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NO-SPA®
tabletta
és injekció

ÖSSZETÉTEL

Tablettánként és ampullánként 0,04 g No-spa 
(6,7,3',4'-tetraethoxy-1-benzol-1,2,-3,4-tetrahydro- 

sochinolin. hydrochlor.) hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK

A simaizomzat görcse által okozott működési zava
rok és fájdalmak megszüntetése, illetve azok meg
előzése.

Epe- és vesekőkólikák, cholecystopathiával kapcso
latos görcsök, cholelithiasis, cholecystitis, nephroli
thiasis, pyelitis, továbbá a műszeres vizsgáló eljárá
sokkal kapcsolatos simaizomgörcsök stb. A gyomor- 
bélhuzam görcsös állapotai: ulcus ventriculi és duo
deni, cardia és pylorospasmus, obstipatio spastica, 
proctitis, tenesmus. Hypertoniások acut vérnyomás
ingadozásai — a szokásos egyéb vérnyomáscsökken
tőkkel együtt adagolva. Angina pectoris, coronaria
görcs, továbbá dysmenorrhoea, a terhes méh inger
lékenységének csökkentése, szülés alatti méhszáj
görcs, elhúzódó tágulás, utófájások, fenyegető veté
lés stb., valamint műtét utáni szél káli ka esetében.

ADAGOLÁS

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3X1—2 tab
letta, illetve naponta 1—3X2—4 ml subcután, intra- 
musculárisan, vagy heveny kőrohamok megszünte
tésére 2-4 ml szokásos módon lassan, intravénáson 
befecskendezve. Peripheriás érszűkület esetén intra- 
arteriálisan is adható. Gyermekek az életkornak és 
testsúlynak megfelelően arányosan kevesebb adagot 
kapnak.
Fekélybetegeknek célszerű atropinnal vagy atropin 
hatású gyógyszerekkel együttesen adagolni.

CSOMAGOLÁS

5X2 ml á 0,04 g ampulla térítés: 2,—Ft
20 db á 0,04 g tabletta térítés: 2,- Ft

MEGJEGYZÉS

>fi A No-Spa injekció csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalom
mal) ismételhető.

A No-Spa tabletta vény nélkül is kiadható.
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PHENYLBUTAZON tabletta

ÖSSZETÉTEL

JAVALLATOK

ELLENJAVALLATOK

ADAGOLÁS

MELLÉKHATÁSOK

KÖLCSÖNHATÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

1 tabletta 200 mg phenylbutazonumot tartalmaz.

Felnőtteknek: Reumatológia: Reumatikus eredetű gyulladás: polyarthritis chronica prog
ressiva, synovitis, spondylarthritis, ankylopoetica (Bechterew-kór).
Degenerativ reumatizmus: arthrosis, spondylosis, spondylarthrosis. Extraarticuláris reuma- 
tizmus: fibrositis szindróma, myalgia, polymyalgia rheumatica, lumbago, bursitis, tendo
vaginitis.
Traumatológia és sebészet: gyulladással járó állapotok, distorsio, contusio, luxatio, frac
tura.
Oto-rhino-laryngológia: prae- és postoperativ fájdalom, gyulladás.
Gynecológia: adnexitis,, salpingitis, parametritis.
Urológia: urogenitális szervek műtéti előkezelése, gyulladása (kemoterápia mellett). 
Adjuvánsként: epididymitis, prostatitis, urethritis, cystitis.
Angiológia: thrombophlebitis, lymphangitis.
Ophtalmológia: posttraumatikus és postoperativ gyulladás, keratitis, iridocyclitis. 
Radiológia: malignus tumorok sugárkezelése okozta gyulladás.

Ritmuszavarok, vitium cordis, myopathia cordis chronica, pirazolon érzékenység, vese- és 
májbetegségek, gyomor- és nyombélfekély, vagy azokban az esetekben, amikor a beteg 
anamnézisében gastrointestinalis gyulladás, súlyos vagy perzisztáló dyspepsia szerepel, 
ödémakészség, ödéma fellépte, vérképző szervek megbetegedései (leukopenia, thrombo
cytopenia, anaemia). Hipertónia, pajzsmirigy-diszfunkció, a gyógyszer iránti érzékenység. 
A fenilbutazon átjut a placentán és kiválasztódik az anyatejben, ezért laktáció és terhes
ség idején általában ellenjavallt, különösen az első trimesterben mérlegelni kell a kezelés 
kockázatát és az elérhető hatást.

Szokásos kezdeti adagja kortól és általános állapottól függően napi 3XV2—1 tabletta 
(300—600 mg) étkezés közben. Tartós kezelés során a napi adag általában 200 mg, de a 
400 mg-ot ne haladja meg.

Ulceratio, gastrointestinalis vérzés, abdominalis disfunkció, gastritis, epigastrikus fájdalom, 
vérképző szervek működésének zavara (agranulocytosis, aplastikus anaemia, thrombocyto
penia, leukopenia), folyadék- és só-retentió, allergiás reakciók.

Kerülendő az együttadás:
— barbiturátokkal (hatását a fenilbutazon növelheti),

Óvatosan adandó:
-  orális antidiabetikumokkal (hypoglikémia veszélye),
— antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatásnövekedés),
-  szalicilátokkal (mellékhatások összegződhetnek; urátretenciót okozhat, ezért a köszvény 

manifesztálódhat).
— fenitoinnal (szérumszintje emelkedik),
-  penicilinnel, szulfonamiddal (hatásfokozódás).

A kezelés kezdeti időszakában a vérkép, thrombocytaszám, vizelet és májfunkció hetente, 
majd tartós kezelés esetén havonkénti ellenőrzése javasolt.
Gyermekgyógyászati alkalmazása csak 7 éves kor felett, kivételes esetekben kórházban 
állandó orvosi felügyelet mellett lehetséges.



Szegedi Orvostudományi Egyetem 
I. Belgyógyászati Klinika 
Endokrin osztály és Kutató Laboratórium 
(vezető: László Ferenc dr.)
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet 
(igazgató: Stark Ervin dr.)

A h y p o p h y s is  t r o p h  
h o rm o n o k  r e z e r v  k a p a c i t á s a
A plasma ACTH szint ás az ACTH rezerv 
vizsgálata mellékvesekéreg betegségekben

Julesz János dr., Janáky Tamás dr.,
Laczi Ferenc dr., Kárteszi Mihály dr.,
László Ferenc dr. és Stark Ervin dr.,

Biológiai fontossága miatt az ACTH mérésére szá
mos eljárást alakítottak ki (17). Ma az endokrin 
laboratóriumok törekvése az ACTH-nak radioim- 
munoassay-val (RIA) történő meghatározására irá
nyul (12, 16, 25). Az első ilyen módszert Felber írta 
le 1963-ban (6, 7).

1. táblázat. A vizsgált betegek diagnózis szerinti 
megoszlása

Diagnózis Esetszám

1. Ép mellékvesekéreg funkció 36'
2. Centrális hypadrenia 23
3. Cushing kór 9
4. Bilateralis adrenalectomia 11
5. Addison kór 11
6. Adrenogenitalis syndroma 8

Összesen: 98

gével a szegedi I. Belklinika Endokrin Osztályán
1978—79-ben 428 vérplazma mintából végeztünk 
ACTH mérést.

Beteganyag és módszer
ACTH mérés 98 személy esetében történt, közülük 

40 férfi, 58 nő. Átlagos életkoruk 35 év (16—52 év). A 
vizsgált személyeket diagnózis szerint hat csoportba 
osztottuk (1. táblázat). A Cushing-kór miatt végzett 
kétoldali teljes adrenalalectomián átesett betegek kö
zött szerepel egy 19 éves, Nelson-syndromában szenve
dő férfi is (V. F.), akiben az ACTH-t termelő hypophy
sis daganat a mellékvese műtétet követően négy év 
alatt fejlődött ki.

ACTH-meghatározás:
A hormon-meghatározás előzményeként a vér

plazma mintákból az ACTH-t hővel aktivált üvegpor
ral (Corning Works, New York, 140 mesh) extraháltuk, 
majd liofilizáltuk. A —20 °C hőmérsékleten tárolt 
plazma mintákból a vérvétel után két héten belül elvé
geztük az ACTH extrakcióját; az extraktum —20 °C 
hőmérsékleten három hónapig volt tárolható.

A RIA eljárás során alkalmazott radioaktív hor
mon jelzése 125I izotóppal történik chloramin T segít
ségével (8). A kalibrációs görbék humán 1—39 ACTH 
standard preparátummal készültek (NIAMDD, Bethes- 
da). A kötött és szabad hormorfrakció szétválasztására 
dextránnal burkolt csontszenet alkalmaztunk. A meg
határozás érzékenysége 4,4—8,8 pmol/1 (20—40 pg/ml)- 
nek, az interassay coefficiens 22,0 pmol/1 (100 pg/ml) 
ACTH koncentráció esetén 17 meghatározás alapján 
15,3%-nak bizonyult.

Funkcionális próbák;
Az alap ACTH szint mérésére 12 órás éhezés és 

fekvés után reggel 8 órakor vettünk vért. Ugyanakkor 
se. cortisol mérés is történt. A hypophysis-mellékvese- 
kéreg rendszer funkcionális állapotáról serkentő és 
gátló próbák segítségével tájékozódtunk.

1. Az ACTH rezerv kapacitás vizsgálata:

a) Metopiron
A betegek reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig 

4 óránként 750 mg Metopiront (Ciba-Geigy, Basel) 
kaptak per os. A szer adása előtt, valamint az utolsó 
adagot követő 2 óra múlva vért vettünk ACTH és cor
tisol mérésre,

2. táblázat. Ép mellékvesekéreg-funkciő

Vizsgált hormon Alap LVP
0' 60'

Insulin
0' 60' Metopiron Dexamethason 

1 mg 2 mg

plazma ACTH pmol/1 11,6 8,9 20,7 13,3 33,9 28,1 9,1 8,2
SE: ±0,97 1,65 ±7,8 ±2,6 ±10,5 ±5,5 ±1,7 ±1,6
P N.S. N.S. <0,05 N.S. N.S.

se.cortisol nmol/l 427,6 389,0 596,0 402,8 711,8 256,6 110,4 55,2
SE: ±24,8 ±35,9 ±88 3 ±30,3 ±66,2 ±52,4 ±27,6 ±16,6
P <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001

n 36 8 10 5 10 9

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató 
Intézete Rees és mtsai 1971-ben közölt leírása alap
ján (20) dolgozott ki RIA eljárást az ACTH méré
sére (10) Stark és munkacsoportja által előállított 
ACTH-immunsavót használva. A módszer segítsé-
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b) Lysin-vasopressin (LVP)
A vizsgált személyeknek reggel 8 órakor 10 E 

LVP-t (Sandoz, Basel) adtunk i. m. Plasma ACTH 
és se. cortisol meghatározás történt az injekció előtt 
és azt követően 30, 60 és 120 perc múlva.

c) Insulin-hypoglycaemia
0,1 E/testsúly-kg kristályos insulin i. v. injekciója 

előtt és utána 15, 30, 60, 90, 120 perc múlva végeztünk 
ACTH és cortisol méréseket.



3. táblázat. Centralis hypadrenia

Vizsgált
hormon Alap LVP

0’ 60’
Insulin

0’

ÖCD

plazma 
ACTH pmol/l 
± SE 
P

9,1
0,84

8,8
1,56

10,2
2,4

N.S.

9.6
1.06

12,5
1,89

N.S.

se. cortisol 
nmol/1 
± SE 
P

325,5
35,9

350,4
80,0

474,5
71,7

N.S.

391,8
33,1

496,6
71,7

N.S.

n 23 8 14

4. táblázat. Cushing kór

Vizsgált hormon Alap 1 mg Dexamethason

plazma 15.3±4,67
ACTH pmol/l (n = 6) (n = 3)

154,9 39,1 ± 18,2
SE ±458,3

se. cortisol 510,4 ±77,2
nmol/l (n = 6)

557,3 ± 52,4 201,4 ± 52,42
SE (n = 3)

2. ACTH-kiválasztást gátló próbák:
a) Dexamethason
Éjfélkor 1 mg dexamethasont (tbl Oradexon, Or

ganon, Oss) kaptak a betegek per os; másnap reggel 
8 órakor vettünk vérmintákat. E próbát 2 mg dexa
methason adásával is megismételtük.

b) Somatostatin
Vérvételt követően i. v. injekcióban 250 /tg lineá

ris somatostatin adtunk (Biodata, Róma), majd közvet
lenül ezután további 250 /tg-ot 90’ alatt infusió- 
ban. Vérmintákat az infúzió kezdetétől számított 60 és 
240 perc múlva vettünk.

Per os 2,5 mg Parlodel (Sandoz, Basel) tbl-t ad
tunk reggel 8 órakor. Hormon mérésekre a szer beadá
sa előtt és utána 120, majd 300 perc múlva került sor.

Eredményeinket a 2—7. táblázatokon, továbbá 3 
ábrán az Sí mértékrendszer egységeiben tüntettük fel. 
A hagyományos mértékegységekről az átszámítás az 
alábbi szorzófaktorokkal történt:

ACTH 1,0 pg/ml =  0,2202 pmol/1.
Cortisol 1,0 /íg/lOO ml =  27,59 nmol/1.
Testosteron 1,0 ng/100 ml =  0,0347 nmol/1.
A biometriai analízist a Student-féle egy mintás 

„t” próbával végeztük az egyes betegségcsoportokon 
belül. Az LVP és insulin terhelés esetében a 0 perces 
értékkel, a Metopiron és a dexamethason adása során 
az alapértékkel történt az összehasonlítás. A különbö
ző betegségcsoportok alapértékeit a Student-féle két 
mintás „t” próba segítségével vetettük össze.

Eredmények

Ép mellékvesekéreg-funkció (2. táblázat).
A mellékvesekéreg-működés szempontjából 

egészséges egyének plazmájának alap ACTH szint
jét 11,6 pmol/l-nek (SE ±  0,97) találtuk (52,9 ±  4,4 
pg/ml). Egy, ill. 2 mg dexamethason adása lényege
sen nem befolyásolta a másnap reggel mért ACTH 
értéket, ugyanakkor a se. cortisol szintjében csök
kenést tapasztaltunk.

Insulin i. v., valamint LVP i. m. adása után az 
ACTH válasz csúcsát többnyire 60 perc múlva ész
leltük. Az alkalmazott dózisok és adagolási módok 
esetén az insulinnal kiváltott serkentés a hatáso
sabb, bár az igen nagy egyéni szórás miatt, a vizs
gált személyek ACTH szintjének átlagos emelkedé
se egyik terhelési móddal sem szignifikáns. Az 
ACTH görbék egyedi értékelésével minden esetben 
ACTH rezerv jelenléte volt igazolható insulin ter
helést követően, a hormonszint emelkedés mérté
ke és időtartama azonban különböző.

A se. cortisol értékek csúcsa a 60. percre esett. 
Metopiron adása után a plasma ACTH szint 28,0 
pmol/l-re (SE: +  5,5) emelkedett (127,4 pg/ml SE: 
±  25,2).

c) Bromocriptine

plasma ACTH pg/ml
280 
240- 
200- 

160- 
120 
80- 
40-

Sz. 1. d1 23 éves

\ _ _ _

pmol/l

60

50
-40
-30
-20

10

Centrális hypadrenia (3. táblázat).
A centrális hypadreniában szenvedő betegek

ben a plasma ACTH és a serum cortisol szint a 
normálistól nem tér el. LVP és insulin adása után 
a plasma ACTH szint emelkedés nem szignifikáns. 
A görbék betegenkénti analízise alapján sem lát
tunk ACTH érték növekedést. A se. cortisol tartal
ma sem insulin, sem LVP adása után nem nőtt 
szignifikánsan.

se hydrocortison 
pg/lOOml

20'
16 
12 
8 
4

tUn
90

nmoll

-600
-500
-400
-300
200
100

120 Kperc)15 30 60
"0,1 E IIs kg kost insulin ív

1. ábra: Cushing-kóros beteg paradox ACTH válasza
sulin-hypoglycaemiára

Cushing-kór (4. táblázat).

Cushing-kóros betegeink a plasma ACTH alap
szint tekintetében két csoportba oszthatók: az 
egyik csoportban a plasma ACTH tartalom a nor
mális tartományba esik, míg a másikban az ACTH 
koncentráció a normális értéket mintegy tízszere
sen meghaladja (p < 0,001).

Este adott 1 mg dexamethason a nagy ACTH 
alapértékeket jól csökkentette.

Sz. J. 23 éves Cushing-kóros férfi plasma ACTH 
alapértéke a normálisát ötszörösen felülmúlta; insulin 
adása után jelentős csökkenést tapasztaltunk (1. ábra).



Cushing-kór miatt végzett kétoldali
teljes adrenalectomia

A Cushing-kór miatt totális kétoldali adrena- 
lectomián átesett valamennyi betegünk plasma 
ACTH alapértékét igen nagynak találtuk (p <  
0,001). (5. táblázat). Egy és 2 mg dexamethason 
egyszeri adása az ACTH szintet szignifikánsan 
csökkenti. A két különböző adag hatása azonban 
egymástól nem tér el lényegesen: a normális tar
tományt 2 mg dexamethasonnal sem sikerült el
érni.

Hat betegben vizsgáltuk meg a somatostatin- 
nak a plasma ACTH szintjére kifejtett hatását (2. 
ábra). A somatostatin infúzió 60. percében a plas
ma ACTH érték minden betegben csökkent. A leg
nagyobb változást a Nelson-syndromás (V. F.) be
tegünkben észleltük, ahol az ACTH szint az alapér
téknek 19%-ára csökkent. A többi esetben a plas
ma ACTH koncentráció az alapértéknek 25— 
61%-a volt a mélyponton.

Egy kivétellel (Sz. Gy.) valamennyi esetben a 
240. percre az ACTH szint már ismét emelkedett.

A bromocriptine hatását 7 esetben vizsgáltuk 
(3. ábra). Az ACTH szintek az alapértékek 26— 
70%-ára csökkentek. Csökkentő hatást csupán egy 
betegben nem tapasztaltunk (V. I.) A Nelson-syn
dromás betegben (V. F.) a maximális csökkenést 
120 perccel a szer beadása után észleltük, de 300 
perc múlva az ACTH tartalom az alapkoncentrá
ciót messze meghaladta. Ehhez hasonló ACTH szint 
növekedést láttunk abban a betegben is, akinek 
hormonszintjét a bromocriptine nem csökkentette. 
A többi betegben a legnagyobb hormoncsökkentő 
hatás 300 perc után mutatkozott.

Addison-kór (6. táblázat).

A megvizsgált 11 Addison-kóros betegben az 
ACTH alapértéke nagy (p < 0,001). Egy, ill. 2 mg 
dexamethason az ACTH szintet normális értékre 
csökkentette.

Egy betegben somatostatin és bromocriptine 
adását követően a plasma ACTH a totális adrena- 
lectomián átesettekéhez hasonlóan csökkent.

Adrenogenitalis syndroma (7. táblázat).

Az ACTH alapszintje a normálisnál nagyobb 
(p < 0,001). Dexamethason adására az ACTH érték 
csökken. LVP-vel és insulinnal végzett serkentési 
próba az ACTH szintet lényegesen nem változtatta 
meg.

5. táblázat. Bilateralis adrenalectomia

Vizsgált hormon Alap Dexamethason 
1 mg 2 mg

plazma 
ACTH pmol/l 
± SE 
P

184,5
26,0

64,7
14,3

<  0,001

61,8 
19,0 

<  0,001

60 240 t/min
t  Z50pg
" SRIF i.v.250 pg

2. ábra: A somatostatin hatása a plasma ACTH szintre 
teljes, kétoldali adrenalectomia után

о os
3. ábra: A bromocriptine hatása a plasma ACTH szintre 

teljes, kétoldali adrenalectomia után

6. táblázat. Addison kór
Megbeszélés

Ép mellékvesekéreg-funkció eseteiben a plas
ma ACTH alapértékét 11,6 pmol/l-nek (SE: ±  0,97) 
találtuk (52,9 pg/ml + 4,4), ami jól megegyezik az 
irodalmi adatokkal (3, 11, 12).

Más szerzőkhöz hasonlóan (15) saját eredmé
nyeinkből is kitűnik, hogy sem az insulin, sem az 
LVP terhelés nem alkalmas egyértelműen az 
ACTH rezerv vizsgálatára. Ennek oka lehet, hogy 
a hypophysisből az ACTH kiáramlás csak rövid

Vizsgált hormon Alap Dexamethason 
1 mg 2 mg

plazma
ACTH pmol/l 129,4 4,45 10,3
± SE 36,7 0,04 5,6

se cortisol
nmol/l 215,2 99,6 41,4
± SE 30,3 19,3 11,0

n 11 3 3
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7. táblázat. Adrenogenitalis syndroma

Vizsgált hormon Alap LVP
0' 60'

Insulin
0 60'

Dexamethason 
1 mg 2 mg

plazma ACTH pmol/l 303,6 47,6 35,1 46,3 114,9 31,9 26,1
±SE: 148,0 10,3 5,9 15,1 53,1 10,3 9,4
P <0,001

se.cortisol nmol/l 422,1 477,3 582,1 554,5 714,5 110,3 44,1
±SE: 60,7 93,8 171,0 104,8 107,6 52,4 16,6
P <0,01

n 8 4 3 7 4

se.testosteron nmol/l 5,08 4,06
±SE: 0,77 1,04

n = 5
Л --

időre fokozódik, s a vérben keringő ACTH rövid 
— 5—10 perces — felezési ideje (24) miatt elkép
zelhető, hogy az alkalmazott vérvételi időpontok
kal nem mindig sikerül a hormon-görbe csúcsát 
érzékelnünk. E két terhelési formát összehasonlít
va kitűnt, hogy az insulin okozta hypoglycaemia 
hatásosabb serkentő, mint a LVP (12).

Az ACTH rezerv kimutatására a Metopiron 
alkalmasabbnak látszik (9), ennek azonban felté
tele az ép mellékvesekéreg-működés. Eredmé
nyeink szerint 24 órás adása az ACTH szintet 2—3- 
szorosára emeli (3, 4, 7).

Az éjfélkor adott dexamethason a se. cortisol 
szintet szignifikánsan csökkenti az ACTH termelés 
visszaszorításán keresztül (5, 21). Az általunk al
kalmazott ACTH RIA érzékenysége nem tette lehe
tővé, hogy e próba kapcsán a plasma ACTH szint 
esését egészséges személyekben is kimutassuk.

Az egyes betegségcsoportokban kapott ered
ményeinkhez a következő megjegyzéseket fűzzük:

1. Centrális hypadreniában az insulin és a LVP 
adása sem az ACTH, sem a se. cortisol értékét nem 
növelte. Az ACTH rezerv hiányának igazolására 
a jövőben Metopironnal is szükségesnek látunk 
terhelési próbát végezni.

2. Cushing-kóros betegeinket a plasma alap 
ACTH értéke szerint két csoportba soroltuk. A ma
gas ACTH szintű betegekről feltételezzük, hogy a 
kórkép háterében ACTH-t termelő mikroadeno- 
mák lehetnek a hypophysisben. E tumorok kiala
kulásuk kezdetén nem autonómok, amire utal az a 
tény, hogy dexamethasonnal hormaelválasztásuk 
visszaszorítható (2, 12). A normális ACTH alapérté
kű csoportban nagyobb se. cortisol szinten az 
ACTH szekréció egyensúlya ismét helyreállhatott. 
Hasznosnak ítélhető az ACTH meghatározás a cor- 
ticotrophinomák kiválasztása szempontjából.

Egy Cushing-kóros férfiban tapasztaltuk, hogy 
az insulin-hypoglycaemia a magas plazma ACTH 
szintet kifejezetten csökkentette. E jelenségnek ha
tározott magyarázatát adni nem tudjuk. Hasonlóan 
paradox válaszokkal azonban egyéb endokrin tu
morok esetében is találkozunk (pl. akromegáliában 
a dopaminerg stimuláló szerek adása után a növe
kedési' hormon érték csökken (23).

A Cushing-kór diagnózisát betegeinkben a se. 
498 cortisol napszakos ingadozásának hiánya, a se. cor

tisol szint emelkedett napi átlaga, a fokozott meny- 
nyiségben ürülő vizelet 17-ketosteroidok -ps 17-hyd- 
rocorticosteroidok alapján állítottuk fe l.,

3. Cushing-kór miatt végzett kétoldali teljes 
adrenalectomia után ACTH-t ■ termelő makroade- 
noma fejlődhet ki az adenohypophysisben (12). Az 
ehhez társuló klinikai tünetegyüttest Nelson-syn- 
dromának nevezzük (19). Tyrrell és mtsai (22), va
lamint Benker és mtsai (1) közölték, hogy a kétol
dali adrenalectomia után emelkedett plazma ACTH 
szintet a somatostatin csökkenteni képes. A do
paminerg receptor izgató bromocriptine-nek hasonló 
a hatása az emelkedett ACTH szintre (1,11,13,14). 
Adrenalektomizált betegeinkben magunk is tapasz- 
altuk, hogy a bromocriptine és a somatostatin egy
szeri alkalmazása — egyénenként különböző 
mértékben — csökkenti az ACTH értékeket. 
ACTH-t termelő hypophysis makroadenoma eseté
ben a bromocriptine adását követően az ACTH 
szint jelentős esését a hormon-koncentráció nagy
fokú növekedése követte (11). E figyelemreméltó 
jelenségnek magyarázatát adni nem tudjuk.

4. Adrenogenitalis syndromában szenvedő be
tegeinkben a cortisol-képzés biokémiai útja enzym- 
hiba következtében gátolt, s a mellékvesekéreg 
hormontermelése az androgének képződése irányá
ban eltolódott. Ismeretes (12, 26), hogy az ACTH 
felszabadulás fő szabályozója a feed back mecha
nizmus útján a cortisol, míg az androgéneknek 
nincs jelentős gátló hatásuk az ACTH szekrécióra. 
Emellett szólnak saját méréseink: e kórképben a 
plazma ACTH szint magas, s azt a beteg saját fo
kozott androgen steroid képzése visszaszorítani 
nem képes; dexamethason az ACTH koncentrációt 
kifejezetten csökkentette. A dexamethasonnak a 
jelen vizsgálatokban alkalmazott egyszeri adása a 
testosteron szintet nem nem befolyásolta; tartós 
kezelés azonban a testosteron értéket normálisra 
csökkenti.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a 
különböző mellékvesekéreg-betegségek diagnoszti
kájában és a kezelés követésében a reggel 8 órakor, 
éjszakai pihenés és étkezés után azonos körülmé
nyek között vizsgált plazma ACTH szint értékes 
segítséget nyújt (18, 25). Az ACTH rezerv kapaci
tás vizsgálatára az általunk alkalmazott módsze
rek közül a metopiron terhelés látszik a leginkább



alkalmasnak. A rezerv vizsgálata céljából újabb elkülönítésében, illetve az ACTH-t termelő hypo- 
módszerek kidolgozása is szóba jön. physis daganatok kórismézésében.

Köszönetnyilvánítás. A szerzők köszönetét monda
nak a National Institiute of Arthritis, Metabolism, and 
Digestive Diseases (Bethesda) intézetnek az ACTH 1— 
39 referencia preparátum rendelkezésre bocsátásáért.

összefoglalás: A szerzők 36 mellékvesekéreg- 
működés szempontjából egészséges és 62 hypophy- 
sis-mellékvesekéreg betegségben szenvedő egyén
ben vizsgálták a plazma ACTH szintet radioim
munoassay módszerrel. Az ACTH rezerv kimutatá
sára insulint, lysin-vasopressint, illetve Metopiront 
alkalmaztak. Az ACTH felszabadulás gátlására de- 
xamethasont, bromocriptine-t és somatostatint 
használtak. A plasma alap ACTH értékét egészsé
gesekben 11,6 pmol/l-nek (SE: +  0,97) találták 
(52,9 +  4,4 pg/ml). Centrális hypadreniában az 
LVP és az insulin nem növelte sem a plasma 
ACTH, sem a se. cortisol szintet. Cushing-kóros 
betegeiket a plazma ACTH érték alapján magas, 
valamint normális plazma ACTH szintű cso
portba sorolják. Cushing-kór miatt végzett két
oldali teljes adrenalectomia után a magas ACTH 
szintet bromocriptine és somatostatin csökkenteni 
képes. Addison-kórban és adrenogenitalis syndro- 
mában a fokozott ACTH szintet dexamethason 
visszaszorítja. Az eredmények alapján az ACTH 
szintjének meghatározása hasznos információt je
lenthet a centrális hypadrenia és az Addison-kór
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HYDROCORTISON Ä ”
ÖSSZETÉTEL: 50 mg, ill. 125 mg hydrocortisonum (5 g) lemosható ke
nőcsben. A 20 g-os tubus négyszeres mennyiséget tartalmaz.

JAVALLAT: Ekzéma különféle formái, akut és krónikus dermatitisek, 
erythrodermia, gyermekkori atopia bőrtünetei, pruritus senilis, pruritus 
ani et vulvae, fejbőr seborrhoeás ekzémája.

ALKALMAZÁS: Az érintett bőrfelületet a kenőccsel naponta 2-3-szor 
vékonyan bekenjük.

MELLÉKHATÁS: Nagy bőrfelületen alkalmazva felszívódhat a hatóanyag 
és általános hatást fejthet ki.

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

CSOMAGOLÁS: 1 tubus (5 g) 1%-os 3,90 Ft
1 tubus (20 g) 1%-os 12,10 Ft
1 tubus (5 g) 2,5%-os 7,30 Ft

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest
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PROLIXAN300
kapszula mV 2 0 0  Antirheumatica Antiphlogistica
ÖSSZETÉTEL:
1 kapszula 300 mg azapropazonu- 
mot tartalmaz.

Forgalomba hozza: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, Tiszavasvári,
Robapharm A. G. — Basel licencia alapján

HATAS:
Újszerű, nem szteroid jellegű 
gyulladásgátló gyógyszer. Ható
anyagának, az azapropazonnak 
specifikus fizikai-kémiai tulajdon
sága, hogy a gyulladásos, ödé
más szövetekben feldúsul. Elosz
lása lényegében az extracelluláris 
térre és a sejtmembránra korlátozó
dik. Blokkolja a gyulladásos folya
mat lefolyását a lysosomális enzi
mek felszabadításának szintjén, 
melynek alapvető szerepe van a 
gyulladás fenntartásában. Gátol
ja továbbá a kininfelszabadítás és 
az ezt követő túlfokozott prosztag- 
landin-szintézis effektusait a gyulla
dásos mesenchimareakció korai 
szakaszához csatlakozva. Ezzel 
együtt gátolja a mediátorok felsza
badulásával kiváltott gyulladásos 
fájdalmat is.
A szervezetben az azapropazon 
csak jelentéktelen mértékben meta- 
bolizálódik, ezért nem vezet enzim
indukcióhoz. A vese túlnyomórészt 
változatlanul választja ki, nincs em
lítésre méltó Na-retenciós hatása, 
és nem befolyásolja a vese műkö
dését, de a húgysav tubuláris ki
választását elősegíti.

JAVALLATOK:
Degeneratív ízületi megbetegedé
sek: arthrosis spondylarthrosis,
spondylosis. Gyulladásos ízületi és 
gerincbetegségek: rheumatoid arth
ritis, spondylarthritis ankylopoetica. 
Lágyrész-rheumatismusok: periarth
ritis humeroscapularis, tendovagini
tis, periostitis. Posstraumás fájdal
mak és duzzanatok: rándulás, tom
pa ütés, distorsio, zúzódás, luxatio, 
fractura. Postoperativ fájdalmak és 
duzzanatok.
A Prolixan 300 kapszula alkalmas 
nőgyógyászati gyulladásos állapo
tok, nevezetesen a szubakut és kró
nikus adnexitis és parametritis ke
zelésére
ELLENJAVALLATOK:
Gyomor- és nyombélfekély.
ADAGOLAS:
Kezdő adagja naponta 4X1 kap
szula.

Szükség esetén az adag individuá
lisan napi 3X2 kapszulára is emel
hető. Fenntartó adagja 2-3X1 kap
szula étkezés után.
MELLÉKHATÁSOK:
Gyomorpanaszok, fejfájás, álmos
ság, allergiás bőrjelenségek, átme
neti ödéma.
GYÓGYSZER-KÖLCSÖNHATAS:
Óvatosan adható
— orális antikoagulánsokkal (anti- 

koaguláns-hatás fokozódása).

FIGYELMEZTETÉS:
Antikoaguláns-kezelés alatt álló be
tegeken csak gondos laboratóriumi 
ellenőrzés mellett adható. Terhesség 
esetén — különösen az első három 
hónapban -  csak igen indokolt ja
vallatra rendelhető. Tartós kezelés

kor rendszeres vérképellenőrzés 
szükséges. Thrombocytopenia vagy 
allergiás bőrtünetek esetén adago
lását meg kell szüntetni. Ha a be
teg anamnézisében gyulladásgátló 
gyógyszerek szedése kapcsán fellé
pett gyomor- vagy bélvérzés, vagy 
gyomor-, ill. nyombélfekély szerepel, 
alkalmazása állandó orvosi ellenőr
zést igényel.
Súlyos máj- és vesekárosodás ese
tén csak rendszeres orvosi ellenőr
zés mellett adható.

MEGJEGYZÉS:
í  Csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismétel
hető.
CSOMAGOLÁS:
30 kapszula 29,60 Ft.
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1976 nyarán Philadelphiában az Amerikai Légió 
veterán találkozójának 3683 delegátusa közül 
182-en betegedtek meg súlyos lefolyású, 29 esetben 
halálos kimenetelű tüdőgyulladásban (6). 1977. ja
nuárjában sikerült a légiós betegség eddig ismeret
len kórokozóját, egy Gram-negatív baktériumot, a 
Legionella pneumophiliát izolálni (1, 12), az általa 
okozott kórképet légiós betegségnek nevezték el. 
A betegség ezt megelőző előfordulását mélyhűtöt
ten tárolt vérek vizsgálatával és egy 1947-ből szár
mazó lázas légúti betegből kitenyésztett és azóta 
fenntartott baktériumtörzs utólagos identifikálásá
val sikerült igazolni (13, 20). Az eddigi vizsgálatok 
szerint legalább 12 alkalommal volt légiós beteg
ségjárvány több mint 600 megbetegedéssel. A ha
lálozás 0—30% között váltakozott. A diagnoszti
zált sporadikus esetek száma meghaladja a 270-et 
(5, 19). Iowa államban 586 pneumoniás beteg mély
hűtötten tárolt vérét légiós betegség antigénnel 
vizsgálva kiderült, hogy 1972—77 között 15,5%-uk 
serumában volt emelkedett ellenanyagtiter (18). 
Reprezentatív felmérés szerint az USA-ban évente 
950-en halnak meg a Legionella pneumophilia 
okozta nosocomiális tüdőgyulladásban (2). Angliá
ban Nottinghamben 50 ezer lakosra évente egy lé
giós megbetegedést találtak (15). Európában Ang
liában, Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában, 
NSZK-ban, Svájcban, továbbá Franciaországban, 
Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban, 
Jugoszláviában tartózkodó, illetve Angliába, Hol
landiába visszatért turisták között röviddel haza-

A közlemény tárgykörével foglalkozó néhány cikk
referátum referáló rovatunk „Mikrobiológia és fertőző 
betegségek” c. alrovatában található.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 9. szám

jövetelük után diagnosztizálták a betegséget (3, 8, 
10, 14, 16, 21). Feltételezhető a megbetegedés ma
gyarországi előfordulása is. Respirációs intenzív 
(RIR) részlegünkön az elmúlt évek során számos 
olyan viszonylag fiatal beteget kezeltünk — nem 
az influenzás időszak alatt — súlyos, toxicus, nem
egyszer életet fenyegető kiterjedt pneumoniával, 
akiknél a kórokozót nem sikerült biztonsággal 
tisztázni, és a lefolyás alapján felvetődött légiós be
tegség lehetősége. Ezért ilyen esetekben egyéb 
bakteriológiai és serológiai vizsgálatok mellett 
meghatároztuk a betegek szérumának légiós beteg
ség (LD) antigénnél szembeni ellenanyagtiterét.
1979—1980-ban 10 fenti tüneteket mutató beteg 
vizsgálatát végeztük el. Ezek közül egy betegnél 
találtunk signifikánsnak elfogadott titeremelke- 
dést. —

Esetismertetés
25 éves férfi betegünk 1979. augusztus 3-án belá

zasodott, j. o. mellkasi fájdalmat érzett. 3 napig C-vi- 
tamint szedett, majd körzeti orvosa Tetran В tablettát 
rendelt, és haemoptoe miatt a tüdőgondozóba küldte, 
ahonnan mentővel szállították Intézetünk egyik tüdő
osztályára a jobb alsó mezőben észlelt masszív ho
mállyal. Intravénás Tetrant kezdtek, majd jobb olda
lon mellkas csapolást végeztek. A beteg állapota to
vább romlott, súlyos hypoxaemia alakult ki, ezért át
helyezték RIR-re. Átvételkor a mellkasi röntgenfelvé
telen (fekve) magasan álló rekeszek, jobb oldalon szin
te az egész mellkasfelet elfoglaló masszív homály, csak 
a csúcsi terület légtartó. Baloldalon a rekesztől a csúcs 
felé kiterjedt részben konfuáló árnyékoltság, benne 
szétesés gyanú (1. ábra).

Vérgázelemzés: pH 7,25, Pa 0 2: 28 Hgmm, Sa 0 2: 
43%, Pa C02: 59 Hgmm, bázishiány: 3,2 haematokrit: 
35, haemoglobin: 11,4 g%, fvs: 14 300, carbamidnitro- 
gén: 57 mg°/0, serum kreatinin: 15 mg%. Híg purulens 
sputum. Fizikálisán cyanosis, sápadt, verejtékes bőr, a 
j. tüdőfél felett tompulat, a b. rekesz felett crepitatio, 
2 h. u. nagyobb nyomásérzékeny máj. 110/min. pulzus 
aequalis, regularis. RR: 110/75 Hgmm. A kórképet 
Gram-negatív kórokozó által okozott toxicus pneumo- 
niának tartotuk, ezért carbenicillin, Tobramycin keze-

1. ábra: A felvétel első napján jobb oldalon kiterjedt ösz- 
szefolyó homály, bal oldalon többszörös pneumo
niás árnyék



lést indítottunk. Hypoxaemiáját előbb orrszondán ke
resztül adagolt oxigénnel enyhítettük, majd a fokozódó 
hyperkapnia, respiratorikus acidozis és befolyásolha
tatlan hyppoxia miatt nasotrachealis intubatio után 
kontrollált gépi lélegeztetést kezdtünk, amelyet 11 na
pon keresztül kényszerültünk fenntartani. Az átvételt 
követő második napon az orr- és szájnyílásból masszív 
vérzés indult, ekkor a thrombocytaszáma 31 000. Toxi
kus eredetű DIC-nek tartva heparin, transfusiók, vita
minok adása mellett a vérzés megszűnt, a thrombocy
taszáma normalizálódott. A tüdőfolyamat fokozatosan 
visszafejlődött, de a középső lebenyben almányi tályog 
alakult ki (2. ábra). A köpet bacteriogram ismételten
E. coli színtenyészetben, és a mycoplasma gátlást pró
ba két alkalommal pozitív volt. Erythromycin és kis 
adag Prednisolon mellett a beteg láztalan lett. Köpet 
fokozatosan megszűnt. A tályog fala elvékonyodott, 
cystikusan átalakult, majd zárult panaszmentes álla
potban.

2. ábra: Távozáskor jobb alsó lebenyben vékony falú cys
ta, fölötte kétujjnyi atelectásiás csík

A megbetegedés differenciál-diagnózisában felve
tődött légiós betegség fennállásának a lehetősége, és 
ezért augusztus 10-én, szeptember 3-án és október 4-én 
levett vérekből származó serumokat —40 °C-on eltet
tük serológiai vizsgálat céljából. A gyanút megerősí
tette, hogy vele egy lakásban élő 45 éves édesanyját 
ugyancsak súlyos, abscedáló pneumoniával egyik fő
városi kórház intenzív osztályára szállították, ahol 10 
napos kezelés után légzési elégtelenségben elhunyt.

1980. március 25-én indirekt immunfluorescens 
eljárással az Egyesült Államok-beli Center for Disease 
Control-ból kapott reagensekkel, kontrolisavókkal, a 
kapott használati utasítás szerint megvizsgáltuk a sa
vókat és 1:32, 1:256, 1:256-os ellenanyag-titereket kap
tunk (11). Az indirekt immunfluorescens eljárás alkal
mazásakor a beteg diagnózisát a jellemző klinikai tü
netek mellett a legalább az l:128-at elérő négyszeres 
titeremelkedés alapján állítják fel (11, 12, 19).

a pulmonalis elváltozás hajlamos necrosisra, üreg
képződésre, tályogra. A betegség főleg idősebb 
korban végzetes kimenetelű lehet, az első 10 nap 
alatt a betegek 10—25%-a hal meg. Személyről 
személyre a terjedés ritka, de nem zárható ki. A 
halálok keringési, légzési, vagy veseelégtelenség. 
A laboratóriumi leletek nem jellemzőek — fehér- 
vérsejt-szám nem vagy alig emelkedik, a vérsejt- 
süllyedés meggyorsul, 80—120 mm/óra. Külön fi
gyelemre méltó esetünkben, hogy a beteg édesany
jánál szinte azonos időben végzetes kimenetelű tü
dőgyulladás zajlott le, ahol a kórokozót nem sike
rült tisztázni és a sajnálatosan gyors lefolyás miatt 
az ellenanyag-vizsgálatra nem kerülhetett sor.

Először McDade és mtsai (12) írtak le légiós 
betegség járványkor mycoplasma seroconversiót. 
Légiós betegségre jellemző ellenanyagtiter-növeke- 
dés és simultán mycoplasma seropositivitás ismé
telten előfordult (9, 17, 18). Más vizsgálatok szerint 
légiós betegségben szenvedők 81%-a adott pozitív 
complement kötési reakciót (7). A simultán pozi- 
tivitásokat a betegségek egyidejű fennállása, anti
gén aspecifitás vagy kereszt reakciók magyaráz
hatják. Figyelemre méltó adat, hogy légiós beteg
ség járvány alkalmával megbetegedettek véréből 
kimutatták a mycoplasma ellenes ellenanyagokat, 
de mycoplasma okozta járványokban nem találtak 
légiós betegségre jellemző seropozitivitást (7).

Oldenburger és mtsai 55 éves férfi esetét is
mertetik, akinél légiós betegséget észleltek myco
plasma pneumoniával és DIC-vel (17). Közölt bete
günk kórlefolyása sok párhuzamosságot mutat.

Edelstein és mtsai leírták, hogy 53 Bacteroides 
fragilis törzs közül 3 direkt immunfluorescens el
járással vizsgálva Legionella pneumophilia ellen
anyaggal pozitív reakciót adott. 41 Bacteroides fra
gilis által okozott betegségben 8 esetben a savó in
direkt immunfluorescens módszerrel pozitív volt
(4). A légiós betegség antigénnel kapott seroeon- 
versio egymagában azonban az eddigi ismeretekkel 
szemben nem bizonyító erejű. Ezzel a módszerrel 
vizsgált és az irodalomban leírt esetek az új ismeret 
alapján nem fogadhatók el egyértelműen bizonyí
tottnak, annál is inkább, mert a Bacteroides fragi
lis is szerepelhet súlyos tüdő-megbetegedésben.

A fentiek alapján az általunk ismertetett eset
tel kapcsolatban csak az állítható, hogy Magyaror
szágon is előfordult emelkedett légiós betegség el- 
lenanyagtiter súlyos toxicus pneumoniában, anél
kül, hogy a betegség kiváltásában a kóroki szerepét 
bizonyítottnak látnánk. Esetünk igazolja, hogy 
napjainkban a tüdőgyulladás kiváltó ágenseit ke
resve Pandora szelencéje nyílt meg és ez még to
vábbi meglepetéseket tartogathat.

Megbeszélés

A kórkép első leírói szerint a légiós betegség
2—10 napos lappangási idő után jelentkezik álta
lános rosszulléttel, fulladással, magas lázzal, köhö
géssel. Gyakori az izomfájdalom, fejfájás. Az ese
tek egy részében hasmenés, késői stádiumban vese
elégtelenség lép fel. A mellkasi röntgenfelvételen 
nem jellegzetes bronchopneumoniás árnyék, előbb 
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A reagensek és a kontrollsavók rendelkezésre 
bocsátásáért Dr. Robert M. McKinneynek ezúton is kö
szönetét mondunk.

összefoglalás: A szerzők 25 éves férfi esetét 
ismertetik, aki pleuritissei, toxikus pneumoniá
val, légzési elégtelenségben került légzési intenzív 
osztályra. Intubáció, 11 napon át gépi lélegeztetés, 
az intubálás napján toxikus eredetű DIC alakult 
ki. Therápiára cystikus üreg hátrahagyásával gyó-



gyűlt. Betegsége alatt a mycoplasma gátlási próba 
két alkalommal pozitív volt, de magas volt az el- 
lenányagtitere légiós betegséggel szemben is. Ez 
alatt az idő alatt édesanyjánál halálos kimenetelű 
pneumonia zajlott le. A szerzők irodalmi adatok 
és saját tapasztalatuk alapján vetik föl pneumo- 
niában az etiológiai diagnózis nehézségeit. Tudo
másuk szerint Magyarországon első ízben figyeltek 
meg bizonytalan etiológiájú pneumoniában légiós 
betegséggel szemben ellenanyagtiter emelkedést.
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é s  a z  i n t r a k r a n i á l i s  
a n e u r i z m a  ö s s z e f ü g g é s e
Mészáros István dr.

A fejlődési rendellenességek multiplicitása általá
nosan ismert, s előfordul a vesék kongenitális el
változásainál is (1, 5, 18, 40). Az utóbbi négy évben 
12 intrakraniális aneurizmás (továbbiakban: i. a.) 
betegünk holttestének boncolásánál három esetben 
policisztás vesét (továbbiakban: p. v.) s egy továb
biban vesehipopláziát találtunk. Mindez — az ese
tek csekély száma ellenére is — egyrészt a p. v. 
vagy más vese fejlődési rendellenesség, másrészt 
az i. a. társulásának viszonylag gyakoribb voltára 
hívta fel figyelmünket.

Esetismertetések
1. eset: S. K.-né 47 éves takarítónőt hipertónia és 

anémia miatt utalták osztályunkra kivizsgálásra. A 
vizsgálatok során kétoldali gyermekfejnyi p. v.-t talál
tunk, igen beszűkült funkciókkal. Anémiája vesebajos 
eredetűnek bizonyult. Két évvel később urémiá- 
ban halt meg. A boncolásnál kiderült, hogy a 
betegnek a p. v. mellett a b. arteria cerebri médián 
két borsónyi aneurizmája és többszörös májcisztája is 
volt.

2. eset: V. J. 26 éves lakatost körzeti orvosa kór
házi kivizsgálást követően akut nephritis diagnózissal 
keresőképtelen állományban tartotta. Az egyébként 
panaszmentes beteg ellenőrző vizsgálat alkalmával az 
orvosi rendelőben vérnyomásmérés közben eszméletét 
vesztette. Perceken belül osztályunkra szállították. 
Szubarachnoidális vérzést állapítottunk meg. Felvétele 
után 26 órával meghalt. A boncolás és kórszövettani 
vizsgálat révén ramus communicans anterior babnyi 
rupturált aneurizmája, a j. vese hipopláziája és a b. 
vese akut glomerulonephritise vált ismertté.

3. eset: F. J. 36 éves asztalos hipertóniájáról évek 
óta tudtak. Munka közben hirtelen rosszul lett, erős 
fejfájásról panaszkodott, sokat hányt. Azonnal Osztá
lyunkra hozták. Még öntudatánál volt, fejfájása nem 
enyhült s 300/140 Hgmm vérnyomást mértünk. Negyed
órán belül szomnolenssé vált, majd status epilepticu- 
son át mély kómába zuhant. Szubarachnoidális vérzést 
diagnosztizáltunk, s előző tapasztalataink alapján vese
anomáliát is feltételeztünk. Felvétele után egy órával 
meghalt. A boncolás a b. arteria cerebri media babnyi 
rupturált aneurizmáját, s kétoldali soktömlős vesét 
igazolt.
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4. eset: К. I. 44 éves gépkezelő szintén munkavég
zés közben, gépe mellett lett hirtelen rosszul. Rángó
görcsei léptek fel, szája habzott, s eszméletlen állapot
ban szállították osztályunkra. A heteroanamnézis sze
rint felnőtt korában sohasem volt beteg, s vérnyomá
sát az időszakos orvosi vizsgálatok alkalmával mindig 
normálisnak találták. Felvételi diagnóziunk szubarach- 
nodiális vérzés volt. Beszállítása után kilenc órával 
meghalt. A ramus communicans anterioron ülő rizs- 
szemnyi aneurizma rupturája mellett kétoldali p. 
v.-t találtunk a boncolásnál.

Megbeszélés

Csekély kivételtől eltekintve mind a p. v., 
mind az i. a. fejlődési rendellenesség következmé
nye. Korábban voltak nézetek, amelyek tubuláris 
elzáródásban, gyulladásban, luesben, tumorban, 
vagy hamartózisban látták a p. v. kialakulásának 
okát (40).

A kongenitális eredetet valló felfogás azonban 
több mint egy évszázada tartja magát, s újabban 
csaknem kizárólagossá vált. Bizonyítására Dünger
(7) már 1904-ben közel félszáz múlt századi szerzőt 
említ — köztük Rokitanskyt és Wirchowot — akik 
a p. v.-vel mintegy 25-féle más fejlődési rendelle
nesség együttes előfordulását írták le. Utal Dün
ger (7) az elváltozás familiáris jellegére is, amely 
Epstein (9) szerint napjainkban az esetek mintegy 
felében-kétharmadábc.n bizonyítható.

Frappáns példája a családi előfordulásnak, s azon 
keresztül a kongenitális eredetnek Tímár (45) megfi
gyelése: Az utóbbi nyolc év alatt hatszor szült, jelen
leg 28 éves nő újszülöttjei közül hármat boncolt. Mind
három születés után csupán néhány órát élt, s mind- 
annyioknak kétoldali p. v.-je volt.

A p. v. kétoldali, de nem ritka az egyik oldali 
dominancia. A kongenitális eredetet támasztja alá 
az is, hogy a p. v. mellett a máj, ritkábban a tüdő, 
lép és pancreas cisztikus elváltozásai is előfordul
nak. Tímár (45) említett három esete közül kettő
ben a máj is policisztás volt. Sieber (40) 212 esete 
közül 39-nek, tehát az esetek 20%-ának, Schreiber 
és mtsai (38) esete közül 32-nek, tehát az esetek 
40%-ának volt májcisztája is. Bell (4) 44 esetének 
egyharmada gyermekeken, főként halva születet
teken fordult elő.

Ugyancsak közel egy évszázada utalt Eppinger
(8) az i. a.-k kongenitális eredetére. Emellett hosz- 
szú évtizedeken át a lues, a töbnyire az endokar- 
ditisz lenta kapcsán támadt embóliás mikotikus fo
lyamatok, arterioszklerózis, trauma, ritkán granu
loma szerepeltek etiológiai tényezőként (2, 6, 24, 
35). A kongenitális eredet elfogadásának több mint 
50 évvel ezelőtt Katz és Mühe (22), s főként For
feits (11) adott lendületet. Utóbbi kimutatta, hogy 
az i. a.-k kialakulásának alapja az artériák médiá
jának fejlődési zavaron alapuló veleszületett gyen
gesége. A fejlődés folyamán a főbb ér médiája cir
kuláris izomrétegének szét kell válnia ahhoz, hogy 
a mellékág eredése lehetővé váljék. Ha a mellékág 
a főbb ér izomzatában keletkezett lándzsa alakú 
rést nem tölti ki teljesen, izomhiány alakul ki. Az 
így meggyengült érfalban a normális, de különö
sen a magas vérnyomás aneurizma keletkezéséhez 
vezethet, F orbus (11) nézetét többen megerősítet
ték (14, 41), köztük hazánkból Kiss és Májerszky



(24), s újabban Potondi és Gábor (35). A kongeni- 
tális eredetet támasztja alá továbbá a közlemények 
azon sora, amely veleszületett, újszülött-, csecse
mő- és gyermekkori — fatális vagy sikerrel operált 
— i. a. rupturát ismertet (19, 20, 21, 23, 25, 26, 33, 
36, 46), s mindezeken túlmenően a familiaris elő
fordulás (32).

Családi előfordulást magunk is észleltünk: B. S. 
37 éves férfi 1976-ban a j. arteria cerebri media borsó- 
nyi aneurizmájának rupturájában halt meg neuro-psy- 
ehiátriai osztályunkon. Két évvel később, 1978-ban 
testvéröccse, a 24 éves B. B. szubarachnoidális vérzés
sel került felvételre osztályunkra, s a ramus commu
nicans anterior cseresznyényi rupturált aneurizmáját 
az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben si
kerrel operálták.

A p. V.  és az i. a. asszociációjára elsőként Dün
ger (7) hívta fel a figyelmet 1904-ben. Feamsides
(10), majd Katz és Mühe (22) két-két esetben írta 
le a tünetegyüttest, s ezt követően számos szerző 
gazdagította a kérdés irodalmát. Közülük számot
tevő, s anyagunk hasonlósága révén számunkra 
különösen figyelmet keltő O’Crowley és Martland 
(30), valamint Ask-Upmark és Ingvar (2) közlemé
nye. Előbbiek 38 kongenitális i. a.-rupturában 
meghalt közül háromban p. v.-t, kettőben egyolda
li vesehipopláziát, s további háromban más fejlő
dési rendellenességet találtak. Utóbbiak pedig 27 
rupturált i. a.-nál öt esetben p. v.-t, s további négy 
esetben más veleszületett vese rendellenességet 
észleltek. Smith és Orkin (42) az egyoldali vese
hipopláziát nem tekinti ritka jelenségnek, s amint 
az Ask-Upmark és Ingvar (2), O’Crowley és Mart
land (30), valamint a magunk boncolási anyagából 
kitűnik, annak i. a.-val való társulása is előfordul.

Suter (43) közel 6000 boncolás során 27 esetben 
talált i. a.-t, s közülük ötben p. v.-t. A Brown (6) 
által összeállított 10 közlemény 400 i. a. esete közül 
20-ban, azaz 5%-ban fordult elő p. v.

Fentiekkel ellentétesnek látszik, hogy a szá
zadfordulón 212 p. v. esetét feldolgozó Sieber (40) 
nem tesz említést agyi aneurizma előfordulásáról, 
bár kimerítő — 101 oldalas — közleményében rö
viden valamennyi eset klinikai és boncolási adatait 
ismerteti. Nyilvánvaló azonban, hogy a boncolá
sok során a koponyát ritkán nyitották meg, ugyan
is a munkában az agyról csak elvétve esik szó. 
Másrészt Gábor és Potondi (12), akik 354 saját és 
az irodalomból összegyűjtött további 816, összesen 
tehát 1170 i. a. esetet dolgoztak fel, nem írnak p. 
v. társulásáról, igaz, hogy munkájuk célja az i. a. 
morfológiai és topográfiai elemzése volt.

Nagy anyagon végzett statisztikai feldolgozá
sok ugyancsak egyértelműen bizonyítják a tünet
együttes viszonylag nem ritka előfordulását. 
Schreiber és mtsai 1967-ben 10 szerző 85 000 bon
colását (38), s 1977-ben a Hallei Orvosi Egyetem, 
valamint az Erfurti Orvosi Akadémia együttesen 
68 000 boncolást felölelő anyagában (39), tehát ke
reken 152 000 boncolás adatai alapján, az i. a.-k 
3,3, illetve 3,4%-ában találták a p. v. társulását. 
Valószínűségszámításuk szerint mindez 16-szorosát 
jelenti a két elváltozás statisztikailag várható 
szintrópiájának.

Megfordítva a vizsgálat irányát Suter (43), 
Brown (6), Robbins (37), valamint Bigelow (5) ösz- 
szesen 41 000 boncolásuk kapcsán 81 esetben ész
leltek p. v.-t, s közülük 15-ben, tehát 18%-uknál 
fordult elő i. a.

Suter (43), továbbá Bigelow (5) a p. v. és az
i. a. együttes előfordulását tipikus kombinált me- 
zenchimális fejlődési rendellenességnek tekinti. 
Epstein (9) szerint a p. v.-éjű betegek mintegy 
10%-a — idő előtt — agyvérzésben hal meg.

Általánosan az a felfogás, hogy az aneurizmák 
kialakulásában és rupturájában döntő szerepe van 
a tartós hipertóniának. McCormick és Schmalstieg 
(28) 250 eset analízisén alapuló tanulmánya azon
ban cáfolni igyekszik ezt a régi, széles körben el
terjedt nézetet.

Az i.a.-k az arteria renalis fibromuszkuláris 
hiperpláziájával is társulhatnak (3). E tünetegyüt
tes Palubinkas és mtsai (31) 7 aneurizmás esete 
közül hatban, Wylie és mtsai (47) 11 esete közül 
pedig ötben fordult elő. Mivel a fibromuszkuláris 
hiperplázia ugyancsak az arteria fal izomrétegét és 
elasztikus elemeit érinti, aneurizmákkal történő 
asszociációja nem váratlan, írják Handa és mtsai 
(16). Halpern és mtsai (15), valamint Hansen és 
mtsai (17) az elváltozás familiáris előfordulását kö
zölték. Üjabban Mauseth és mtsai (27) a p. v.-t az 
Ehler—Danlos-szindróma vaszkulopátiás típusával 
írták le.

Fentiekből azt a következtetést vonjuk le, 
hogy célszerű főként a fiatal korban felismert p. 
v.-ben vagy más veleszületett veseelváltozásban — 
éppen a fiatalabb korban levő fokozott veszélyez
tetettség miatt — az i. a. lehetőségének felkutatá
sa, illetve kizárása és az azt célzó vizsgálatok ér
telmének és feltételeinek körültekintő, szigorúan 
individuális mérlegelése mellett, amely természe
tesen megfontolandóvá teszi a vese fejlődési rend
ellenességeiben, így p. v.-ben is az intrakranialis 
aneurizma kizárására, ill. mindenáram való kimu
tatására szolgáló módszerek erőltetett alkalmazá
sát. Az i. a. felismerése estén pedig a beteg nefro- 
lógiai státuszának gondos vizsgálata és figyelem
mel kísérése kívánatos. Ehhez a komputer tomo
gráfia várható szélesebb körű elérhetősége jelentős 
segítséget fog nyújtani. A kérdés jelentőségét nö
veli az a tény, hogy napjainkban a súlyos krónikus 
vesebetegségek egyik nem jelentéktelen oka a p. v. 
felnőttkori típusa. Az Európai Dialízis és Transz
plantációs Regiszterbe 1977-ig felvett közel 48 000 
beteg mintegy 8%-ának p. v. képezi az alapbeteg
ségét (34).

összefoglalás: A szerző az utóbbi négy évben 
12 intrakraniális aneurizmás betegük holttestének 
boncolásánál három esetben policisztás vesét és 
egy továbbiban egyoldali vesehipopláziát talált. 
Megfigyelése alapján, egyrészt az intrakraniális 
aneurizmáknak, másrészt a policisztás vesének 
vagy más vese fejlődési rendellenességnek a sta
tisztikai valószínűségnél szignifikánsan gyakoribb 
társulását tételezi fel. Feltételezését az idézett iro
dalmi adatok meggyőzően alátámasztják. Mindeb
ből azt a gyakorlati következetést vonja le, hogy 505
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felismert policisztás vesében vagy más vese fejlő
dési rendellenességben a további vizsgálatok javal
latainak és feltételeinek individuális mérlegelése 
mellett keresni, illetve kizárni kell az intrakraniá- 
lis aneurizma lehetőségét, s megfordítva, a felis
mert intrakraniális aneurizma esetén fokozott fi
gyelemmel kell kísérni a beteg nefrológiai státu
szát. Az intrakraniális aneurizmák felderítéséhez 
a komputer tomográfia várható elterjedése jelentős 
segítséget fog nyújtani.
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Tekintse meg az Bemutatótermében

(Bp. VI. Népköztársaság útja 36.)

orvosi laboratóriumi műszerek és készülékek
kiállítását

1 9 8 1 .  február 24-től március 14-ig 
naponta 9 —16 óráig 
szombat—vasárnap zárva

Szakmai és kereskedelmi felvilágosítás! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gyermekosztály
(főorvos: Szathmári György dr.)
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t e r h e l é s e  s o r á n
Árvay György dr., Szathmári György dr., 
Reuter Magda dr. és Perjés Mária dr.

Az asthma bronchiale endokrin pathomechanizmu- 
sának vizsgálata során elsősorban a hipofízis — 
mellékvese vizsgálata állt előtérben. A vizsgálatok 
megállapították, hogy a mellékvese működése ezen 
megbetegedés során nem csökkent (1, 20). További 
vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a katekol- 
aminok változásai stimulálásra ugyan a normális
nak megfelelőek voltak, de béta receptor ingerlésre 
a ciklikus adenozin monofosztfát (cAMP) szint 
emelkedése elmaradt a kontrollokétól, ami az ade- 
nil-cikláz rendszer csökkent működésére utal (21, 
24). Így előtérbe került az alfa és béta receptorok 
érzékenységének vizsgálata, amely során megálla
pították, hogy légúti túlérzékenységben a béta re
ceptorok elégtelen és/vagy az alfa adrenerg rend
szer fokozott aktivitása is szerepet játszik (5, 8, 11, 
14).

Kevesebbet vizsgált viszont a renin — angio- 
tenzin rendszer szerepe az asthma bronchiale en
dokrin pathomechanizmusában. Ismert, hogy a re
nin által az angiotenzinogénből felszabadított 
gyenge vazoaktivitást mutató angiotenzin I-et, egy 
konvertáló enzim az angiotenzint konvertáló enzim 
(ACE) (kininase И. E. C. 3. 4. 15. 1.) alakítja át az 
erősen vazopresszor angiotenzin Il-vé.

Az АСЕ elsősorban a tüdőben található (12), de 
egyéb szervekben is kimutatták már (2). Irodalmi 
adatok szerint a szérum АСЕ aktivitása jól tükrö
zi a tüdőszövetek АСЕ koncentrációját és annak 
változásait (7). Emelkedett АСЕ szintet találtak 
Gaucher-szindrómában és sarcoidosisban (9, 15, 16). 
Egyéb a tüdőt érintő megbetegedésben is vizsgál
ták a szérum АСЕ szintet és így Takahashi és mtsai 
(22), majd Suetsugu és mtsai (19) közölték, hogy 
csökkent szérum АСЕ szintet találtak asthma bron- 
chialéban szenvedőkön.

A fenti irodalmi adatok ismeretében érdemes
nek tartottuk, hogy vizsgálatokat kezdjünk a re- 
nin-angiotenzin rendszer és ezen belül is az ACE-
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nek az asthma bronchiale patomechanizmusában 
betöltött szerepének megismerésére. Jelen dolgoza
tunkban arra kerestünk választ, hogy hogyan vál
tozik a szérum АСЕ aktivitása asthma bronchialé
sok fizikai terhelése során? Kimutatható-e különb
ség egészségesek és asthma bronchialéban szenve
dők szérum АСЕ aktivitásának változásában?

Anyag és módszer
16 asthma bronchiale diagnózisával felvett 8—12 

életév közötti betegen (fiú: 12 leány: 4, átlag életkor 
10,8 év) és hozzájuk nemben és életkorban válogatott 
kontroliokon (12 fiú és 4 leány, átlag életkor: 11,2 év) 
végeztük el a vizsgálatokat.

A szubmaximális terhelést kerékpár ergométeren 
végeztük.

A vizsgálatokhoz a vért terhelés előtt, majd a ter
helést követően 30 perc múlva vettük.

Az АСЕ meghatározás Takahashi és mtsai leírásai 
nyomán (22), saját technikai feltételeinkre adaptálva 
az alábbiak szerint végeztük: 10 mmól hippuril-L-hisz- 
tidil-L-leucint (HHL) (Serva), 0,1 mólos olyan foszfát 
pufferben oldottunk, amely 0,3 mól nátriumkloridot is 
tartalmazott. Az optimális pH: 8,1—8,3. 0,1 ml szérum
hoz 0,25 ml fenti szubszrátot adtunk és ezt 1 órán át 
37 °C-on inkubáltuk. Ezt követően 0,25 ml 1 mólos só
sav hozzáadásával az enzimreakciót leállítottuk. Az 
АСЕ a HHL szubsztrátot hisztidil-L-leucin dipeptidre 
és hippursavra bontja. Az АСЕ aktivitás mérésére két 
lehetőség van. Vagy a keletkezett hippursavat mérjük 
fotometriásan, vagy a dipeptid ftálaldehiddel alkotott 
komplexét fluomertiásan (4). Mi a hippursav meghatá
rozást végeztük. A hippursavat 3 ml etilacetáttal extra
háltuk. A szerves bázisból 2 ml-t szárazra pároltunk és 
a bepárlási maradékot 2 ml 1 mólos nátriunklorid ol
datban oldottuk. A hippursavat UV elnyelési maximu
mán (nem kalibrált Spektromom 204 fotométerünkön 
228 nm) mértük. Kalibrálásra hippursav analitikai 
pontosságú bemérésével nyert standardot alkalmaz
tunk.

A biometriai elemzést Student t teszttel végeztük
(6) .

Eredmények
A táblázat és az ábra méréseink eredményeit 

tartalmazzák.
A terhelés előtti alapértékeket összehasonlít

va látható, hogy az asthma bronchialésok szérum 
АСЕ aktivitása kifejezetten alacsonyabb a hasonló 
korú és nemű kontrolijaikhoz képest.

Terhelés után a kontrolioknál a szérum АСЕ 
akvititás minden esetben emelkedett, átlagban 
mintegy 20—25%-kal.

Az asthma bronchialésoknál négy esetben a 
szérum АСЕ aktivitása terhelésre nem változott a 
többi tizenkét esetben csökkent. Átlagértékben a 
csökkenés szignifikáns volt (0,05 >  p> 0,025).

Kontrollok és asthma bronchialésok 
mérései eredményeinek átlaga (jf) és 
szórása (sD) (mmól hippursav óra-1- 
mH-ben) szubmaximális terhelés 
előtt és után

Kontroll Aszthma b:.
előtt Után előtt után

n 16 16 16 16
1,14 1,42 0,74 0,62

sD 0,21 0,19 0,20 0,21



kontroll
0,005> p> 0,0025 

^ i

aszthma bronch. 
0,01 > p >  0,005
l ------ *

_____  ___ t
0,05>p> 0,025

— 1------------ 7— I-----------------------------1--------------------r -
t.e. t.u. t.e. t.u

Kontrollok és aszthma bronchialésok mérési eredményei
nek átlaga és szórása szubmaximális terhelés előtt (t. e.) 
és után (t. u.)

Megbeszélés

Az ACE-t szérumban Skeggs és mtsai (17, 18) 
mutatták ki, majd Ng és Vane demonstrálta, hogy 
az angiotenzin L, angiotenzin Il.-vé alakul АСЕ 
hatására tüdőben (12, 13). Azóta megállapították 
az enzim struktúráját és katalitikus tulajdonságait 
is (3). 129 000 mólsúlyú peptid, amely angiotenzin
I.-ből hisztidil-leucin tartalmú dipeptidet hidroli- 
zálva kialakítja az erősen vazopresszor hatású ok- 
tapeptid angiotenzin П.-t.

Jelen vizsgálataink során megerősítettük Ta- 
kahashi és mtsai, valamint Suetsugu és mtsai ered
ményeit, mi is alacsonyabbnak találtuk asthma 
bronchialéban szenvedő gyermekek nyugalmi szé
rum АСЕ aktivitását. Ennek oka lehet az, hogy 
asthma bronchialéban az АСЕ termelés vagy akti
válódás csökkent, vagy az АСЕ antagonista brady- 
kinin aktivitása fokozott.

Terhelés után kapott АСЕ aktivitás változá
sok során a kontroll csoportnál a vártnak megfele
lően növekedett a szérum АСЕ akivitása, aminek 
oka lehet a fizikai terhelésre fellépő fokozott oxigén
igény, Molteni és mtsai hypoxiában az АСЕ fokozott 
akivitását találták (1). Asthma bronchialéban szen
vedőknél azonban az АСЕ aktivitás nem növekszik, 
sőt az eseteknek 75%-ában csökkent. Ez azt jelenti, 
hogy a fokozott oxigénigényre az asthma bronchia- 
lésoknál a szervezet nem képes fokozott АСЕ akti
vitással válaszolni, és ezzel romlik az angiotenzin
I.—angiotenzin II. átalakulás lehetősége a fokozott 
igénybevétel során.

Jelenleg még nem tudunk magyarázatot adni 
az ACE asthma bronchialésoknál észlelt ezen visel- 
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a tüdő kapillárisok endothel membránja nem képes 
elengendő АСЕ termelésre, de az is lehetséges, mi
vel a vegetatív idegrendszernek meghatározó sze
repe van a szervezet fizikai terheléshez való alkal
mazkodásában, hogy a már említett béta2 recepto
rok csökkent érzékenysége vagy az alfa receptorok 
fokozott érzékenysége játszik szerepet az АСЕ ezen 
észlelt „rezisztenciájában” is.

Abból a tényből, hogy a vizsgált asthma bron
chialésoknál csökkentnek találtuk a szérum АСЕ 
aktivitását és ezen aktivitás szubmaximális terhe
lésre csökkent, azt a következtetést vontuk le, hogy 
ezen enzim működésének kisiklása szerepet játsz
hat az asthma bronchiale pathomechanizmusában.

A szerzők köszönetét mondanak a SERVA Fein- 
biochemica cégnek a hippuril-L-hisztidil-L-leucin in
gyenes rendelkezésre bocsátásáért.

összefoglalás: A szerzők 16 asthma bronchia
léban szenvedőn és 16 egészséges kontroll gyerme
ken végezték el a szérum angiotenzint konvertáló 
enzim meghatározást szubmaximális terhelés előtt 
és után. Megállapították, hogy asthma bronchialé
ban szenvedőknél az enzim nyugalmi aktivitása 
alacsonyabb, mint a kontrollokon. Szubmaximális 
terhelést követően a kontroliokon az enzim aktivi
tása fokozódott, asthma bronchialéban csökkent. 
A szerzők feltételezik, hogy az enzim működésé
nek kisiklása szerepet játszik az asthma bronchiale 
pathomechanizmusában.
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250, 261. — 3. Das, H. és Soffer, R.: J. Biol. Chem. 1975, 
250, 6752. — 4. Friedland, J. és Silverstein, E.: Am. J. 
Clin. Path. 1976, 66, 416. — 5. Gaddie, J. és Legge, J.: 
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B., Matematikai Statisztika Budapest, 1969. — 7. Hug
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L., Kahn, J. és Skamay, N.: J. exp-Med. 1956, 103, 295.
— 19. Suetsugu, M.: Ann. Allergy. 1978, 40, 51. — 20. 
Szabó M., Nagy L. és Jankó L.: Pneum. Hung. 1979, 
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Orsz. Onkológiai Intézet 
(főigazgató: Eckhardt Sándor dr.)
Onkopathológiai Kutató Intézete
Főv. Weil Emil Kórház és
Főv. Tanács VB Egészségügyi Főosztálya

C y to ló g ia i  v i z s g á l a t t a l  
k i e g é s z í t e t t  n ő g y ó g y á s z a t i  
r á k s z ű r é s e k  e r e d m é n y e i  
B u d a p e s t e n
(1976- 1978)

Bodó Miklós dr., Sugár János dr., 
Döbrössy Lajos dr., Lust Iván dr. 
és Frekot Nándor dr.

Hazánkban a cytológiai cervix-rákszűrés tervszerű 
fejlesztése az 1960-as években indult meg. A cyto
lógiai hálózat teljesítőképességének megsokszoro
zására 1972-ben az Egészségügyi Minisztérium tá
mogatásával megindult a főállású cytológiai elővá
logató asszisztensek képzése, amely azóta folyama
tos; évente kb. 20 hallgató végez. Az 1977 február
jában megjelent, az Országos Onkológiai Intézet és 
az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet 
által közösen kiadott Módszertani Levél elvként 
előírja, hogy minden nőgyógyászati vizsgálat egy
ben rákszűrés is, valamint, hogy korszerű nőgyó
gyászati rákszűrő vizsgálatnak csak a cytológiai 
anyagvétellel kiegészített nőgyógyászati vizsgálat 
tekinthető, és feltétlenül ajánlatos, hogy az emlők 
vizsgálata része legyen a nőgyógyászati vizsgálat
nak. Ennek megfelelően a cytológiai szakellátás 
célkitűzése a veszélyeztetett korú, azaz 30—69, 
újabb vizsgálatok alapján 20—70 év közötti nő 3, 
a jövőben 2 évenkénti cytológiai vizsgálata. A kor
határ kiterjesztése azért vált szükségessé, mert 
egyre gyakrabban fordul elő cervix-rákos megbe
tegedés a fiatalabb korosztályban is.

Közleményünk megírásának célja az, hogy is
mertessük a cytológiai szakellátás szervezési gond
jait, a szakember-ellátás nehézségeit, a szervezett 
cervix-rákszűrés első eredményeit és felvázoljuk a 
jövő perspektíváját.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 9. szám

Személyi ellátottság

A cytológiai vizsgálattal kiegészített rákszűré
sek megindításakor — 1960-ban — 6 cytodiagnosz- 
tikai állomás működött a fővárosban; 1978-ban 
számuk 11-re nőtt. A fejlesztés fokozatos volt, és 
megfelelt a területi ellátási elvnek, ugyanakkor az 
adott szakember-ellátottságot is figyelembe vette. 
A cytológiai értékelést főképpen kórboncnok szak
orvosok végzik; kisebb részben (2 fő) főállásban, 
többségük (11 fő) napi 1, 2 vagy 3 órás mellékállás
ban. Az orvosi óraszámokban 3 évvel ezelőtt az in
tegrálással kapcsolatos átszervezések során átme
netileg nagymérvű visszafejlesztés történt. Azóta 
az eredeti helyzet helyreállt, sőt fiatal orvosok be
állításával az orvosi órák száma tovább emelkedett.
1975-ben a fővárosi egészségügyi ellátásban 15, 
1978-ban 29 előválogató asszisztens dolgozott. Kö
zülük 2, ül. 7 fő vett igénybe gyermekgondozási 
segélyt (1. ábra). Technikai munkát és adminiszt-
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1. ábra: A budapesti cytológiai állomásokon dolgozó elő
szűrő asszisztensek száma és kihasználtsága. 
(A bal oldali függőleges vonal számai az előszű
rő asszisztensek számát jelzik: közülük az oszlop
pal jelzett a ténylegesen működő asszisztensek 
száma, a jobb oldali függőleges vonal számai a 
kihasználtságot mutatják)

rációt végző munkaerőket csak elvétve foglalkoz
tatnak a cytológiai állomások. Ez súlyos gond, mert 
így magasabb szakképzettségű előszűrő assziszten
sek kénytelenek végezni ezt a munkát is.

Teljesítmény

A cytodiagnosztikai szakellátás teljesítménye 
a munkába állt előszűrők számának emelkedésével 
hatványozottan növekedett (2. ábra). Az 1976-ban 
megfigyelt átmeneti csökkenés az óraszámok átme
neti megszüntetésével volt magyarázható. Az 1978- 
as évi teljesítmény (146 000 eset) a szakellátás 
majdnem 100%-os kihasználtságát jelenti (1. ábra).
A teljesítmény értékelésénél [„kihasználtság”] a 
következő normatívákat alkalmaztuk:

1 orvosi óra 1500 szűrési eset/év;
1 előszűrő 7000 szűrési eset/év. 509
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2. ábra: A budapesti cytológiai állomások teljesítménye
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3. ábra: A nőgyógyászati szűrővizsgálatok hatékonysága.
(A bal oldali függőleges vonal számai a nőgyó
gyászati rákszűrő vizsgálatok számát jelzik. A 
jobb oldali függőleges vonal számai a korai ese
tek számát mutatják.
A %-ban kifejezett számok az össz-szűrésen belül 
a cytológiai vizsgálattal kiegészített szűrések ará
nyára utalnak (korszerű szűrés).

4. ábra: A felfedezett cervixrákos esetek stadiummegosz 
lásánck változása Budapesten 1976-1978-ig

1978-ban a Fővárosi Tanács VB javaslattevő, 
döntés-előkészítő és ellenőrzési jogkörrel cytodiag- 
nosztikai szakfelügyelőt nevezett ki, akinek felada
ta a Budapesten működő cytológiai szakellátás irá
nyítása, szervezése és ellenőrzése. Törekvésünk a 
cytológiai munka centralizálása. Külföldi és hazai 
tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy hatéko
nyabb, jobb minőségű munkát lehet végezni azok
ban a laboratóriumokban, ahol 6—10 előszűrő asz- 
szisztens és 2—3 orvos összevontan dolgozik. Je
lenleg még számos területen fennakadást okoz a 
munkában az, hogy a cytológiai anyag vizsgálata 
nem mindig abban a kerületben folyik, ahonnan a 
vizsgálati anyag beküldése, a tárgyi feltételek biz
tosítása és a szakemberek bérezése történik. Az 
előszűrők többsége jelenleg már a Weil Emil Kór
ház állományába tartozik. Kellő számú szakember 
híján nem vihető keresztül, hogy a főváros minden 
kerületében működjék cytológiai laboratórium. 
Mind szakmai, mind gazdasági szempontok (szak
ember-ellátás, adminisztratív munkaerők, műszeres 
felszereltség stb.) azt indokolják, hogy a nagyobb 
szakember-létszámmal dolgozó cytológiai laborató
riumokat fokozottabban fejlesszük.

Tekintettel arra, hogy a cytológiai vizsgálattal 
kiegészített rákszűrés a fővárosi integrált egész
ségügyi ellátás egészének feladata, törekvésünk, 
hogy a cytológiai szakellátás személyi és tárgyi fel
tételeit a Fővárosi Tanács központi keretből bizto
sítsa, s ez a jövőben elejét veheti a helyenként még 
fennálló szervezési és ellátási nehézségeknek.

Eredmények
A bejelentett nőgyógyászati szűrővizsgálatok 

száma 1976—78 között 187 000-ről 222 000-re emel
kedett, ezen belül mind mágasabb a korszerű, azaz 
a cytológiai vizsgálattal kiegészített rákszűrések 
aránya (3. ábra). 1976-ban 42 500 esetben végeztek 
cytológiai vizsgálatot, az az összes rákszűrés 
23%-a; 1978-ban 146 000 cytológiai vizsgálat tör
tént, ami már 67%-ban korszerű szűrést jelent. A 
korszerű nőgyógyászati rákszűrések hatékonyságát 
vizsgálva megállapítható, hogy a korai méhnyak
rák (0 + 1 stadium) felfedezésének emelkedése — 
egyenes arányban áll a cytológiai vizsgálatok szá
mának emelkedésével. 1976-ban a 42 500 cytológiai 
vizsgálatból 106 (0,25%), 1977-ben 85 000 cytológiai 
vizsgálatból 155 (0,18%), 1978-ban pedig 146 000 
korszerű szűrővizsgálatból 213 esetben (0,15%) ál
lapítottunk meg szövettani vizsgálattal korai carci- 
nomát. (A jelenlegi statisztikai adatgyűjtés nem te
szi lehetővé az i/a—I/b stádiumok elkülönítését.) A 
korai esetek felfedezési arányszáma anyagunk
ban némileg magasabb az irodalomban közölt átlag 
értékeknél (0,1%).

1978-ban a szűrési anyagban 359 cervixrákot 
diagnosztizáltunk, ebből 213 eset (60%) minősült 
korai rákesetnek (4. ábra). A felfedezett rákesetek 
között tehát a praeklinikai és korai esetek vannak 
túlsúlyban; az előrehaladott vagy elhanyagolódott 
rákesetek (stadium II—IV.) abszolút száma ugyan
akkor megdöbbentően magas, magasabb, mint az



előző években. Mind ez, mind a cytológiailag vizs
gált anyagban a rákesetek magas előfordulási ará
nya arra mutat, hogy a rákszűrés mindinkább ex
panzív jellegű; olyan népességcsoportokra is kiter
jed, akiknél szűrővizsgálat eddig soha nem történt. 
Ebben szerepe van a családvédelmi és terhesgondo
záson végzett, valamint a kórházi szűrővizsgálatok
nak is.

Anyagunk elemzéséből megállapítható te
hát, hogy az utóbbi években a praeklinikai és korai 
rákesetek gyakorisága tendenciaszerűen emelkedik 
a rákszűréssel felfedezett méhnyakrákos betegek 
között.

Feladatok, perspektívák

A cytológiára alapozott nőgyógyászati tömeg
szűrés (korszerű szűrés) célkitűzése a veszélyezte
tett korú női lakosság 2 évenkénti vizsgálata. A la
kosság megfelelő egészségügyi felvilágosítása és 
mozgósítása után a tünet- és panaszmentes nők 
rendszeres vizsgálatával, centralizált irányítással 
elérhető, hogy a következő 5 éves periódus végére 
a veszélyeztetett korú női lakosság egésze rákszű
résre kerüljön. Ez a tény a méhnyakrák histogene- 
sisének és klinikai lefolyásnak ismeretében azt is 
remélni engedi, hogy a méhnyakrákos halálozás a 
minimumra fog csökkenni. Ennek egyik feltétele 
a szakkáderek fokozott ütemű, tervszerű és folya
matos képzése. A budapesti 2 évenkénti szűréshez 
(évi 400 000 eset) a cytológiai háttér biztosítása, kb. 
napi 60 orvosi óra (jelenleg 40 óra/nap), 45 főfog
lalkozású előszűrő asszisztens (jelenleg 29), 10 teljes 
munkaidejű technikai munkatárs és 10 adminiszt

rá to r szükséges. A m unka hatékonyabb szervezése 
érdekében központi cytológiai laboratóriumok lét
rehozására törekszünk. Az anyagvétel egységesí
tése (egy tárgylemezre kell venni előírásszerűén 
az anyagot) és az átfutási idők csökkentése ugyan
csak feltétele a továbbfejlődésnek.

Összefoglalás:- Az 1976—1978-as években a fő
városban a cytológiai vizsgálatok száma folyamato
san emelkedik. A felfedezett korai m éhnyakrákos 
megbetegedések száma ezzel párhuzamosan 106-ról 
213-ra emelkedett. Adataink tanúsítják, hogy a fej
lődés tendenciái jók, azonban a fejlesztés üteme 
nem kielégítő. Lényeges, el nem odázható feladat a 
centralizáció, és a fokozott ütem ű káderképzés. A 
korai stádiumban felfedezett rákesetek kezelhető
sége, gyógyíthatósága mind morális, mind gazdasá
gi szempontból sürgeti a cytológiai szűrőkapacitás 
mielőbbi növelését.

IRODALOM: 1. Ayre, J. E.: Cancer cytology of 
uterus. Grüne and Stratton. 1951. — 2. Berndt, H. és 
mtsai: Dtsch. Gesundheits.-Wes. 1975, 29, 29. — 3. 
Christopherson, W. M.: Obstet, gynec. Surv. 1969, 7, 
842. — 4. Döbrössy, L.: Orvosképzés 1972, 47, 193. — 5. 
Döbrössy L., Bodó M., Sugár J.: Orv. Hetil. 1977, 118, 
2131. — 6. Döbrössy L., Lust 1., Bodó M.: A korai méh
nyakrák komplex diagnosztikája. Medicina, Budapest,
1978. — 7. Holczinger, L., Szappanos, Z.: Orv. Hetil. 
1966, 107, 1550. — 8. Neuser, D. és mtsai: Dtsch. Ge
sundheits.-Wes. 1975, 30, 1441. — 9. Papanicolaou, G. 
N.: Atlas of exfoliative cytology. Harvard Univ. 
Press. Cambridge. Mass. 1954. — 10. Ringertz, N.: Acta 
Cytol. (Philad.) 1969, 13, 117. — 11. Sansom, C. D. és 
mtsai: Brit. J. prev. soc. Med. 1975, 29, 131. — 13. von 
Haam, E.: Acta Cytol. (Philad.) 1964, 8, 259.

MIRA
Glaubersós gyógyvíz
Magyarországon több évtizedes tapasztalat alapján eredményesen alkal
mazzuk a máj- és epehólyag-megbetegedések kezelésében a MIRA glau
bersós gyógyvizet.

Gyakori betegség az epehólyag és az epeutak gyulladása; a kőképződésre 
való hajlam. A MIRA glaubersós gyógyvízzel végzett ivókúra elősegíti a 
gyulladás csökkenését, a baktériumok kiürülését, a túl sűrckepét felhígítja.

Megakadályozza a kőképződés folyamatának megindulását. Előmozdítja az 
epehomok és a kisebb kövek távozását. Röntgenellenőrzéssel kimutatható, 
hogy a MIRA glaubersós gyógyvíz hatására az epehólyag megkisebbedik, 
az epe kiürül.

A MIRA glaubersós gyógyvízzel végzett ivókúra időtartama 4 hét.

Naponta háromszor, étkezés előtt 1 órával 2 deciliter 38—40 °C hőmérsék
letű, a beteg állapotának megfelelő hígításban lassan, kortyonként (4-5 
perc alatt) kell fogyasztani. Ajánlatos utána fél óra fekvés, májtájékra 
helyezett termoforral.

Az ivókúrát évente kétszer ismételjük meg. Ezen idő alatt is kerüljük a 
zsíros, fűszeres ételek és a szeszes italok fogyasztását.
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ÚJ IMNIUNDIAGNOSZTIKAI SZÉRUMOK
A Human Intézet az immunkémiai reagensek választékának bővítése érdekében a SEVAC 
(Prága) által termelt immunszérumokat is hoz forgalomba az alábbi szérumfehérjék ellen:

Kappa-lánc
Árkategória

D
Szekrétoros darab D
igE E
Alfa-2 AP glikoprotein D
Gc-globulin D
Hemopexin D
Alfa—1 antitripszin D

A HUMAN Intézet által előállított készítmények közül felhívjuk a figyelmet az alábbi embe
ri szérumfehérjéket precipitáló immunszérumokra:

Prealbumin
Árkategória:

D Fibrinogén
Árkategória: 

В
Albumin В Alfa—1 fetoprotein E
Orosomucoid D IgG В
Cöruloplasmin D IgA C
Haptoglobin D lgM c
Alfa-2 M C IgD D
Beta-lipoprotein C IgGAM C
C3 complement faktor C lgGAMDE D
Transzferrin C Lambda-lánc D

Human Immunglobulin Standard (GYÓGYÉRT-től szerezhető be). Ara: 131 Ft/amp.

Árcsökkenés!

Tájékoztatásul közöljük, hogy az immunszérumaink árai az alábbiak szerint változtak:

A árkategória 
В árkategória 
C árkategória 
D árkategória 
E árkategória

Régi ár:
40 Ft/amp. 
93 Ft/amp. 

190 Ft/amp. 
303 Ft/amp. 
758 Ft/amp.

Új ár:
30 Ft/amp. 
78 Ft/amp. 

158 Ft/amp. 
310 Ft/amp. 
650 Ft/amp.

A fenti készítményeket és egyéb immunkémiai diagnosztikumokat közvetlenül a HUMAN 
Intézettől (Gödöllő, 2101) lehet rendelni. Kívánságra katalógust küldünk.

Ш Ш
H U M A N

HUMAN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet, 
Gödöllő, Táncsics Mihály u. 82.
Telefon: 0 6 -2 7 -1 0 6 1 9  Telex: 2 2 4 0 1 4



GVOGYTAPSZER

A Robébi „A" kémiailag és mikrobiolőgiailag ellenőrzött tej, tejzsír, 
növényi olaj, laktóz, szacharóz, ásványi anyagok és vitaminok homo- 
genizátumából porlasztva szárítási gyártástechnológiával előállított 
tápszerkészítmény. A fiatal csecsemő nagy fehérjeszükségletének 
megfelelő fehérjetartalmat biztosít. Kalóriaértéke azonos az anyatejé
vel (71 Kai).



Robébi ”й
GYÖGYTÄPSZER

ÖSSZETÉTEL
Robébi „A” 
tápszerpor, %

Robébi „A”
fogyasztásra kész tápszeroldat
(1 dl) g/100 ml

Anyatej, 
g/100 ml

Fehérje 14,6 2,10 1,2
Zsír 23,6 3,40 4,0
Szénhidrát 55.5 8.00 7,0
Ásványi anyagok vitaminok 3,3

100 g =  492,8 Kai
0,50
100 ml (1 dl) =  71 Kai

0,2
100 ml =  71 Kai

Vitamintartalom 100 ml- (1

Vitamin A 
Vitamin B,
Vitamin Bj 
Vitamin B,
Vitamin C 
Vitamin E 
Biotin 
Niacin
Ca-pantotenát

JAVALLATOK
Az anyatej teljes hiánya esetén 
tejelválasztás esetén az anyatej 
3 élethónapban, ill. a 4,5 kg (ma

I-) ben

300 NE 
0,08 mg 
0,12 mg 
0,05 mg
6.00 mg
1.00 mg 
0,01 mg 
0,80 mg 
0,20 mg

annak pótlására, ill. csökkent 
kiegészítésére adható az első 

X . 5 kg) testsúly eléréséig.

A TAPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE
A dobozban levő adagolókanál kával (1. kanál tápszer — 5 g) any- 
nyiszor 3 lesimított kanálnyi tápszerpoFt (kb. 15 g) veszünk 
ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készíteni. 
A tápszeroldatot felforralt és 60°C-ra hűtött vízzel készítjük el. 
A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) hozzá
adása szükségtelen.
A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel 
kell használni!

ADAGOLÁS
A napi adag testsúlykilogrammonként 150 ml (másfél dl) tápszer
oldatnak felel meg. Ha az orvos másként nem rendelkezik, ezt 
a mennyiséget elosztva napi 5—6 alkalommal kell a csecsemő

nek adagolni. Az esetben, ha más — nem tejes — ételt (pl. 
főzeléket) is kap, akkor a tejadagok számát megfelelően csök
kenteni kell.

Az egyszeri tápláláshoz szükséges mennyiségek kb. a követ
kezők :
3 kg-os csecsemőnek 2 adagolókanál tápszerpor +  75 ml

(% dl) víz, napi 6 alkalommal;
4 kg-os csecsemőnek 4 adagolókanál tápszerpor -f- 125 ml

(1% dl) víz, napi 5 alkalommal.

A fenti táplálási ajánlatot csak általános irányelvként közöljük. 
Bármilyen észrevétel esetén orvos vagy védőnő tanácsát kell 
kérni.

Megjegyzés: anyatej pótlására, továbbá gyógyítás céljára, csecse
mők táplálkozási zavarainak megszüntetéséhez az első 3 hónap
ban, ill. 4,5 (max. 5) kilogramm testsúly eléréséig rendelhető, 
minden esetben térítésmentesen. Rendelésére jogosultak mind
azok az orvosok, akii nek a gyógyító-megelőző ellátás keretében 
a csecsemőellátas a feladatkörükbe tartozik.

Csomagolás: 500 g 30,90 Ft
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Egészségügyi Gyermekotthonok 
Országos Módszertani Intézete 
(főigazgató főorvos: Szondy Mária dr.)

1 — 3  é v e s  é r te lm i  
f o g y a t é k o s o k  p s y c h o lé g ia i  
é s  b io k é m ia i  s z ű r é s e
Szondy Mária dr., Bodrossy Félixné,
Hegedűs András dr., Inkey Júlia dr. 
és Neményi Mária dr.

Külföldön is, hazánkban is egyre jobban tért hódít 
az a szemlélet, hogy a népesség általában 2—-3%-át 
sújtó értelmi fogyatékosság súlyosságának, szerke
zetének befolyásolása — egyes családok esetében 
megelőzése — csak a korai szűrésen, a korai felis
merésen alapulhat. Másik lényeges vonása a kor
szerű szemléletnek az, hogy az értelmi fogyatékos
ság szerteágazó problematikájának mélyebb meg
ismeréséhez interdiszciplináris megközelítési mód 
szükséges.

Az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos 
Módszertani Intézete munkacsoportja kísérletet tett 
hatékony és kontrollálható szűrési modell kidolgo
zására. Tudomásunk szerint hazánkban ekkora 
mintán psychológiai és biokémiai szűrés eddig nem 
történt. E munka első eredményeiről számolunk be 
közleményünkben.

Az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos 
Módszertani Intézete és a Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem I. sz. Gyermekklinika Pszichológiai 
Osztályának (osztályvezető: Popper Péter dr. )közös 
munkacsoportja 1974 és 1976 között publikálta a 
Csecsemő- és kisgyermekkori fejlődés Magyar Stan
dardját és az erre épülő Funkcionális Fejlődési 
Tesztet (6, 10, 20). Ezek segítségével a vizsgált 
gyermeket komplexen és általános fejlettségét ki
elégítő, azaz 95%-os valószínűségi szinten tudjuk 
jellemezni. Kiszámíthatjuk a vizsgált csecsemők és 
kisgyermekek psychomotoros fejlettségi szintjét 
jelző psychomotoros fejlődési kvócienst (továbbiak
ban FQ). Az FQ az mutatja, hogy a vizsgált gyer
mek saját korcsoportja átlagához képest milyen 
fejlettségi szinten van.

A psychomotoros retardáció szűrésére kidolgo
zott battériát felhasználtuk az 1976 folyamán Bács- 
Kiskun megyében született csecsemők vizsgálatára 
(7, 8). A szűrés 1976—77-ben zajlott le. összesen

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 9. szám
4

4816 gyermek kétszeri vizsgálatára került sor (3—
6, illetve 9—12 hónapos korban). E gyermekek kö
zül 116 mutatkozott a szűrés során psychomotoro- 
san elmaradottnak, azaz értelmi fogyatékos gyanús
nak. A 116 gyermek az összesnek 2,41%-a. Ez az 
arány jó egyezést mutat a nagyobb fogyatékos
szűrések, illetve becslések adataival, amelyek álta
lában egy populációban vagy évjáratban 2—3%-ra 
becsülik az értelmi fogyatékosok arányát.

1979-ben újra megkerestük a 116 gyermeket, 
de most a psychológiai utánvizsgálat mellett anam- 
nézis-felvétel és anyagcsere-zavarokra irányuló 
vizsgálat is történt. Az Egészségügyi Gyermekott
honok Országos Módszertani Intézetének kémiai 
laboratóriuma megkísérelte meghatározni, bioké
miai módszerekkel kimutathatók-e a mentális el
maradottság hátterében anyagcsere-zavarra utaló 
kóros anyagmennyiségek, másrészt célul tűztük ki 
saját — hazai és külföldi irodalmi adatok alapján 
kialakított — metodikánk ellenőrzését.

Kísérleti módszer
A számos lehetséges anyagcsere-zavar közül reális 

eredménnyel az aminosavanyagcsere-zavarok és szén- 
hidrátanyagcsere-zavarok vizsgálata járhat, tekintet
tel a vizsgálati anyagra és az alkalmazott metodika 
(amelyet lehetőségeink korlátoznak) érzékenységére.
Mind külföldön, mind hazánkban sokan alkalmazták 
már a szűrőpapír csíkra szárított testnedvek vizsgála
tát (1, 2, 4, 5, 12, 17, 19, 21). Mi is ezt az utat választot
tuk. Vizsgálatunk alapja a megfelelő minőségű szűrő
papírra beszárított vizelet volt. A szűrőpapírt kellő 
méretre levágva, polietilénfóliából készült tasakba he
lyezve, Intézetünk nevére címzett borítékban adtuk át 
a biodemográfiai és psychológiai méréseket végző 
munkatársainknak. Mellécsatoltunk egy részletes ke
zelési utasítást, és egy kitöltetlen űrlapot, amelyen a 
gyermek neve, születési helye és ideje, lakhelye és 
anyja neve, valamint a mintavétel ideje szerepeltek.

A 116-ból 69 gyermek adatait tartalmazó borítékot 
kaptunk vissza. A 60%-os arány, tekintettel az erősen 
tanyás megye nagymérvű földrajzi mobilitására, nem 
mondható rossznak. A borítékok közül 59-et tíz napon 
belül kaptunk kézhez, 10 db-ot pedig egy hónapon be
lül. így összesen 69 mintát vizsgáltunk meg (34 lány,
35 fiú). A beküldött minták minősége megfelelt vára
kozásunknak, sem székletmaradvány, sem egyéb anyag 
(hintőpor, kenőcs) nem szennyezte a papírt. Hat eset
ben tartalmazott a papírra vitt vizeletminta olyan 
nedvszívó sókat, amelyek a megszárított minta újra- 
nedvesedését okozták. Ezeket a mintákat fenntartással 
kezeltük. A mintaanyag kifogástalan beérkezése meg
győzött arról, hogy szétszórt településeken is megold
ható ilyen korosztályú gyermekek szűrése.

Laboratóriumi vizsgálatok
Előzetes vizsgálatok alapján meghatároztuk a fel

vitt vizelet térfogata és a szűrőpapír felület közötti 
arányt. Erre a célra Intézetünk gyermekanyagából vett 
vizeletmintákat használtuk. Lyukasztóval vágva min
dig azonos számú korong vizsgálatával biztosítottuk a 
mérések alapjául szolgáló azonos mennyiségeket. A 
korongok leolvadása révén nyert oldatokból a követ
kezőket vizsgáltuk:

1. Kreatininszám meghatározása Yaffe módszeré
vel, dimenziója: mg/100 ml.

2. Mikro—Benedict-próba, amely alkalmas a re
dukáló anyagok közül a hexózok, pentózok, oligosza- 
charidok kvalitatív meghatározására. Amennyiben а УТ/Г 
próba pozitív, Merck-szilikagél vékonyrétegen a szén-
hidrátok egy dimenziós vékonyréteg-kromatográfiája --------
piridin/etilacetát/víz 26/66/8 térfogatarányú elegyével. 515
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normál kontrol n = 25

A kreatininszám %-os megoszlása a Bács megyei méré
sekben és a normál kontroliban

Előhívás: etanolos carbazol—kénsav eleggyel. Össze
hasonlító oldat: Merck-standard (11, 14, 16, 18).

3. Glukóz-amino-glukan (továbbiakban GAG) 
meghatározás Klujber módszerével. A GAG-ok lecsa
pása Alciánkék 8 CX révén és a nyert színezékoldat 
kolorimetrálása (13).

4. Aminosav-meghatározás, Fixion 50X8 erős ka
tioncserélő vékonyrétegen, ph =  5,23-as pufferrel szét
választás 37 °C-on. A puffer Na-ionra 0,35 N, 0,117 
mol/1 citrátot tartalmaz. Előhívás kadmiumacetátos 
ninhidrin oldattal, összehasonlító oldat: Merck-ami- 
nosav standard oldat kromatográfiás célokra.

Szükség esetén 2 dimenziós futtatás Merck 5577 
típusú műanyag fólia alapú cellulózé vékonyrétegen, 
a Merck előírásában ajánlott oldószerekben. Előhívás: 
ninhidrinnel (4, 5, 12, 15).

Kontroll vizsgálat

516

A pathológiás esetek biztonságos meghatározásá
hoz szükséges volt hasonló korosztályú normál kontroll 
gyermekanyag vizsgálata is. Ezt az Apáthy István kór
ház-szakrendelő mandulaműtét előtt álló gyermekeiből 
biztosítottuk, összesen 27 gyermeket vizsgáltunk, ada
taik közül két extrém értéket kivettünk, így 25 2—5 
éves korú. gyermek adatait (14 fiú és 11 lány) vettük 
alapul.

Az irodalomban a vizelettel ürített aminosavak 
és egyéb anyagok normál mennyiségét eltérő, egymás
sal össze nem hasonlítható dimenziókban adják meg a 
szerzők. Pl.:

1. táblázat t ug kreatinint tartalmazó normál kontroll 
vizelet aminosavtartalma

uM ug

Putrescin 150x10-» 0,013 alatt XX
Arginin 474x10-« 0,1
Hisztidin 1877x10-» 0,36
Triptofán 245x10“ 0,05
Ornitin 40x10-0 0,005 alatt XX
Lizin 684x10« 0,1
Fenilalanin 487x10-“ 0,08
Tirozin 276x10-0 0,05
Leucin 94x10-» 0,012
izo-Leucin 50x10» 0,006 alatt XX
Metionin 75x10-0 0,012 alatt XX
Prolin 40x10-0 0,005 alatt X X

Glicin 60x10« 0,0048 alatt XX
Alanin 961 X10-0 0,1
Szerin 40x10-0 0,0048 alatt XX
Cisztin 614x10-0 0,17

xx-szel jelzett értékek a kimutathatóság alsó határát jelzik 
kísérleti körülményeink között

Hsia: mM X Ю2 24 óra (25).
Todorov, Sitzmann: mg/24 óra (23, 22).
Cannon: umol/24 óra (11).
Miután a vizeletürítés igen nagy ingadozásokat 

mutat, s a napi vizelet mennyiségének mérése a szűrés 
esetében nem megoldható, ezért összehasonlítási ala
pul az 1 ug kreatininnek megfelelő vizeletmennyiség
ben jelenlevő aminosavak ug-ban kifejezett mennyisé
gét vettük. Ilyen jellegű összehasonlítás nem ismeret
len az irodalomból sem, pl. Seriver a cisztinuriás hete- 
rozygota gyermekek vizeletének két bázisú aminosav- 
tartalmát szintén kreatininre vonatkoztatva adja meg 
(21) .

Az ábrán a minta és a kontroll csoportban mért 
kreatinin-értékek megoszlását ábrázoltuk.

Az 1. táblázatban foglaltuk össze a kontrollcso
port 25 tagjától nyert minták vizsgálati eredményeit 
uM, illetve ug-ban kifejezve. A táblázat az egyes ami- 
nosavakból mért legnagyobb értéket adja meg, vagyis 
az általunk vizsgált normál kontroll felső határát. E 
felső határ feletti értékeket vettük pathológiás eset
nek.

Vizsgálataink idején csak 25 „normál” hasonló ko
rú gyermek vizeletmintáját dolgoztuk fel. Jelenleg 
már több mérési adat birtokában vagyunk. Az eddi
giek alapján úgy tűnik, hogy nem lesz szükséges a fel
tüntetett értékek módosítása. A táblázatban nem az 
átlagértékeket, hanem a felső-határt adjuk meg 1 ug 
kreatinint tartalmazó vizeletmennyiségben.

Terveink szerint az egészséges kontroll csoport 
számát jelentősen növeljük annak érdekében, hogy 
egzaktabban értékelhető viszonyítási alapot teremt
sünk.

Eredmények
összehasonlítva a Bács megyei minták ered

ményeit a normál kontrollal, a pathológiásnak vélt 
értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. Kóros
nak ítélhető aminosavmennyiséget 18 esetben mér
tünk, miután ugyanazon gyermeknél több amino- 
sav anomália is jelentkezett, ez összesen 13 gyer
meket (6 fiú és 7 lány) érint.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a felmért be
teganyagban egy fenilketonuriás esetet sem talál
tunk, ami az erre irányuló kötelező szűrések kiváló 
megoldását igazolja.

A szénhidrátanyagcsere-szűrés eredménye: 
Benedict-próbával 9 pozitív esetet mértünk, amely-



2. táblázat. A kiszűrt esetek jellemzői

Sorszám Nem FQ Aminosav Mennyiség

4. fiú 66 lizin normál kontroll maximuma
5. fiú 63 lizin normál kontroll maximuma

28. fiú 82 lizin normál kontroll 1,5-szerese
31. fiú 81 lizin normál kontroll 1,5-szerese
43. lány 55 lizin normál kontroll 2,2-szerese
51. lány 87 lizin normál kontroll 1,5-szerese
51. lány 87 lizin normál kontroll 1,5-szerese
53. lány 71 arginin normál kontroll 1,5-szerese
54. fiú 80 lizin normál kontroll 1,5-szerese
62. lány 84 lizin normál kontroll 1,5-szerese
61. lány 62 leucin-izoleucin normál kontroll 6,0-szorosa
29. lány 84 arginin normál kontroll 1,7-szerese
53. lány 71 lizin normál kontroll 1,7-szerese
62. lány 84 cisztin normál kontroll 3,0-szorosa
62. lány 84 metionin normál kontroll sokszorosa
36. lány 81 tirozin normál kontroll 3,5-szerese
53. lány 71 tirozin normál kontrol! 3,5-szerese
15. fiú 51 ossz GAG ürítése erősen emelkedett
41. lány 64 ossz GAG ürítése emelkedett
47. fiú 59 ossz GAG ürítése erősen emelkedett
67. lány 75 ossz GAG ürítése emelkedett
68. lány 78 ossz GAG ürítése emelkedett

bői vékonyréteg-kromatográfiával csak két esetben 
állapító tunk meg pentóze-ürítést (1 lány, 1 fiú).

Feltűnően sok savanyú mukopoliszacharidosis- 
ra (továbbiakban MPS) gyanús esetet szűrtünk ki 
(összesen 5 fő: 3 lány és 2 fiú). Tudjuk jól, hogy 
ezt a gyanút csak az egyes GAG frakciók meghatá
rozása révén lehet igazolnunk, amely csak alapos 
klinikai kivizsgálás folyamán oldható meg.

Mindenesetre az eddigi eredmények azt mu
tatják, hogy a vizsgált anyag 29%-a (igen magas 
arány) gyanúsítható anyagcse-zavarral, ebből 16% 
lány, 13% fiú. Ez az érték reálisabb, ha az eredeti 
vizsgálati terjedelemre vonatkoztatjuk, azaz 4816 
főre, ez ennek 0,415%-a.

2. táblázatunk egyúttal bemutatja a psycholó- 
giai szűrővizsgálat és a laboratóriumi szűrővizsgá
lat együttes hatékonyságát.

A következőkben öt olyan esetünket ismertet
jük, ahol más-más súlyossági fokú fogyatékosság
gyanú áll fenn a psychológiai vizsgálat, az FQ 
alapján, ahol más-más anyagcsere-zavar mutatko
zott a laboratóriumi szűrővizsgálatban, és ahol kü
lönbözőek az anamnesztikus adatok is. Azonban 
mind az öt eset olyan, hogy külön-külön a psycho
lógiai vizsgálat, a laboratóriumi vizsgálat és az 
anamnezis alapján fel lehetne tételezni a súlyos ér
telmi fogyatékosságot. 1 2

1. P. É. (43), az utánvizsgálat időpontjában 128 he
tes kislány, tanyán él. FQ-ei a vizsgálatok sorrendjé
ben: 0,43, 0,50, 0,55 voltak. Ennek alapján szélsőségesen 
alacsony szintű, de kismértékű fejlődést mutató gyer
meknek tarthatjuk. Anamnéziséből kiemeljük, hogy a 
szülők elmondása szerint igen későn kezdett fejlődni, 
nagyon lassan, „lusta”, nem tanulékony, nem beszél. 
Van egy halmozottan fogyatékos testvére is (mozgássé
rült és értelmi fogyatékos). Lysinürítése a normál 
kontroll 2,2-szerese. .

2. V. R. (42), 125 hetes kisfiú első FQ-ja 0,18, má
sodik FQ-ja 0,15 volt. A WHO nómenklatúra szerint 
pszichodiagnosztikailag legsúlyosabb mértékben értel
mi fogyatékosnak minősíthetjük. Lysinürítése a normál 
kontroll felső határának kétszerese.

A gyermek nem fog, nem gőgicsél, környezetének 
tagjait nem ismeri meg, stb. Szülési sérült, agyvérzése 
volt. A családi anamnéziséből azonban ki kell emel
nünk, hogy a következő gyermek 6,5 hónapra született 
koraszülött volt, aki néhány napos korában exitált.

3. Sz. V. (47), 145 hetes kisfiú, FQ-ja 0,55 és 0,59, 
súlyos fogyatékosság gyanúja állítható pszichodiag- 
nosztikailag. A gyermeket hydrocephalus gyanúja 
miatt egy évig observálták. Emellett édesanyja és idő
sebb testvére értelmi fogyatékos, összes MPS ürítése: 
erősen emelkedett.

4. Cs. Cs. (41) 160 hetes kislány, FQ-ja 0,63 és 0,64, 
tanyasi lakos. Pater alkoholista, sokszor volt elvonó
kúrán, az anyát terhessége alatt sokszor kikergette a 
házból, télen a melegágyban kellett aludnia a fólia 
alatt. Feleségét gyakran verte. A gyermek érzelmileg 
sivár, személyiségfejlődésről, szociális adaptációról 
nem beszélhetünk. MPS ürítése: emelkedett.

5. T. F. (15), 155 hetes kisfiú, FQ-ja 0,51 és 0,47. 
Elhanyagolt gyermek, zsúfoltan laknak egy romos, is
tállószerű épületben. Két testvére közül a nagyobbik 
kisegítő iskolás, hatéves testvére még nem beszél. MPS 
ürítése: erősen emelkedett.

Megbeszélés

Ügy véljük, eredményeink mindkét célkitűzé
sünk szempontjából kielégítőek. Az anamnesztikus 
adatfelvétel, a laboratóriumi szűrővizsgálat ered
ményei megegyezőek a pszichodiagnosztikai szűrő- 
vizsgálat eredményeivel. Nagy általánosságban 
még azt a további kontrollra szoruló feltételezé
sünket is megkockáztatjuk, hogy bizonyos mérté
kű megfelelés van a pszichodiagnosztikai és labo
ratóriumi eredmények között. Több esetben tapasz
taltuk, hogy minél szélsőségesebb a gyermek psy- 
chomotoros fejlődésbeli elmaradása, annál több 
anyagcsere-vizsgálaton alapuló jele van az értelmi 
fogyatékosságnak. Más oldalról pedig, és ez a pre
venció szempontjából igen lényeges, eredményeink 
megerősítik az értelmi fogyatékosságok kóreredeté
ről kialakított elméleteket. Ugyanis — a nómenkla
túra változó — ha biológiai, vagy kulturális (3), 
vagy pathológiás vagy multifaktoriális-familiáris 
kóreredeti kategóriákról írnak a szerzők, akkor ál
talában azt mutatják ki, hogy a biológiai vagy pa-
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thológiás kóreredeti kategóriában, arhely a pszicho- 
diagnosztikai szempontból súlyosabb eseteket je
lenti, másfajta preventív tevékenységre van szük
ség, mint a kulturális vagy multifaktoriális-fami- 
liáris kóreredeti kategóriában, amelybe az enyhébb 
esetek tartoznak. A súlyos értelmi fogyatékosság 
családon belüli ismétlődési kockázata változó. Ügy 
tűnik, hogy a prevenció és a korrekció-habilitáció- 
rehabilitáció szempontjából egyaránt hatékony le
het egy olyan modell, amelyben először egy psy- 
chomotoros fejlődési standard alapján kiszűrjük a 
fogyaték-gyanús eseteket. Ezeket a gyermekeket 
utána többoldalúan megvizsgáljuk, hogy a gyanút 
megerősítsük vagy elvessük, és a jövőben így az ok 
vagy az okok feltárásával megelőzhető az újabb fo
gyatékos gyermek születése. A már kiszűrt, és bi
zonyítottan fogyatékos gyermek jövőjét a megfele
lő intézményhálózatban kell biztosítani, mert a 
korai beavatkozástól (aminek előfeltétele a szűrés, 
majd a diagnózis) lehet csak várni az adekvát és 
hatékony korrekciót.

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk köszönetét az Egészségügyi 

Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézete bio
kémiai laboratóriuma munktársainak, Tóth Istvánné- 
nak és Sefischer Istvánnénak a vizsgálatok elvégzé
séért.

Összefoglalás: A szerzők egyszerűen kivitelez
hető, sok részletében új mikromódszert alkalmaz
tak 3 év körüli gyermekek szűrőpapírra szárított 
vizeletének komplex vizsgálatára, amely alapján 
a kreatininszám, az aminosavanyagcsere-zavar és a 
savanyú mukopoliszacharidok kóros mennyisége 
kiszűrhető. A vizsgált 69 esetből 5 esetben emelke
dett savanyú mukopoliszacharidürítést, 2 pentoze 
ürítést és 13 aminosavanyagcsere-zavarra gyanús 
esetet -találtak, amelyek kivizsgálása folyamatban 
van. A biokémiai szűrési eredmények összhangban 
vannak a Popper—Szondy-féle fejlődési standard
dal megállapított pszichomotoros fejlettségi szint
tel.

IRODALOM: 1. Ahlbehrendt, L, Wagenknecht C.: 
Z. med. Labor-Diagn. 1978, 157—163. — 2. Dévényi T.: 
A kémia újabb eredményei, 37. sz. Ioncserélő vékony- 
réteg-kromatográfia a biokémiában. — 3. Czeizel E.— 
Lányiné E. A.—Rátay Cs.: Az értelmi fogyatékosság 
kóreredete a „Budapest-vizsgálat” tükrében, Medicina, 
1978. — 4. Fixion Fertigfolien — Chinoin, 74—342. — 5. 
Fixion készlemezek. Chinoin, 76—2028. — 6. Hegedűs 
T. A.: M. Pszich. Szle, 1976, p. 421. — 7. Hegedűs T. A.: 
Gyermekgyógyászat, 1980 (sajtó alatt). — 8. Hegedűs 
T. A.—Neményi M.: Gyermekgyógyászat, 1978, 29. p., 
161. — 9. Hegedűs T. A.—Neményi M.: Gyógypedagó
giai Szemle, 1978, 3. p., 87. — 10. Hegedűs T. A.— 
Szondy M.—Popper P.: M. Pszich. Szle, 1975, 5—6. —
11. Henry, R. J.—Cannon, D. C.—Winkelmann, Y. W.: 
Clinical Chemistry, II. kiadás, 25. fejezet, 1269. old. 
Harper and Row Publishers. Hagerstown, Maryland, 
1974. — 12. ION EX—25. Machery-Nagel 516 — Duren 
C—3—02/0/1,73. — 13. Klujber L.: Módszerek az örök
lődő anyagcsere-rendellenességek felismeréséhez. Győr, 
1976. nov. 16—17., előadás. — 14. Koslowsky, H., Yung,
G., Fiehorne, C.: Deutsche Gesundheitswesen, 1977, 32, 
33, 1567—1569. — 15. Merck, Ё.: Two dimensional TLC 
of urinary aminoacids for detection and differentiation 
of hyperaminoaciduries. — 16. Merck reagents: Infor
mation on Thin Loyer Chromatography XII. Carbol- 
hydrates in urine or stool. 22. (II./4.) 526/2/376 R. — 17. 
Németh Ё.—Magyar M.—Méhes К.: Orv. Hetil. 1975, 
116, 34, 1991—1993.— 18. MOM módszergyűjtemény or
vosi laboratóriumok számára. E—S—11. Az ún. amino- 
aciduriák vizeletben kivihető vizsgálatai. 'Budapest, 
1971. — 19. Nyhan, W. L.: AMINO ACID metabolism, 
and genetic variation McGraw Hill Book Company 
New York, 1967, 463—489. old. — 20. Popper P — Szon
dy M.: A csecsemő- és kisgyermekkori fejlődés magyar 
standardja, kézirat, EGYOMI, 1973. — 21. Seriver, C. 
R., Rosenberg, L. E.: Amino acid metabolism and its 
diaorders. W. B. Saunders Company, Philadelphia, 
London, Toronto, 1973, 104—130. old. és 164. old. 75. 
ábra. — 22. Sitzmann, F. C.: Normalwertstabellen für 
Neugeborenen, Säuglinge, Kleinkinder und ältere Kin
der. Pädiatr. Prax. S. 1966, 299—203. — 23. Todorov, J.: 
Klinische Laboratoriumsuntersuchungen im Kindenal- 
ter. VEB Verlag Volks und Gesundheit Berlin, 1970. — 
24. Tyihák E.: A rétegkromatográfia Zsebkönyve. Mű
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1979, 378. old. — 25. Yi- 
Yung HS1A—D.: Inborn errors of metabolism. I—II. 
Year Book Medical Publishers Inc. Chicago, 1968.

a jf  o/zßfzAo/' ш ер  éó jfí/e /ieÁ

У  t . ш / (е



I

ÚJABB DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK

Főv. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Csecsemő- és Gyermekosztály
(oszt. vez. főorvos: Korányi György dr.)
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a z  i n t r a u t e r i n  f e r t ő z é s e k  
d i a g n o s z t i k á j á b a n
Kisbán Gabriella dr. és Korányi György dr.

Az intrauterin infekció szerepe a kora- és újszü
löttek perinatalis halálozásában közismert (1, 2, 3, 
8, 11). Sikeres gyógyításukat a gyors diagnózis, az 
időben alkalmazott megfelelő kezelés biztosítja. A 
kórelőzmény adatai (hajlamosító tényezők), a vér
kép-, a bakteriológiai, vizeletet- és röntgenvizsgá
latok csak órák vagy napok múlva szolgáltatnak 
adatokat annak eldöntésére, hogy van-e intraute
rin fertőzés. A fertőzés és egyéb újszülöttkori dist
ress állapotok elkülönítése igen nehéz (13). A diag
nosztikus lehetőségeket kutatva, a Rapi-Тех IgM 
(Behring) készítmény alkalmazhatóságát és értékét 
vizsgáltuk újszülöttkori fertőzések gyanúja esetén. 
Ez valódi gyorsteszt, mert 3—5 perc alatt elvégez
hető a betegágy mellett. Olcsó és csupán egy csepp 
hígított szérum szükséges hozzá.

Beteganyag és módszer

A Rapi-Тех IgM anti IgM szérummal szenziti- 
zált polystyrol részecskék vizes oldata. Ezt össze
keverve a vizsgálandó szérummal, agglutinációt 
látunk, amennyiben a szérum =  38 IU/ml IgM-et 
tartalmaz. (A gyári leírás szerint +  18 IU/ml a szó
rás.)

A vizsgálandó szérumból (alvadás után) 0,01 
ml-t felhígítunk 0,1 ml izotóniás konyhasóval. Egy 
csepp hígított szérumot, valamint a gyár által mel
lékelt negatív és pozitív kontrollszérumokból 1—1 
cseppet a szintén mellékelt fekete műanyag lapocs
ka egy-egy mezőjébe cseppentünk. Ezután a Rapi- 
Tex IgM reagenst jól összerázzuk, majd minden 
szérumcsepphez egy-egy cseppet teszünk. 3-—5 perc 
múlva pozitív esetben agglutinációt észlelünk. A

Az Eü. Min. 3. 2. 15. sz. tárcaszintű kutatási főirá
nyaihoz elfogadott „A magzat és az újszülött betegsé
geinek kutatása” című témában végzett munka alap
ján készült, 8-09-0500-03-1/k számjel.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 9. szám

vizsgálatot szobahőmérsékleten végezzük. A helyes 
leolvasásban a negatív és pozitív kontroll nyújt 
segítséget.

A gyári leírás szerint az első 5 életnapon alkal
mazható a vizsgálat intrauterin és perinatalis fer
tőzések kórismézéséhez. Az 5. nap után ugyanis 
egészséges újszülöttek IgM termelése is megindul
(6). Ezután tehát a quantitativ meghatározás meg
bízhatóbb. Anyagunkban az IgM tesztet az első 48 
órában végeztük el, mert intrauterin fertőzések 
kórismézésére törekedtünk.

Az IgM gyorstesztet 80 olyan kora- és érett 
újszülöttön alkalmaztuk, akiken a kórelőzmény 
adatai vagy a klinikai tünetek az intrauterin fertő
zés gyanúját keltették. Kontrollként 110 egészsé
ges, érett újszülöttön végeztük el a vizsgálatot. Kö
zülük 50 válogatás nélkül került a kontroll csoport
ba, 60 újszülöttet pedig szándékosan olyan újszü
löttek közül választottunk ki, akiben a se bi. szint 
10—20 mg% között volt, negatív Coombs-teszt 
mellett. így vizsgáltuk, hogy az icterus megváltoz
tatja-e az IgM gyorsteszt eredményét. Ez lényeges, 
mert hyperbilirubinaemia — főként koraszülötte
ken — már az első 24 órában jelentkezhet és ha 
zavarja a reakciót, többször kaphatunk hamis 
eredményt sárga újszülötteken.

Intrauterin fertőzésre (továbbiakban IUF) 
gyanúsnak tartottuk: 1. anyai okból

a) idő előtti burokrepedést ^ 24 óra: 23 eset,
b) az anya betegségét a terhesség alatt és szü

léskor; pl. a terhesség utolsó heteiben bakteriális 
fertőzésre utaló lázas betegség, pyelonephritis stb.:
12 eset,

c) a terhesség alatt történt műtéti beavatko
zás az anyán, ha a műtét elvégzése a koraszülés 
időpontjához közel esik (Wurm, Shirodkar-műtét):
13 eset.

2. Az újszülöttön jelentkező betegség tünetei: 
asphyxia, tachypnoe, láz, nyugtalanság, he
patosplenomegalia, petechiák, icterus (di
rekt vagy incomp. nélkül jelentkező, elhú
zódó indirekt se bi), stb.: 38 eset.

Esetismertetések

1976—1978 között az osztályunkon kezelt 10 
kongenitális cytomegalia fertőzéses esetünkben 6- 
ban volt pozitív az IgM teszt (2 esetben nem tör
tént vizsgálat (9).

A Gram-negativ intrauterin fertőzések közül 
egy koraszülött ikerpár kortörténetéből emeltük ki.

H. G. 1090 g-os és H. K. 1080 g-os koraszülött fiú 
a 30. gestatiós hétre született. A szülés előtt 5 héttel 
Shirodkar-műtét történt. Felvételkor az újszülöttek 
ödémásak, bőrük bűzös magzatmázzal volt fedett. A 
pozitív IgM teszt és az anamnézis mellett a bőrről tör
tént bakteriológiai vizsgálat, majd a haemocultura is 
Pseudomonas aeruginosa pozitív volt. Az anamnézis, a 
pozitív IgM teszt, valamint a klinikai állapot alapján 
az első 24 órában elkezdtük az antibiotikus kezelést. 
Eredményeképpen а В iker hetekig tartó kezelés után 
életben maradt (10).

A staphylococcus fertőzések közül N. T. 880 g-os, / A  
26. gestatiós hétre született leány kortörténetét ismer- \ T / |  
tétjük. Anamnézise szerint a magzatvíz szülés előtt JLX
egy héttel elfolyt. Az IgM teszt pozitív eredményt --------
adott. Az újszülött asphyxiás volt születéskor, osztá- 519



1. táblázat. Az IgM -teszt eredményeinek összefüggése  
a kórlefolyással

IgM teszt pozitív negatív
eredmények 54% 46%

A kórefolyásnak
megfelelő
eredmények 46,7% 34,5%

A kórlefolyásnak 
nem megfelelő 
eredmények 7,8% 11%

lyunkra Apgar 5 értékkel érkezett. A fenti adatok 
alapján IUF-re gondoltunk, ezért 24 órán belül anti- 
biotikus kezelést kezdtünk. A bakteriológiai vizsgálat 
igazolta feltevésünket, mivel az újszülött fülváladéká
ból és haemoculturájából staphylococcus aureus tenyé
szett ki. Az újszülöttet 4 hónapos korban, szepszisé- 
ből gyógyultan bocsátottuk haza.

Eredmények és megbeszélés

1978. I. 1—1979. XII. 31. között 80 olyan kora- 
és érett újszülöttet vizsgáltunk, akiken a terhességi 
vagy perinatális anamnézis, illetve az újszülött kli
nikai állapota alapján felmerült az IUF gyanúja.

Az IUF-re gyanús esetek az előzőekben leírt 
2 csoporton belül így oszlottak meg: 1. csoport: 48,
2. csoport: 38 újszülött.

A csoportonként szereplő esetek összege meg
haladja a vizsgált esetek számát, mert előfordult, 
hogy egy újszülöttön több IUF-re gyanús adat is 
volt. A csoportok számbeli megoszlását vizsgálva 
feltűnik, hogy az l /а. és 2. csoport alkotja az esetek 
több mint felét. Ennek feltehetően egyik oka, hogy 
az idő előtti burokrepedés jelentősége az ascendáló 
fertőzésekben ismert és így, mint fontos adatot a 
perinatalis anamnézisben feltüntették (l/а. cso
port). A 2. csoportban szereplők nagyobb száma 
viszont bizonyítja a neonatalógusok intenzív észle
lését, figyelmét a veszélyeztetett gyermekek eseté
ben. A fertőzésre utaló klinikai tünetek legtöbb- 

■ szőr nem specifikusak (8, 12), de jelentősek a gya
korlott gyermekgyógyász számára.

Az 1. táblán tüntettük fel az adatokat aszerint, 
hogy a pozitív, illetve negatív IgM teszt megfe
lelt-e a újszülött állapotának.

A teszt megbízhatóságát az dönti el, hogy mi
lyen biztonsággal jelzi előre, beteg lesz-e az újszü
lött vagy nem. Ennek értéke független attól, hogy 
anyai okok vagy újszülöttkori distress állapot sze
repelt, mint hajlamosító tényező. Így nem válasz
tottuk el az 1. és 2. csoport eredményeit.

Értelemszerűen a pozitív és negatív eredményt 
egyaránt „jónak” tartottuk, ha egyezett az újszü
lött állapotának további alakulásával. Ezt az esetek 
81,2%-ában láttuk (46,7% +  34,5%). Pozitív IgM

2. táblázat. A kontrollcsoport IgM eredményei

Egészséges újszülöttek egészséges sárga újszülöttek
negatív pozitív negatív pozitív

45 5 47 13

teszt ellenére nem alakult ki betegség a fertőzésre 
gyanús újszülöttek 7,8%-ában. Ennek oka lehetett 
az esetenként profilaktikusan adott antibiotikus 
kezelés is. A teszt megbízhatósága szempontjából 
a beteg újszülötteken észlelt negatív eredmény 
látszik a legnagyobb hibának, mert csak erre az 
adatra támaszkodva a kezelés késlekedésével érté
kes órákat veszíthetünk. Negatív eredmény az 
IUF-ben megbetegedett újszülöttek 11,1%-ában 
fordult elő.

A kontroll csoport eredményeit a 2. táblázat 
mutatja.

E csoportban (110 újszülött) 92 esetben volt ne
gatív az IgM teszt, mely megfelelt a várakozásnak 
az egészséges újszülötteken. A csoporton belül a 
hyperbilirubinaemiás újszülöttek között (60 eset) 
47-nél volt negatív az IgM teszt. A fertőzés tüne
teit egynél sem láttuk. A pozitivitás esetleg subkli- 
nikus fertőzés lezajlását jelezhette. Linke és mtsai
(11) újszülöttek IgM szintjét Mancini módszerével 
vizsgálva azt látták, hogy sárga újszülöttek 63%- 
ában a szérum IgM szint magasabb volt 30 mg%- 
nál. Feltehető, hogy az icterusos kontroll csoport
ban gyakrabban előforduló pozitivitásnak tehát a 
magasabb IgM szint az oka.

Az immunglobulinok közül az IgM molekulák 
a legnagyobbak. Az immunválasz során a legha
marabb képződnek, így a fertőzés korai szakában 
van fontos szerepük. Ismeretes, hogy az újszülöttek 
IgG szintje azonos az anyáéval, míg IgM és IgA 
egészséges újszülött vérében gyakorlatilag nem ta
lálható. Az újszülöttek IgM szintjét számos szerző 
vizsgálta és 3—27 mg% alatti szintet találtak (3, 
4, 5, 7, 14, 15).

Irodalmi adatok szerint az intrauterin fertőzé
sek közül bizonyos vírusfertőzésekben (cytomega- 
lia, rubeola), toxoplasmosisban, valamint Staphylo
coccus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella szepszis eseteiben találtak kifejezett im
munglobulin (IgM) emelkedést. В típusú strepto
coccus fertőzések eseteiben viszont ezt nem ta
pasztalták (6, 14).

Tympner és Neuhaus (16) összehasonlították 
az IgM gyorsteszt pozitív és negatív értékeit a pár
huzamosan immundiffusiós módszerrel quantitati
ve meghatározott értékekkel. 150 esetet vizsgálva 
azt találták, hogy a negatív esetek valóban 38 IU 
IgM/ml alatti tartományban voltak, míg a pozití
vak ez érték felett. A hamis pozitív, illetve negatív 
eredményeket a határértékeknél találták meg.

A Rapi-Тех IgM vizsgálatainkban arra keres
tünk válszt, hogy ez a gyors, egyszerű vizsgálat se- 
gít-e az intrauterin fertőzések diagnosztikájában, 
helyettesítheti-e a pontosabb, de hosszadalmasabb 
immundiffusiós módszert.

A 81°/o-os megfelelő információ, úgy gondol
juk, kevés ahhoz, hogy erre az egyetlen adatra tá
maszkodva kezeljük intrauterin fertőzöttként az 
újszülöttet, de ugyanakkor elég ahhoz, hogy a kli
nikai képpel, az anamnesztikus adatokkal egybe
vetve, mint fontos tényező segítsen helyes, gyors 
diagnózishoz, s ennek alapján megfelelő gyógyke
zeléshez. Véleményünk szerint, ha így értékeljük e 
nagyon egyszerű és gyors vizsgálat eredményét, a



korai diagnózis alapján elkezdett helyes gyógyke
zelés csökkentheti az IUF-ben meghalt koraszülöt
tek és érett újszülöttek számát.

Az IgM Rapi-Тех alkalmazását az előbb emlí
tett fenntartással feltétlenül javasoljuk minden új
szülött- és koraszülöttosztályon, ahol az IUF-ek 
órákon belüli kórismézése döntő feladat. Jónak 
tartjuk egyszerűsége, gyorsasága és relatív meg
bízhatósága miatt.

Vizsgálatainkban az IgM Rapi-Тех eredmé
nyeit nem ellenőriztük quantitativ módszerrel.

Köszönetünket fejezzük ki a Behring Cégnek a 
rendelkezésre bocsátott IgM Rapi-Texért.

összefoglalás: A szerzők az IgM Rapi-Тех ér
tékét vizsgálták újszülöttkori fertőzésekben, 80 int
rauterin fertőzésre gyanús újszülöttön. Kontroll
ként 110 egészséges újszülöttön végezték el az 
IgM Rapi-Тех vizsgálatot. A vizsgált esetek 81%- 
ában a gyorsteszt eredménye megegyezett az új
szülött kórlefolyásának további alakulásával. 7,8%- 
ban hamis pozitív, 11,1%-ban pedig hamis negatív 
eredményt kaptak. A kontroll csoportban — ezek

egészséges újszülöttek voltak — a hyperbilirubin- 
aemiás újszülöttek között többször láttak pozitív 
eredményt (21,7%).

IRODALOM: 1. Alford, C. A. Jr.: Pediat. Clin. N. 
Amer. 1971, 18, 99. — 2. Bajtai G. és mtsai: Wiss, Sehr. 
Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.Nat. R. 1972, H. 4, 
827. — 3. Claus, S., Loewenich, v. V.: Neugeborenen 
Infectionen. Bücherei des Pädiaters Ferdinand Enke 
Verlag Stuttgart 1978. — 4. Csorba S.: Gyermekgyógy. 
1968, 19, 468. — 5. Hohlweig-Majert, P. és mtsai: Z. 
Geburtsh. Perinat. 1974, 178, 191. — 6. Karitzky, D.: 
Pädiat. prax. 1979/80, 22, 101. — 7. Kerpel-Fronius ö. 
és mtsai: Perinatal Medicine (Part two) Akadémiai 
Könyvkiadó, Bp. 1978, 579. — 8. Korányi Gy., Kisbán 
G.: Orv. Hetil. 1978, 45, 2733. — 9. Korányi Gy., Krausz 
J.: Orv. Hetil. 1980, 121, 1129. — 10. Korányi Gy., Zá
rod! E.: Orv. Hetil. 1980, 121, 2923. — 11. Linke, N. és 
mtsai: Pädiatrie Grenzgebiete. 1979, 18, 85. — 12. Mun- 
tean, W. és mtsai: Mschr. Kinderheilk. 1978, 126, 27. — 
13. Mestyán Gy.: Gyermekgyógy. 1975, 26, 152. — 14. 
Rothberg, R.: J. Pediat. 1969, 75, 391. — 15. Sever, J. 
L.: J. Pediat. 1969, 75, 1111. — 16. Tympner, K. D., Neu- 
haus, F.: Dtsch. Med, Wschr. 1972, 97, 2003,

„medrecoll”
folyadékkristály, termodiagnosztikum

A készle t seg ítségével ecse te léses és m ódo síto tt fó liás, k o n ta k t te rm o g rá fiá s  v izsgála t végezhető .

ALKALM AZÁSI TERÜ LETEK : kü lönböző  o rtopéd ia i, tra u m á s  e red e tű , sp o rtsé rü lé sek  u tán i, a 
reum ato ló g ia i k ó rk ép ek n é l je len levő , de eg y éb k én t nem  d e tek tá lh a tó  gyu llad ás k ite r je d ésén ek  
és m érték én ek  a  m egha tá ro zása .
Az em lő d ag an a to k  d iag n o sz tik á já b an  sz ű rő v izsg á la tra  is a lk a lm as. Az ang io lóg iában  a verő eres 
és v isszeres k ó ros elváltozások , az o ligaem iás és h y p e raem iás  te rü le te k  k im u ta tá sa  lehetséges a 
MEDRECOLL álta l.
S zü lészetben : p lacen ta  p raev ia  felism erése .
N ő g y ógyászatban : v u lv a- és ce rv ix d ag an a to k , ille tve  azok  n y iro k cso m ó -á tté te in ek  d iagnosz
tizá lása .
Az irodalom  szerin t h asz n á ljá k  a bő rgyó g y ásza tb an , a neu ro ló g iáb an , a  szem észeti d a g an a td iag 
no sz tik áb an  és a fogásza tban .
A MEDRECOLL szé lesk ö rű en  a lk a lm azh a tó  az á lla tg y ó g y ásza ti g y ak o rla tb an  is.

HASZNÁLATA: a k o m p le tt k ész le t kb . 100—200 v iz sg á la tra  elegendő. Az ecsetelés rész le tes le írá 
sá t a  k ész le tben  ta lá lh a tó  h a sz n á la ti u ta s ítá s  és az A tlaszban  Az a lka lm azás tech n ik a i m ódszerei 
c ím ű fe jeze t ta r ta lm a zza .

FORGALM AZÁS: a  28—32 ”C h ő m é rsé k le t- ta rto m á n y ra  é rzék en y íte tt kész le t a 20 -C h ő m érsék le 
tű  h e ly iségekben  v égzett v iz sg á la to k ra , ille tve  az a rc rá k  e lv á lto zása in ak  k u tá n  te rm o g rá f iá já ra  
a lkalm as.
A készletben  fek e te  fó liá t is ta lá lu n k . E zeket k iv á la sz to tt fo ly a d é k k ris tá ly -o ld a tta l kell bekenn i, 
m a jd  az é r in te tt rég ió k ra  k e ll p á r já v a l elhelyezni.
A 32—36 °C közé é rzék en y íte tt kész le t a  csuk ló , az a lk ar, a  té rd k ö rn y é k , a  com b v izsg á la tá ra  és 
22—24 °C h ő m érsék le tű  hely iség ek b en  v égzett v iz sg á la to k ra  vo lt m egfelelő.
A 34—38 °C közé é rz é k e n y íte tt k ész le t a  n y a k ra , az a rc ra  vag y  gy u llad t v iszerek re , pyogen  a r th 
r itis re  gyan ú s e lváltozásokra  a lk a lm a s ; em lőv izsgá la tra , h a  a hely iség  h ő m érsék le te  25 °C vágy  
m agasabb . A lázas betegek  v izsg á la tá ra  optim ális.
Egy készle t 100 m l fo ly ad ék k ris tá ly -o ld a to t, 100 m l a lapozófestéket, 10 db  fek e te  fó liá t és 2 db 
puh a  szőrű  ecse te t ta r ta lm a z .
Az oldószer tűzveszélyes. S zo bahőm érsék le ten , légm en tesen  lezárva  egy évig tá ro lh a tó . F elbontás 
u tán  3 hó n ap o n  belü l fe lhaszn á lh a tó .

A RA : 1 k o m p le tt kész le t 533,— Ft.
BESZEREZHETŐ: R eanal K özületi V egyszerbolt.

B udapest, XIV., T elepes u. 58—60. 1147.
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TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Bőr- és Nemikórtani Klinika 
(igazgató: Simon Miklós dr.)

D y s k e r a to z i s  f o l l i c u l a r i s  
( D a r i e r - k ó r )  k e z e l é s e  
a r o m á s  A -v i ta m in n a l
Went Mária dr. és Simon Miklós dr.

A Darier-kór a bőr egyik elszarusodási zavara, 
autosomalis dominans módon öröklődő genoder- 
matózis. A testszerte, főleg a napfénynek kitett 
bőrterületeken jelentkező szürkésbama, kemény, 
elszarusodott pörkkel fedett, gombostűfejnyi vagy 
borsónyi nagyságú csomócskák nemcsak kozmeti
kai szempontból okoznak kellemetlenséget a beteg 
számára. A kiterjedt súlyos kórformában szenve
dő betegek discomfortról, kínzó viszketésről, égő 
érzésről, nedvezésről, kellemetlen fájdalomról szá
molnak be. Gyakori a felülfertőzés is. Idővel a tü
netek súlyosbodnak, s a panaszok csak átmeneti
leg javulnak.

A dyskeratózis egyes formái a szérum A-vita- 
min szintjével lehetnek összefüggésben, s Gün
ther a Darier-kórt az А-vitamin hiány egyik vál
tozatának tartja (13). Az A-vitaminsav 1%-os, il
letve 0,25%-os krém helyi alkalmazása sok esetben 
hosszabb tünetmentességet eredményezett, de a 
helyi irritáció a beteg számára néha elviselhetetle
nebb, mint a betegséggel járó panasz (2, 3, 8, 9, 11, 
14, 15, 16, 21, 22, 25). Szisztémásán adott A-vita
minsav kezeléssel kapcsolatban az eredmények 
jobbak, bár ellentmondóak (1, 4, 7, 17, 20, 26, 28, 
29, 30). Más keratózissal járó genodermatózisban 
is hasonló tapasztalatokat írnak le (2, 5, 27, 31).

Üj abban került több helyen klinikai alkalma
zásra a 10—25 mg-os kapszulákban a per orálisán 
is adható aromás А-vitamin (Tigason, RO—10— 
9359; Hoffmann-La Roche, Basel). Ez az aromás 
származék jóval kedvezőbb hatásúnak bizonyult 
más А-vitamin származékoktól eltérően, mint A- 
vitaminsav, 13-cis-avitaminsav, А-vitamin ethyl- 
amid és anhydro-A-vitaminsav (6, 10, 23, 24) (1. 
ábra).

Klinikánkon két Darier-kórban szenvedő férfi

% beteget kezeltünk aromás А-vitaminnal (RO 10— 
9359).
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Esetismertetés
L. I. 17 éves férfi beteg. Négy évvel ezelőtt észlel

te először az arc, nyak és törzs területén a szürkés szí
nű, egyenetlen, hyperkeratotikus felszínű, viszkető 
papulák megjelenését. Anyai nagyapjának és édesany
jának hasonló bőrpanaszai vannak. 50 mg (1 mg/kg) 
aromás А-vitamint adtunk per orálisán 3 héten át. 
Ekkor a dózist felére csökkentettük, mivel a kerato- 
tikus papulák lelapultak. Hat héttel később pedig már 
csak pigmentációt észleltünk az elváltozások helyén. 
Tünetmentes állapotban 20 mg/die fenntartó kezelést 
még egy hónapig — június végéig — alkalmaztunk. 
Betegünk a nyári szabadság idején, napozás ellenére 
is panaszmentes maradt. Korábban éppen napfény 
hatására súlyosbodtak panaszai. Jelenleg 7 hónapja 
tünet- és panaszmentes.

2, ábra: Aromás-A-vitamin kezelés előtt



3. ábra: 5 hónappal az aromás-A-vitamin kezelés után

K. T. 22 éves férfi beteg. Kilencéves kora óta ész
leli a szürkés színű keratotikus papulák megjelenését. 
Szövettanilag Darier-kór típusos képe volt látható. 
Évek során panaszai súlyosbodtak, s az esetenként al
kalmazott A-vitaminsav kapuszula és A-vitaminsav 
kenőcs vagy oldat csak mérsékelt fokú javulást ered
ményezett. Az aromás А-vitamin kezelés per orális 
elkezdésekor a homlok, nyak, mellkas, felkarok és 
comb bőrén csaknem kb. 0,5 cm magas, egyenetlen 
felszínű, szürkés színű keratózist észleltünk (2. ábra). 
Főleg a hajlatok területén nedvedzés erosio, fissura volt 
látható. Családjában édesanyjának és néhány testvé
rének vannak hasonló panaszai. Kezdetben 60 mg 
(1 mg/kg) aromás А-vitamint adtunk 6 héten át. Majd 
4 hétig 50 mg napi dózisban adtuk. Ezt követően négy 
hónapon keresztül 25 mg napi fenntartó dózist alkal
maztunk. A vastag hyperkeratózis a második hónap 
végén elvékonyodott és a fenntartó kezelés 4. hónapja 
végén az elváltozások helyén csak barnás pigmentá- 
ció maradt vissza és elszórtan néhány kisebb keratoti
kus papula (3. ábra). A tünetmentesített területről 
készült szövettani képen a keratinizációs zavarra jel
lemző elváltozás nem látható. A kezelés során mérsé
kelt fokú szájszárazságról, bőrviszketésről tett említést 
a beteg. A rendszeres laboratóriumi ellenőrzéssel 
НТК, Hgb, Fvs, abszolút thrombocyta, máj- és vese
funkciós értékek kóros eltérést nem mutattak.

Megbeszélés

Az irodalmi adatok és saját tapasztalataink 
szerint is korábban a Darier-kór А-vitamin és szár
mazékaival történő kezelése elégtelennek bizonyult 
(2, 12). A per os kezelést a szer toxicitása miatt 
kerülték (23, 26). Helyi alkalmazása irritáló mel
lékhatása miatt nem terjedt el.

Az új aromás А-vitamin meglepően jó hatású
nak bizonyult a psoriasis vulgaris, erythrodermia 
psoriatica és psoriasis pustulosa kezelésében is oly 
mértékben, hogy Methotrexat helyett is javasolják 
(6, 10, 18, 19, 24). Ezekben a betegségekben elhúzó
dó tüneti terápia alkalmazható csak, s esetenként 
egész életen át tartó kezelésre van szükség. Nem 
tisztázott ugyan, hogy a szintetikus aromás A-vi- 
tamin hogyan befolyásolja a betegség kimenetelét, 
de a megfigyelések arra utalnak, hogy kezelés so
rán az epithelialis differenciáció és glykoprotein 
szintézis megváltozik. Ismeretes az is, hogy az A- 
vitamin és származékai az emberi bőr keratinizá-

ciójának differenciálására és növekedésére megkü
lönböztetett módon hatnak.

Eddigi tapasztalatok szerint a kezelést csak rit
ka esetben kellett megszakítani a szérum GOT és 
GPT vagy az alkalikus phosphatase emelkedése 
miatt, mely csak átmeneti volt, s a kezelés megsza
kítása nélkül is normalizálódott (10).

Aromás А-vitaminnal történő kezeléssel ese
teinkben említésre méltó mellékhatást, szájszáraz
ságon és átmeneti bőrviszketésen kívül nem ész
leltünk. Első esetünkben rövid idő alatt értünk el 
tartós tünetmenességet. Második betegünk eseté
ben, a klinikailag jóval súlyosabb kórformát oly 
mértékben sikerült tünetmentesíteni, amit koráb
ban A-vitaminsav helyi és belső kezelésével sem 
tudtunk elérni. A klinikai tünetmentességgel pár
huzamosan a szövettani képben a Darier-kórra jel
lemző elváltozások eltűntek.

Bár két eset alapján általános következtetése
ket nem tehetünk, mégis a viszonylag gyors javu
lás, tartós tünetmentesség, az átmeneti mellékha
tások, valamint a kezelés ambulans úton való al- 
kamazhatósága arra utalnak, hogy jelenleg, kiter
jedt Darier-kórban a legjobb eredmény aromás 
А-vitaminnal érhető el. De a következő szempon
tokat figyelembe kell venni. 1. A kezdő dózis ne 
haladja meg az 1 mg/kg napi mennyiséget. Foko
zatosan csökkenteni kell a dózist. 2. Gyermekkor
ban nem javasolt (10). 3. Bár eddig jelentős mellék
hatást nem észleltek máj- és vesefunkció ellenőr
zése, valamint teljes alkoholtilalom javasolt. 4. An- 
tikoncipienst szedő nőbetegeknek csak körültekin
téssel adható. Ezek a kezelési szempontok érvénye
sek psoriasis vulgaris, ichtyosis aromás A-vitamin- 
nal történő kezelésére is, ahol szintén igen kedve
ző eredményeket tapasztaltak. Az esetenként fel
lépő mellékhatások feltehetően a nem jól alkalma
zott gyógyszeradagolás következménye és az eddigi 
megfigyelések szerint reverzibilisnek bizonyultak.

összefoglalás: A szerzők 2 Darier-kórban 
szenvedő beteg per os adható aromás A-vitamin 
eredményes kezeléséről számolnak be. Az aromás 
А-vitamin jónak ígérkezik a bőr keratinizációs 
zavarának kezelésében nemcsak psoriasis vulgaris, 
ichtyosis, hanem Darier-kórban is.

IRODALOM: 1. Ayres, S., Jr., Mihan, R.: Arch. 
Dermatol. 1972, 106, 909. — 2. Beer, P.: Dermatologica 
1962, 124, 192. — 3. De Bersaques, J.: Arch. Belg. Der
matol. 1972, 28, 315. — 4. Cipollaro, A.: Arch. Derma
tol. 1973, 107, 290. — 5. Dinét, Y., és mtsai: Ann. Der
matol. Venerol (Paris), 1978, 105, 465. — 6. Dominguez 
Soto, L., Hojyo-Tomoka, M. T.: Dermatologica Suppl.
1978, 157, 57. — 7. Eriksen, L., Cormane, R. H.: Br.
J. Dermatol. 1975, 92, 434. — 8. Frost, P., Weinstein,
G. D.: J. A. M. A. 1969, 207, 1963. — 9. Fulton, J. E.,
Gross, P. R., Cornelius, C. E.: Arch. Dermatol. 1968,
98, 396. — 10. Goerz, G., Orfanos, C. E.: Dermatologica,
Suppl. 1978, 157, 38. — 11. Goette, D. K.: Arch. Derma- 523



tol. 1973, 107, 113. — 12. Günther, S.: Dermatologica 
1973, 147, 274. — 13. Günther, S.: Acta Derm. Vénéről. 
Suppi. 1975, 74, 146. — 14. Hesbacher, E. N.: Arch. 
Dermatol. 1970, 102, 209. — 15. Kellum, R. E., Haserick, 
J. R.: Arch. Dermatol. 1962, 86, 450. — 16. Mirrer, E., 
McGuire, J.: Arch. Derm. 1970, 102, 548. — 17. Nebe, 
H., Schwarz, R.: Dermatol. Monatschr. 1974, 160, 219. 
— 18. Orfanos, C. E., Runne, U.: Br. J. Dermatol. 1976, 
95, 101. — 19. Ott, F., Bollag, W.: Schweiz. Med. Wo- 
chenschr. 1975, 105, 439. — 20. Ott, F., Wüthrich, В., 
Goor, W.: Dermatologica. 1973, 147, 78. — 21. Peck,
S. M., Chargin, L., Sobotka, H.: Arch. Dermatol. Syphi- 
Jol. 1941, 43, 323. — 22. Porter, A., D., Godding, E. W.,

Brunauer, S. R.: Arch. Dermatol. 1947, 56, 306. — 23. 
Runne, V., Orfanos, С. E., Gartmann, H.: Arch. Der
matol. Forsch. 1973, 247, 171. — 24. Schimpf, A.: Z. 
Hautkr. 1976, 51, 265. — 25. Schorr, W. F., Papa, С. M.: 
Arch. Derm. 1973, 107, 556. — 26. Schumacher, A., 
Stüttgen, G.: Dtsch. Med. Wochenschr. 1971, 96, 1547. 
— 27. Stüttgen, G.: Dermatologica 1962, 124, 65. — 28. 
Stüttgen, G.: Acta Derm. Venerol. 1975, 55, (Suppl.) 
174. — 29. Thomson, J., Milne, J. A.: Br. J. Dermatol. 
1969, 81, 452. — 30. Van der Wateren, R. R., Cormane, 
R. H.: Br. J. Dermatol. 1977, 97, 83. — 31. Weitzel, G., 
Schnapka, G.: Schweiz. Med. Wochenschr. 1964, 94, 
218.

HALOPERIDOL
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tabletta, injekció, cseppek
O SSZETfiTEL:
1 am p. (1 ml) 9 m g halo p erid o lu m -o t,
1 tab l. 1,5 m g haloperid o lu m o t,
1 üveg (10 ml) 20 m g (10 csepp  =  1 mg) halo p erid o lu m o t 
ta rta lm az .
HA TA S: A h a lo p erid o lu m  a b u ty ro p h en o n  c so p o rtb a  tartozó  
n eu ro lep tik u m . H atásm ech an izm u sa  m ég nem  pon to san  tisz
tázo tt. A psychés és m ás e red e tű  tú lm ozg áso k k a l já ró  k ó r
k ép ek b en  és á llap o to k b an  k iem elt je len tőségű . Specifikus 
h án y áscsillap ító  h a tá sa  a lacsony  dózisban  Is érvén y esü l. 
JA VALLATO K: M inden o lyan  k ó rk ép , am ely  m oto ros és 
psychés ag lta tló v a l já r , m an ia , o ligophren ia , p a ran o id , ha llu - 
c in a to ro s á llap o to k  és ep ilep tifo rm is p sychoslsok . de lirium  
trem en s, H u n tin g to n  chorea , c s illa p íth a ta tla n  h á n y ás .
ELLEN JA V  ÁLLATOK: Izom tónus fo kozódásával já ró  e x tra 
p y ram id a lis  m egbetegedések  és az anam nezisben  m eg ism ert 
ilyen  je llegű  m ozgászavarok . D epressiók  és dep ress iv  h a n g u 
la tta l já ró  e lm egyógyászati tü n e tcso p o rto k .
ADAGOLÁS: Az In jekció  a lk a lm azása  á lta lá b a n  ak k o r  ja -  
vallt, am ik o r az o rá lis  adagolás v a lam ily en  okból leh e te tlen  
(pl. n ag y fo k ú  ag ita tio ). A dagja  Ily en k o r in tra m u sc u la risa n  
1 am p u lla  (5 m g). F e ln ő ttek  á tlagos o rá lis  ad ag ja  4,5—18,0 mg 
(3—12) tab l., az egyén i tű rő k ép esség  és szükség le t figye
lem bevételével, egyen lő  ré sze k re  elosztva.
G y erm ek ek  n ap i o ra lis  dózisa 5 éves ko rig  á tlag o san  0,5—1 
m g (Vs—2/a ta b le tta  vag y  5—10 c s e p p ) ; 6—15 éves ko rig  1—2 mg 
(10—20 csepp).
K ró n ik u s h án y á sb a n  á lta lá b a n  2 X 10 cseppet (2 mg) ad n ak  
nap o n ta .
M ELLÉKHATÁSOK: H uzam osabb  ideig ta r tó  kezelés u tán  
a b e tegek  nagy  részénél ak inesia , trem o r, izo m h y p erto n ia  
vagy  egyéb p ark in so n sze rű  tü n e te k  lép h e tn ek  fel. Ezek 
a tü n e tek  az adag c sö k k en tésére  vagy  a kezelés á tm en e ti 
a b b ah ag y á sa  u tán  sp o n tá n  m egszűnnek , ille tve  an tip a rk in -  
sonos szerek k e l k u p iro zh a tó k .
KÖLCSÖNHATÁSOK:
A H aloperido lt n e  a lk a lm azzu k ; eg y ü tt:
— an tich o lin erg  kész ítm én y ek k e l (növekedhet az in tra o cu la ris  

nyom ás),
— közpon ti id eg rendsze ri b én ító k k a l (hatásfokoződás),
— MAO in h ib ito ro k k a l (hatásfokozódás),
— an tih ip e rte n z iv u m o k k a l (ha tásfo k o zó d ás),
— tricy c lik u s , depressió  elleni szerekkel,
— ora lis an tico ag u lan so k k a l együ tt adva  ú jra  be  kell á llítan i 

a be teg  an tico ag u lan s adag já t.
FIG YELM EZTETÉS: A gyógyszer bevétele, ill. a lk a lm azása  
u tán  8—10 ó rán  belül, vagy  fo ly am ato s szedése, ill. kezelés 
ese tén  a  k ú ra  id ő ta rta m a  a la tt já rm ű v e t vezetn i, m agasban  
vagy  veszélyes gépen  dolgozni tilos. A lkalm azásán ak , ill. h a 
tá sán ak  ta r ta m a  a la tt tilos szeszes ita lt  fogyasztan i.
M EG JEG Y ZÉS: í< A ta b le ttá t és a csep p ek e t az orvos ak k o r 
ren d e lh e ti, h a  azt a te rü le tileg , illető leg  szakm ailag  ille tékes 
fekvőbeteg -e llá tó  osz tály , szak ren d e lés (gondozó) szakorvosa  
jav aso lja .
Az in jek c ió t az a sz ak ren d e lés (gondozó) sz akorvosa  ren d e l
heti, ak i a gyógyszer ja v a lla ta i sze rin t betegség  ese tén  a be
teg gyógyszere lésére  te rü le tileg  és szakm ailag  ille tékes.
C sak v é n y re  ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése  szerin t (leg
fe ljeb b  h áro m  alkalom m al) ism éte lhető .

K ő b á n y a i G y ó g y s z e rá ru g y á r ,  
B u d a p e s t  X.
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Amennyiben a hüvelyfalban a cervicalis mirigylu
menekhez hasonló, nyáktermelő mirigyek láthatók, 
adenosis vaginaerői beszélünk. Von Preuschen 
(10) 1877-ben elsőként írja le az elváltozást, az el
nevezés Plaut és Dreyjuss (9)-tól származik. Az 
utóbbi időben, m iután a dietilstilbösztrol szerepét 
felvetették a kórkép kialakulásában, a közlemé
nyek száma szaporodott. Alan és mtsai (1), vala
m int Herbst és mtsai (5) nagy anyag elemzése kap
csán számolnak be az adenosis vaginaerői. Ha
zánkban nem jelent meg közlemény a kórképről.

Esetismertetés

L. G.-né 38 éves, első menses: 13 éves korában. 
1961-ben és 1967-ben szült. Anemnesisében abortus 
nem szerepel. 1968 óta vannak nőgyógyászati panaszai: 
fokozódó hüvelyi nyákos folyás, hólyagtáji és alhasi 
érzékenység. E panaszok miatt több alkalommal kór
házban, ill. intézetben kezelték. Cervix rupturája 
miatt rehabilitációs cervix plasztikát végeztek. Zink- 
chloridos és Pellidolos ecsetelésben részesül. 1976-ban 
kryokauterezés történik. Panaszai e kezelések ellené
re fokozódnak, különösen a hüvelyi nyákos folyás. 
Kolposkopos vizsgálattal (1977-ben) a hüvely felső 
hai'madában columnaris epithelium látható nyákos 
masszával telt, ill. azt bőven ürítő kanalikulusokkal. 
A hüvelyfalból próbaexcisiót végzünk.

Kórszövettani vizsgálattal: a hüvely falában a 
cervicalis mirigyekre emlékeztető lumenek láthatók, 
a hámban és a mirigylumenekben PÁS és nyák pozi
tív masszával. A mirigylumenek helyenként sűrűn 
egymás mellett helyezkednek el, hámbélésük szabá
lyos, polymorphismus nem látható (1. ábra). Egy-egy 
helyen a hám endometrialis jellegű, itt PÁS pozi ti vi
tás nem észlelhető. Egy-egy mirigylumen kitágult, 
cysticus (2. ábra). A hüvely felszíni hámja kifekélye- 
sedett, itt, valamint helyenként a falban neutrophil 
granulocytákból, eosinophil sejtekből és kereksejtekből 
álló mérsékelt fokú infiltratio látható. Kórszövettani 
vélemény: adenosis vaginae. A beteg tartós gestogén 
kezelésben részesül, panaszai csak átmenetileg csök
kennek. Később hysterectomia történik a hüvely felső 
harmadának kiirtásával. Ekkor panaszai csaknem 
megszűnnek, de egy év múlva a hüvelycsonkból ismét 
bő váladékozás indul. Ismételt elektrokauterezés elle
nére panaszai változatlanul megvannak. Később az
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1. ábra: Cervicalis jellegű mirigylumenek felszaporodása a 
hüvelyfalban, (HE., 160X)

érintett hüvelycsonkot is eltávolítottuk. Utána a hüve
lyi nyákos váladékozás megszűnik. A beteg jelenleg 
panaszmentes.

Megbeszélés

A hüvelyi adenosis viszonylag ritka elváltozás, 
bár az utóbbi években nagyszámú esetet ismertet
tek (1, 5). Hazánkban László J.—Gaál M.: Nőgyó
gyászati Pathológia című könyvben olvasható rö
vid összefoglalás a kórképről (7). Valószínűleg jó
val gyakoribb, mint ahányszor felismerjük. Ennek 
oka lehet az is, hogy nem mindig jár manifest kli
nikai tünetekkel. A panaszok előterében hüvelyi 
nyákos folyás áll, amely napi 150—200 ml is lehet. 
Emellett dyspareunia, postcoitalis vérzés, vulvitis, 
alhasi érzékenység fordulhatnak elő. Leggyakoribb 
13 és 30 éves kor között, több alkalommal látható 
hymen imperforatióval szövődött haematokolpos 
eseteiben (12, 4). Az elváltozás lehet occult vagy 
manifest, körülírt, ill. diffus.

A kórkép kialakulásában számos adat szól a 
dietilstilbösztrol expositio mellett (1, 3, 16). Kide
rült, hogy a dietilstilbösztrolt szedő anyák (különö
sen a terhesség első 18 hetében) leánygyermekeinél 
hüvelyi adenosis igen gyakran fordul elő (82,7%)
(3), ill. 78,7% (1).

2. ábra: Egy-egy mirigylumen kitágult, cysticus (a kép 
jobb oldalán). (HE., 63X)



Histogenesise egyértelműen nem tisztázott. 
Többen a Müller-vezetékből (paramesonephron) 
származtatják (4, 13, 17), Siders, Parrot és Abell
(14) mirigysejtes prosoplasiának tartják.

Kolposkoposan a következő elváltozások jellem
zik: (3, 15): columnaris hám, mozaikszerű kép, ill. 
ún. „white epithelium”. A cervix szederszerű 
(„strawberry”). Az előbbiek mellett a hüvelyhám 
exulceratiója is előfordulhat és mint saját esetünk
ben, nyomásra nyákszerű massza ürülését láthat
juk a hüvelyfalból.

A diagnosist a kolposkopos vizsgálat, ill. az 
adaequat helyről vett biopsia biztosítja.

Szövettanilag, mint említettük, cervicalis jel
legű mirigyek felszaporodása látható a hüvelyfal
ban. A hámban, ill. a helyenként tág lumenekben 
PÁS- és mucin pozitív massza található (1, 3). Igen 
kisszámban megfigyelhetők endometrialis hámmal 
bélelt mirigyek is: itt hiányzik a PÁS- és nyák- 
pozitivitás. A mirigylumenek között laphám meta
plasia, ill. reservsejt-hyperplasia viszonylag gyak
ran látható: előbbi talaján ritkán laphámrák ala
kulhat ki (1, 6). A hüvelyhám kifekélyesedhet, a 
falban lobos infiltratio lehet.

Differentiál-diagnosztikailag endometriosis és 
világossejtes adenocarcinoma jön szóba. Az előb
binél hiányzik a nyákos folyás, kórszövettanilag 
a hüvelyfalban endometrialis mirigylumenek lát
hatók. Világossejtes adenocarcinomában a hám — 
differentiáltsági fokától függetlenül — PÁS- és 
nyáknegatív (1). Heterotóp cervicalis mirigyhám
tól való elkülönítése igen nehéz: a hámsejtek 
mindkét esetben PÁS- és nyákpozitívak.

Saját esetünkben nem találtunk különbséget 
a hüvelyfali mirigyek és a cervicalis mirigylume
nek között.

A therapiát illetően egységes vélemény nem 
alakult ki. Az optimális megoldásnak a megbetege
dett hüvelyfal eltávolítása látszik. Saját esetünk
ben ez a beteg teljes gyógyulását eredményezte.

Szóba jön a kóros hüvelyfalrész kryokauterezése 
is,, jóval kisebb eredménnyel.

A prognózist illetően megoszlanak a vélemé
nyek: a szerzők egy része praecancerosisnak tartja 
(2, 15, 17), mások szerint az elváltozás teljesen be
nignus és nem jelent fokozottabb veszélyt világos
sejtes adenocarcinoma kialakulásában (1, 6, 8, 11). 
Alan és mtsai (1) szerint a hüvelyi adenosis az ese
tek többségében spontán gyógyul, a legtöbbször 
laphám-metaplasiával. Az utóbbi években ezen 
utóbbi álláspont került előtérbe.

összefoglalás: A szerzők hüvelyfali adenosis 
esetét ismertetik, melyet biopsia révén ismertek 
fel. A beteg 10 éve fennálló panaszai a kóros hü
velyfalrészlet kiirtása után lényegében megszűn
tek. Bő, nyákos hüvelyi folyás, alhasi fájdalmak, 
ill. dietilstilbösztrol expositio mellett gondoljunk 
hüvelyfali adenosis lehetőségre. Az elváltozás be
nignus, de egyes szerzők szerint malignizálódhat.

IRODALOM: 1. Alan, В. P. és mtsai: J. Rep. Med. 
1977, 18, 1. — 2. Blaikley, J. B. és msai: J. Obstet. Gy
naecol. Br. Commonw. 1971, 78, 1115. — 3. Burke, L. és 
mtsai: Obstet. Gynecol. 1974, 44, 257. — 4. Hansen, K. 
Egholm, M.: Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1975, 54, 
287. — 5. Herbst, A. L., Robboy, S. J., Scully, R. E.: 
Am. J. Obstet. Gynecol. 1974, 119, 713. — 6. Hillemans
H. G., Bauknecht, T., Simmer, H.: Obstet. Gynecol. 
Surv. 1979, 34, 814. — 7. László J., Gaál M.: Nőgyó
gyászati Pathologia. Medicina, Budapest, 1976. 92. old. 
— 8. Morrow, C. P., Townsend, D. E.: J. Rep. Med.
1975, 15, 25. — 9. Plaut, A., Dreyfuss, M. L.: Surg. Gy
necol. Obstet, 1940, 71, 756. — 10. Von Preuschen: 
Arch. Pathol. Anat. 1877, 70, 111. — 11. Robboy, S. J.: 
JAMA. 1979, 241, 1555. — 12. Ruffolo, E. H„ Fox- 
worthy, D., Fletcher, J. C.: Am. J. Obstet. Gynecol. 
1971, 111, 167. — 13. Sandberg, E. C. és mtsai: Am. J. 
Obstet. Gynecol. 1965, 93, 209. — 14. Siders, D. B., Par
rott, M. H.: Abell, M. R.: Am. J. Obstet. Gynecol. 1965, 
91, 190. — 15. Stafl, A., Mattingly, R. F.: Am. J. Obs
tet. Gynecol. 1974, 120, 666. — 16. Ulfelder, H.: Cancer,
1976, 38, 426. — 17. Vooijs, P. G., Alan, В. P., Wentz, 
W. В.: Acta Су tol. 1973, 17, 59.
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R a jk a  T ib o r
(1901- 1380)

„Ezért jöttem közétek, hogy legyek az orvos, ki el
veszi vakságotokat és legyek a Tükör, mely meg
mutatja bennetek és nektek az Embert.” így raj
zolja meg Rajka Tibor 19 éves korában egy irodal
mi folyóirat, a „Jövő Népe” vezércikkében életter
vét és önarcképét.

Néhány évvel későbbi önarcképén Don 
Quijoténak ábrázolja magát. Lovag, aki az igazsá
gért küzd, akit aszkézis és szenvedélyesség jelle
mez. Marosvásárhelyen született 1901-ben. Iskoláit 
ott járta, a kultúrpalotában találta meg a könyvtá
rat, benne a későbbi életére mélyen ható első 
Freud-könyvet is. Orvosi egyetemre Prágában, 
majd Budapesten járt, 1928-ban kapta meg diplo
máját. Az István kórház idegosztályán dolgozott, 
majd az akkori Mária Valéria telepen volt körzeti 
orvos. Pszichoanalitikus tanulmányokat folytatott, 
majd élete végéig pszichoanalitikus gyógyító és ta
nító tevékenységet is folytatott. 1940—46-ig az 
Apponyi poliklinika orvosa, ezután az OTBA köz
ponti igazgatója, az Orvosok Szakszervezete inst
ruktora, az Ideg-, Elme-, Lélektani szakcsoport fő
titkára. Az elmebetegügy kérdéseivel foglalkozó 
ankét egyik szervezője 1947-ben, az általa szer
kesztett kötet gondolatai ma is aktuálisak. Részt 
vesz az üzemi egészségvédelem előkészítésében, 
mentálhigiénés feladatokat lát el. Egy ideig 
szakrendelőben dolgozik, majd a parádfürdői 
szanatórium igazgatója. 1957-től 1971-ig a SZOT 
Társadalombiztosítási Főigazgatóság egészség- 
ügyi főosztályán dolgozik, írásai jelennek meg az 
ideg- és elmebetegségek társadalombiztosítási vo
natkozásairól, a szakszervezetek egészségügyi felvi

lágosító tevékenységéről, az idegrendszeri ártalmak 
megelőzéséről. Pszichoanalitikus tanulmányai a 
szorongásos és kényszeres betegségek körét vizs
gálják egész pályafutása alatt, és nagy anyagot 
gyűjtött össze egy monográfiához a kényszerbeteg
ségről. Tagja volt a Magyarországi Pszichoanali
tikus Egyesületnek és az International Psycho
analytical Associationnak.

Orvos, társadalombiztosítási egészségügyi szer
vező, pszichoanalitikus. Munkájában sokszor szem
betalálta magát valóságos akadályokkal, amelyek
kel mindig megpróbált megküzdeni. Hitt abban, 
hogy a világ más és jobb, mint amilyennek látszik, 
és hogy erre a jobb világra rá lehet találni.

Nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy 
hazánkban a pszichoanalízis gyakorlata, a képzés 
folyamata töretlen maradjon. Az elmúlt 20 évben 
a pszichoanalitikusok képzését tekintette egyik fő 
feladatának. Végzetes betegsége idején is csaknem 
mindvégig tanított, fogadta tanítványait.

Ragaszkodott a bevált, hagyományos pszicho
analitikus módszerekhez, de mindig nyitott volt az 
újra. A változó világ változó körülményeire kereste 
az új válaszokat. Ez volt tanítói magatartása alap
vonása is. Töretlen hűség a hagyományokhoz és a 
változás lehetőségének vállalása. Következetesen 
vállalta, hogy betegének, tanítványának egész belső 
világával szembesüljön, azt megértse. Munkáját, 
szemléletét áthatotta feszes etikai követelmény- 
rendszere, amely nem engedett meg még jelenték
telennek tűnő lazaságokat sem. Ez biztosította azt, 
hogy mind önmaga, mind analizáltjai nyugodtan 
átengedhették magukat belső világuk vizsgálatá
nak.

Rajka Tibort mindenki tisztelte és szerette, 
személye kisugárzása feloldódást és kiteljesülést 
hozott a vele érintkezőknek. A közvetlen emberi 
találkozásban a másikat érezte át és fogalmazta 
meg, kifejezte ezzel mély megértését és a másik 
ember feltétlen fontosságát.

Rajka Tibor halála fájdalmas veszteséget je
lent a hazai pszichoterápia és pszichoanalízis műve
lői számára.

Hidas György dr.
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VI. Nemzetközi Thrombosis 
Kongresszus (Monte Carlo, 1980. 
október 23—25.).
A thromboemboliás betegségek el
len küzdő Mediterran Liga soron 
következő kongresszusát október 
23—25-én Monte Carloban rendez
te. A Liga 1969-ben alakult Bilbao- 
ban (Spanyolország) Iriarte vezeté
sével. Két évenként szervezi kong
resszusát, az előző 1978-ban Bo
lognában volt, a következő (1982) 
Valenciában lesz.

Közel ezer résztvevő, ötszáz elő
adás, illetve poszter, három teljes 
napi program időnként négy szek
cióban — mindez jelzi a nemzet
közi kongresszus méreteit. Ideális 
környezetben, a még újnak számító 
Centre de Congrés Auditorium de 
Monaco (C. C. A. M.) és a tőszom
szédságában épült, ugyancsak új 
Hotel Loews konferencia-termeiben 
zajlott a rendezvény. Jelen volt a 
haemostasis-kutatásnak szinte va
lamennyi jeles képviselője. A ple
náris üléseken referátumok, közér
dekű témájú előadások szerepel
tek és egy kerekasztal-megbeszélés 
is helyet kapott. Szimultán szek
ciókban kiselőadások, ún. poszter 
szimpóziumok (poszter-megbeszélé
sek) és szabad poszterek kerültek 
sorra. Itt csak néhány előadás 
vagy téma kiemelésére és rövid is
mertetésére van lehetőség.

A párizsi Caen és mtsai több ér
dekes témával szerepeltek. Üj ada
tokat ismertettek a thrombocyta- 
endothel kölcsönhatásról (az adhe- 
sióról). A folyamatban a thrombo- 
cyták egyik glycoprotein je (GP I) 
és a subendothelialis mikrofibril- 
lum döntő szerepű. Anti-PG I 
gátolja a Willebrand faktor-throm- 
bocyta és a Willebrand-faktor- 
mikrofibrillum kötést, s az adhe- 
siót is. Monoclonalis GP I-ellenes 
antitestet hybridoma-technikával is 
előállítottak (Tobelem és mtsai). 
Thrombastheniában a GP Ilb/IIIa 
hiánya miatt képtelen a fibrinogen 
a thrombocyta membránjához kö
tődni. Ugyanennek a glycoprotein- 
nek van szerepe valószínűleg az 
actin-kötésben, így a retractióban 
is. Smirnov és mtsai (Moszkva) a 
fibronectin adhesiót elősegítő sze
repével foglalkoztak. In vitro rend
szerük (endothel-sejttenyészet fib- 
rilláris collagen rétegen) alkalmas 
az antithrombotikus szerek vizsgá
latára. Mannucci (Milano) a Wille- 
brand faktor mennyiségi és minő
ségi változását elemezte a tényező 
szintjének átmeneti (DDABV-in- 
fusio) és tartós (diabetes, tumor, 
idült gyulladás) növekedése esetei
ben. Az utóbbiakban változik az 
összetétel, nő a tényező heterogeni
tása. Nilsson és mtsai (Malmö) 
egészségesekben, haemophiliások-

ban és Willebrand-betegekben szo
ros összefüggést találtak a VIIIR: 
Ag (Willebrand-faktor) és a plas
minogen aktivátor endothelből 
való felszabadulása között. (Mind
két tényező az endothel-sejtekben 
képződik bizonyos stimulusokra 
„release” jön létre.) Mély véna 
thrombosisban csak a Willebrand- 
faktor szintje nő, a plasminogen 
aktivátor felszabadulása elmarad. 
Bachmann és mtsai (Lausanne) 
újabb adatokkal demonstrálták, 
hogy a fiziológiás fibrinolysis sze
repe nem a kialakult thrombus ol
dása, hanem a thrombus képződé
sének a megelőzése. Moncada és 
Vane (Beckenham) egy-egy elő
adásban a prostacyclin (PGI2)-ku
tatás újabb eredményeit, illetve a 
szer terápiás alkalmazásának le- 
hétőségeit tárgyalták. A PGI2 a 
cyclikus AMP szintjének növelése 
útján gátolja a vérlemezkék aggre- 
gatióját. Az anyag képződésének 
lokális csökkenése (atheromás de
positio) thrombocyta-thrombus ke
letkezéséhez vezet. Kedvező anti
thrombotikus beavatkozásnak ígér
kezik az ellentétes hatású (aggre- 
gatiót keltő) thromboxan (TXA2) 
képződésének szelektív gátlása. 
Gaetano és mtsai (Milano) patkány
kísérletben bizonygatják, hogy az 
aspirin potens farmakológiai hatása 
ellenére nem fejt ki olyan bioló- 
lógiai hatást, mely védene a hae
mostasis thrombotikus irányú el
tolódásával szemben. Josso (Pá
rizs) adatai bizonyítják, hogy a 
thrombin-képződés kinetikája és a 
thrombin-aktivitás nagysága az an- 
tithrombin III (AT III) koncentrá
ció függvénye; a Xa (aktív X fak
tor) képződése viszont független az 
AT III mennyiségétől. Vizsgála
taikat fibrinogen-mentes arteficiá- 
lis alvadás-rendszerben végezték. 
Abilgaard (Oslo) a szerzett AT III 
hiányállapotokról adott áttekin
tést. A csökkent képzés (májbeteg
ség) és a fokozott felhasználás 
(DIC, thrombosis, heparin-terápia) 
mellett renális vesztés (nephrosis) is 
oka lehet az AT III csökkenésnek. 
Ten Cate és mtsai (Amsterdam) 
felhívták a figyelmet, hogy AT III- 
hiányban megfelelő AT Ill-készít- 
ményt, a nem kis dózisú heparint 
szükséges adni. Salzman (Boston) 
az újabb vérbarát műanyagokról, 
Bloom és mtsai ((Cardiff) a diabe- 
tesben észlelhető haemostasis-vi- 
szonyokról adtak áttekintést. Wu 
és mtsai (Chicago) szellemes nyúl- 
kísérletben igazolták a PGL és a 
TXA2 egyensúlyzavarának jelentő
ségét a thrombogenesisben. Aspi- 
rinnel, illetve benzil-imidazollal 
kezelt nyulak ballon-katéterrel sér
tett aortáján kevesebb thrombocyta 
halmozódik a kezeletlen kontrolié
hoz képest. Kukkor (London) az

alsó végtag magasra nem terjedő 
mély véna thrombosisának folya
matos vénás és subeutan heparin- 
kezelésének eredményeit hasonlí
totta össze. A terjedés, illetve a 
regressio figyelembevételével ked
vezőbb a subeutan adagolási mód, 
a heparin-szint is így egyenlete
sebb. A heparin dosisa megegyezett 
a két csoportban (napi 36 000 E). Az 
egyetlen plenáris kerekasztal-meg
beszélés is a heparinkezelés vonat
kozásaival foglalkozott. Moderátor 
Kakkar, résztvevők: Hirsh (Ha
milton), Salzman (Boston), Abil
gaard, Duckert (Basel), Hull (Ha
milton) és Seradimigni (Marseille). 
Mustard (Hamilton) újabb kísérle
ti adatokkal dokumentálva tár
gyalta a thrombocyták szerepét az 
atherosclerosisban.

Számos előadás és poszter foglal
kozott a thrombocyták biokémiájá
val, pathologiájával, a prostaglan- 
dinokkal, a diabetesesek haemosta- 
sisával, az ún. anti-thrombocyta 
szerekkel, az antithrombinokkal, 
különös tekintettel az AT III-ra, a 
vénás és az artériás vascularis be
tegségekkel.

Talán e rövid beszámoló is tük
rözi a kongresszus gazdag anya
gát, s hihetőnek tűnhet az a véle
mény is, hogy a Nemzetközi 
Thrombosis és Haemostasis Társa
ság már-már gigantikus méretű 
1979-es londoni kongresszusa (4000 
körüli résztvevővel, sokkal több 
előadással, poszterrel és szekcióval) 
sem nyújthatott a résztvevőknek 
szakmailag többet, sőt!

A fogadással egybekötött meg
nyitó ünnepségen kívül a kongresz- 
szus résztvevői egyik este a Monte 
Carlo-i Opera vendégei voltak, 
ahol emlékezetes hangversenyt 
hallhattak.

A rendezvényen szinte valameny- 
nyi földrész és ország képviselve 
volt, ha csak egy-egy résztvevővel 
is, mint az összes szocialista ország, 
az NDK kivételével. Magam a 
kongresszus elnökének, Samana 
professzornak vagyok hálás a meg
hívásért, s mindazoknak még, akik 
a részvételt lehetővé tették.

Rák Kálmán dr.

A 27. Német Sportorvosi Kong
resszus (Saarbrücken, 1980. okt.). 
„Sportorvoslás a  tömeg és teljesít
ménysport számára” volt a mottó
ja a hagyományosan kétévenkénti 
kongresszusnak, amelyet ezúttal a 
Szövetségi Köztársaság legfiatalabb 
tartományában rendeztek, ott ahol 
a Saarlandi Egyetem — a hamburgi 
orvosi fakultás szakmai fennható
ságával — Sport- és Teljesítmény- 
diagnosztikai Tanszéket alapított 
1979-beri. A kitűnő kardiológusi 
hírnevű, fiatal Kindermann a  ve
zetője ennek az Intézetnek, s a ha
sonlóképpen fiatal és sportszerve
zőként is elismert ortopéd orvos, dr. 
Hort, mint a  kongresszus szervezői 
nagyon kellemes körülményeket 
biztosítottak a résztvevők számára. 
Prágából Král és Horák professzor, 
néhány gráci kollega és a referens



képviselték az érdeklődő külföldie
ket. A Kongresshalle és Hotel a vá
roska szívében, a  folyó partján op
timális hely mind az előadások, 
mind a társasági programok szá
mára.

A három és fél nap alatt a 199 
aktív résztvevő 74 előadása, 10 fő- 
referátuma, 3 koreferátuma és egy 
kerékasztal-beszélgetés hangzott el. 
A többnyire két szekcióban zajló 
előadásokat szombaton esite és va
sárnap délelőtt is legalább 300, 
többségében 30 év körüli hallgató 
hallgatta. Egyébként is a vezető 
sportorvosok nagy része 40 év kö
rüli, dinamikus fiatal. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a „nagy idő
sek” (Reindell, Hollmann, Mellero- 
wicz, Stoboy, Nöcker stb.) ne leltek 
volna igen aktívak a  diszkussziók 
során is.

Hat előadás foglalkozott a fizikai 
terhelés és a vérzsírok kapcsolatá
val. A lipoprotein frakciók diffe
renciálása mindennapos rutin eljá
rás, a HDL plazmakoncentrációjá
nak emelkedése a preventív ill. re
habilitációs fizikai aktivitást űző
kön az egyik legkedvezőbb diag
nosztikus jel. Az ágynyugalom 2—6 
hónapja alatt a vércukorterheléses 
görbe isi kórossá válik, annak elle
nére, hogy az inzulin termelés több. 
A rendszeres fizikai aktivitás el
lenkező irányba befolyásolja az 
anyagcsere funkciókat.

Külön ülést kapott az echocar- 
diográfia, amelyet Freiburgban 
(Keul és mtsai) és Kölnben (Rost, 
és mtsai) évek óta használnak nem
csak a betegek kiszűrésére, hanem 
edzésadaptációs kérdések (üregát
mérők, falvastagságok, átmérőrö- 
vidülési sebesség) megválaszolásá
ra. A kétdimenzionális echo meg
bízhatóbb, de óvnak pl. a szív sú
lyának vagy az ejekciós frakciónak 
a számításától. A szívfunkció gyen
gülésének korai jele még változat
lan testi teljesítőképesség (futósza
lag futásteljesítmény, aerob kapa
citás stb.) mellett a végdiasztolés 
nyomásemelkedés a terhelés során, 
amely csak (beúszó) katéterre] 
mérhető. Máskor egyes szívrészek 
funkciójának gyengülése deríthető 
ki (sportolón!) a  rtg vizsgálattal. 
Edzésspecifikus alkalmazkodási je
leket csak bizonyos határok között 
lehet kimutatni echoval is, pl. a 
bal kamra belső átmérője normáli
san 46 mm, állóképes sportolókon 
56 mm. A bal kamra falvastagsága 
az állóképességi sportokat űzőkön 
alig nagyobb a nem-sportolókéhoz 
képest (11 mm) a préseléssel járó 
sportágakban viszont 14 mm.

A fizikai terheléshez történő al
kalmazkodás első lépcsője a vege
tatív „összerendeződés”. A para
szimpatikus irányba tolódás nem
csak a sinuscsomó működésében 
nyilvánul meg, hanem az izomból 
kevesebb afferens impulzus jut az 
agyba. Az adaptáció következő jele 
a maximális terhelés során az ed
zetlenhez képes nagyobb fokú arte- 
riovenózus oxigén-különbség, amely 
döntően az izomban lejátszódott fo
lyamatoknak (kapilláris ellátott

ság javulása, a mioglóbin és az 
oxidativ enzimkapacitás felszapo
rodása) köszönhető. Csak ezután 
következik a szívvolumen nagyob
bodása. Az infarktus utáni rehabili
tációkor a szív nem nagyobbodik 
meg, olyankor ez kóros jel! A frei- 
burgi kardiológusok szerint a nem 
kiterjedt koronáriabeszűküléssel 
járó infarktusos betegek koronario- 
grammja a 20 hónapos edzést kö
vetően javult vagy nem romlott.

Az iskoláskort fizikai aktivitás 
csak akkor fejleszti a légzési-vér- 
keringési rendszert, ha az aerob 
kapacitásnak több mint a felét ki 
kell használni a tevékenység köz
ben. A postinfarktusos rehabilitá
ció egy éve alatt 30, 3 éve alatt 
60%-os kimaradást tapasztaltak. 
Hangsúlyozták, hogy nem szabadna 
elengedni egyetlen beteget sem, 
mert a protektiv hatás megszűnik, 
mihelyt abbahagyják az edzést.

A „divatos” téma az anaerob kü
szöb mérése, amelyet empirikus 
módon a 4 mMol tejsavkoncentrá- 
ciót okozó munkával jellemeznek. 
Az edzéssel akkor is eltolódik az 
anaerob küszöb, ha az egész test 
aerob kapacitása nem változik — 
tehát a helyi, a mozgásspecifikus 
adaptáció nyilvánul meg e mutató
ban. Sok sportágban, egészségre 
nevelő és rehabilitációs célból vég
zett edzés során bizonyították az 
anaerob küszöb mérésének fontossá
gát, diagnosztikus használhatóságát, 
sőt komputerrel modellezték is az 
aerob kapacitás változás, a kreatin- 
foszfát változó mérvű kimerítése és 
az anaerob küszöb változás hatását 
a futás vagy úszás sebességére. A 
tejsavat a fülcimpavérből mérik a 
két-három percenként emelt terhe
lési lépcsők végén. Az NSZK 15 
sportorvosi intézetében automata 
Eppendorf fotométerek és Boehrin- 
ger kitek segítik a vizsgálatokat. 
Ügyelni kell arra, hogy a  terhelési 
módok fajtájától nagymértékben 
függ a tejsavfelszaporodás, így 
csak az azonos körülmények között 
végzett méréseket szabad összeha
sonlítani. Úgy észleltem, hogy az 
utóbbi két év alatt az anaerob kü
szöb mérése, az ezzel való gondol
kodás átment a német edzők min
dennapi gondolatmenetébe.

A manuális medicina (kiropraxis) 
élsőízben kapott szimpóziumot 
sportorvosi kongresszuson. A funk
cionális mozgásszervi panaszok szá
ma a sportolókon is erősen felsza
porodott, a kiropraxis pedig ve
szélytelen és sokszor hatásos keze
lésnek bizonyult a helyes diagnózis 
birtokában. Hangsúlyozták, hogy a 
manuális terápiát nem lehet könyv
ből megtanulni, hanem az alapis
meretek elsajátításához is fél-más
fél év gyakorlat kell, természetesen 
megfelelő funkcionális anatómiai, 
ortopédiai, ideggyógyászati ismere
tek birtokában. A nem traumás és 
nem gyulladásos panaszok, amelye
ket túlterhelés, monoton használat, 
psychés labilitás stb. okoz és ízü
leti hypokinézisben nyilvánulnak 
meg, igen alkalmasak manuális ke
zelésre.

Hallottunk arról is, hogy az ana- 
bolikumok egy ideig megnövelik az 
edzést is végző patkányok injainak 
anyagcseréjét, de ez a hatásuk csak 
néhány hétig tart. Praktikus átszá
mítási módokat ismertetett Nowac- 
ki a kerékpárterhelés során mért 
adatokból az elvárható (rehabili
tációs) futássebesség kiszámítására. 
A fél Watt/kg-os terhelést el nem 
viselő beteg legfeljebb hydrotherá- 
piára alkalmas, csak a másfél 
Watt/kg-ot elviselő beteget lehet 
csoportos rehabilitációra fogni.

Utazásom egyik célja a kölni TF 
Keringéskutató és Sportorvosi Inté
zetének a megismerése volt. A név 
is utal a német hagyományokra: 
klinikák, jól felszerelt kórházak 
érdeklődtek a sport iránt is, az itt 
kiképződött szakemberék vezetik 
később a sportorvosi intézeteket is. 
Ez az intézet kb. 1600 m2 területen, 
egy 13 emeletes magasház másfél 
emeletén helyezkedik el, a  féleme
let másik félén Donike prof. anti- 
doping laboratóriuma található. 
Hollmann prof. az Intézet igazga
tója, a napi munkát Liesen és Rost 
prof. irányítja. A vezetőkkel együtt 
19 személy dolgozik az intézetben. 
A közleményírást disc tárolókkal 
ellátott írószerkezet segíti, amelyi
ken a szöveg a képernyőn jelenik 
meg, s a hibák kijavítása, sorátren
dezés stb. után tetszés szerinti kó
pia készül. A disc-eken tárolt anya
gok, pl. az irodalomjegyzék bármi
kor lehívható, így pl. a cikkek bib
liográfiai részének összeállítása 
gyors, gazdaságos^ egyszerű feladat.

Az intézet végzi Köln számára a 
terheléses vizsgálatokat, a betegeket 
a klinikák, kórházaik, orvosok kül
dik, a sportolókat pedig a sportszö
vetségek.

Az NSZK sportolói évente kétszer 
kerülnek laboratóriumi felmérésre, 
egyszer az alapképességek, egyszer 
a sportágspecifikusabb 'mérések el
végzésére. Az utóbbi iránt igen 
nagy az igény a német edzők részé
ről is, s a kongresszuson sok szó 
esett ezen igények csak részbeni 
teljesíthetőségéről. A válogatott ke
reteknél dolgozó orvosok az inté
zeti hátterükkel élve a sportpályá
kon is végeznek méréseket, mosta
nában főleg tejsavmeghatározások- 
hoz vesznek le vért.

Az 1978-ban tartott kongresszus 
anyaga 1980 novemberében a Thie- 
me kiadásában Sportmedizin cím
mel jelenik meg (Szerk. Nowacki és 
Böhmer), az 1980-as kongresszusét 
pedig 1981 elejére ígérik. E kötetek 
nem csak a  sportorvosnak, hanem 
a kardiális prevencióval és rehabi
litációval, valamint a sportsérülé
sekkel találkozó minden orvosnak 
korszerű, jól megalapozott, gyakor
lati célú ismereteket tartalmaznak.

Apor Péter dr.

A Lengyel Sebésztársaság Plasz
tikai és Rekonstruktív Sebészeti 
Szekciójának XV. Tudományos ösz- 
szejöveteléről (Lodz, 1980).
A Lengyel Egészségügyi Miniszté
rium meghívására, a Magyar Plasz-



tikai Sebészeti Szekció kiküldötte
ként a Magyar Sebésztársaság jó
voltából vehettem részt az 1980. 
november 15-től 17-ig megrende
zésre került XV. Lengyel Plaszti
kai és Rekonstruktív Sebészeti Tu
dományos Konferencián.

Lódz orvostudományi egyetemé
nek plasztikai sebészeti tanszéke 
vállalta a tudományos ülés meg
szervezésének és lebonyolításának 
fáradságos munkáját. A tanszék- 
vezető, Prof. Jan Goldstein maga 
is jó házigazdának, a lengyel plasz
tikai sebészeket jól ismerő és ösz- 
szefogó egyéniségnek bizonyult.

A megszokottnál jóval lazább 
előkészítési munka után kellemes 
meglepetésként hatott az igen jól, 
nagy kollegiális odaadással lebo
nyolított rendezvény. Sajnos ennek 
ellenére mindvégig éreztette nega
tív hatását az aktuális lengyelor
szági politikai helyzet.

A konferencián elhangzott elő
adásokat négy témakörbe sorolták 
be:

1. A plasztikai sebészet immuno
lógiai problémái. Szinkron tolmá
csolás hiányában, a szaknyelv is
merete nélkül nehezen érthető elő
adások arról tanúskodtak, hogy 
élénk az érdeklődés a kilökődési 
reakciók, azok okai és megelőzésük 
iránt.

2. Cranio-facialis sebészet. A kül
földi résztvevők túlnyomó részének 
távolmaradása érzékenyen érintette

a még így is magas szinten tárgyalt 
témakört. Ezen belül előadásunk 
igen kedvező fogadtatásban része
sült. Főként a congenitalis koponya 
defektusok esztétikai sebészetében, 
elsősorban a Lengyel Orvosto
vábbképző Intézet részéről Prof. 
Kobus előadása során láttunk meg
győző, szépen dokumentált műté
teket.

3. A törzsön végzett plasztikai 
műtétek. A főként mastektomiára 
korlátozódó előadások jól tükröz
ték a lengyel esztétikai sebészet 
helyzetét, problémáit.

4. A plasztikai sebészet újdonsá
gai. Főként P. Kari (NDK) előadása 
a jénai mikrochirurgiai kutatások
kal kapcsolatosan jelentett újat, 
tárgyalta a plasztikai sebészetben 
egyre gyakrabban alkalmazott tech
nikát és ennek kiegészítéseként az 
ígéretes szövetragasztási módsze
rüket.

A lengyel kollégák vitaszelleme 
mindvégig jó volt, a hazánkban 
megszokottnál jóval élesebb hangú 
viták alakultak ki, ami érzésem 
szerint jól szolgálta az előadók ta
pasztalatgyűjtését is. A sokszor 
szellemes megjegyzésekkel tarkított 
hozzászólások egy egymást jól is
merő, egymással állandó és szoros 
kapcsolatot tartó plasztikai sebész
társaság benyomását keltették.

Az előadások a lódzi „NOT tech
nika házában” hangzottak el. Az 
épület új és korszerű volt, benne

felsőiskolai képzés is folyt. A vetí
tési és előadási lehetőségek azon
ban az optimálistól mégis messze 
elmaradtak. Előadásokat tönkrete
vő, zavaró vetítési hibák is előfor
dultak.

Ennek ellenére jó képet alkot
hattunk a lengyelországi plasztikai 
sébészet helyzetéről, amely nagy 
hasonlóságot mutatott a hazaival.

Betekintést nyerhettünk a len
gyel plasztikai sebészet szervezési, 
tisztségmegújító szavazási rendsze
rébe. A megválasztott új titkár 
Zygmunt Kratochvoil, wroclawi 
plasztikai sebészeti osztályvezető 
főorvos lett.

A szabad időben folyamatosan 
rendezett közös társadalmi progra
mok során lehetőség nyílt az el
hangzottak, látottak megvitatására, 
kollegiális eszmecserékre. Gazdag 
történelmi és tájjellegű ismereteket 
nyújtó rendezvények tarkították a 
színes, sokrétű közös időtöltést, ba
ráti egységbe kovácsolva a résztve
vőket. Az értékes, egymást segítő
felvilágosító viták kedvező légkö
rét mindvégig garantálta a ven
déglátók legmesszebbmenő segít
sége, jóindulata.

A munkánkat illető elismerés, a 
kartársi barátság, a magyar orvos- 
társadalmat figyelemmel kísérő 
őszinte érdeklődés, melyet tapasz
taltam, úgy érzem, köszönetét ér
demel. papp Lehel György dr.

V I T A M I N  E
KAPSZULA 100 MG, OLAJOS INJEKCIÓ 30 MG.

ÖSSZETÉTEL: 1 kap szu la  100 m g tocophero lum  aceticum , i  am p. (1 ml) 30 m g tocophero lum  
aceticum  h a tó an y ag o t ta r ta lm a z .
JA VA LLA TO K : F e ln ő ttek : S terilitá s , h ab itu a lis  ab o rtu s, ab o rtu s  im m inens, te rh esség  és lae ta tio  
a la t t  a fokozo tt E -v itam in  szükség le t k iegészítésére , oligo- és am en o rrh o ea , m en o p au sa-sy n d ro m a . 
E n d arte ritis  ob lite ran s, localis kerin g ési és tro p h iá s zavaro k o n  a lapu ló  vég tag-m egbetegedések . 
G y erek ek : Ú jszü lö ttkor! sc le ro d erm a, a tro p h ia , d y stro p h ia , coeliak ia , sp ru e , m alabso rp tio , epe- 
ú t-e lzáródás, c sö k k en t cap illa ris  re sis ten tiá v a l já ró  k ó rá llap o to k , égésbetegség, d y stro p h ia  m uscu
lo rum  p rogressiva .
ADAGOLAS: F e ln ő tte k : Á lta láb an  h e ten te  1—2 a lkalom m al n ap i 1—3 k ap szu la  vagy  h e ten k én t 
2—3 am p. im . M eno p au sa-sy n d ro m a kezelésére n a p o n ta  2—3 kapszu la , 2—3 hétig , h a  a p anaszok  
csökkennek , m áso d n ap o n ta  1 kap szu la  tovább i 5—6 h é ten  á t. H ab itualis ab o rtu s, ab o rtu s  im m i
nens ese tén  a d ag ja  a lly loestro l ta r ta lm ú  kész ítm én y ek k e l (pl. T u rinalla l) k om binálható . S úlyo
sabb  ese tek b en  n ap i 150—180 m g im .
G y erek ek : Á lta láb an  3—12 h ó napos ko rig  n ap i 0,3—1.0 m l lm . 1—14 évesig h e ten te  2—3 alkalom 
m al 1 k ap szu la  vagy  0,5—1,5 m l im . n ap o n ta . E zek az ad agok  kb . a  fe lté te leze tt n ap i szükség le t
n ek  fe le lnek  m eg ( su b s ti tu te s  ad ag o k ). F arm ako lóg ia ! h a tá s  e lérésé re  (pl. égésbetegségekben), 
d y stro p h ia  m u scu lo ru m  p ro g resslv áb an , ezek n ek  az ad ag o k n ak  sokszoros (5—10-szeresj ad andó . 
Ú jszü lö ttkor! s le ro d e rm áb an  0,3—0,5 m l im ., 2—5 n ap o n  át.
H azai v izsgála tok  a la p já n  in d o k o ltn ak  lá tsz ik  a  m este rségesen  tá p lá lt  csecsem őket (2—12 hó 
között) a h ián y á llap o t (a lacsony  vérsz in t) e lk erü lése  v égett E -v itam in  su b s titu tió b a n  részesíteni.
M EGJEGYZÉS: C sak v én y re  ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése  sz e rin t (legfeljebb h áro m  a lk a 
lom m al) ism éte lhető .
CSOM AGOLÁS: 10 db kap szu la  té r íté s i d íj:  6,60 Ft.

5 X 1  m l am p u lla  té r íté s i d í j : 3,30 Ft.
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A Robolact kémiailag és mikrobíológiailag ellenőrzött tej, tejzsír, 
dextrin, maltóz, laktóz, szacharóz, ásványi anyagok és vitaminok ho- 
mogenizátumából porlasztva szárítási gyártástechnológiával előállí
tott tápszerkészítmény. A tej alapú tápszer nagy fehérje- és kisebb 
zsírtartalma a koraszülöttek sajátos tápanyagszükségletének felel



Roboloct
GYÖGYTÄPSZER

\

ÖSSZETÉTEL Robolact fogyasztásra kész
Robolact tápszeroldat Anyatej,
tápszerpor, % 100 ml (1 dl) g/100 ml g/100 ml

Fehérje 17,1 2,6 1.2
Zsír 9,9 1,5 4,0
Szénhidrát 66,0 10,0 7,0
Ásványi anyagok 4- vitaminok 4.0 0,60 0,2

100 g = 421,5 Kai 100 ml (1 dl) — 63,9 Kai 100 ml =  71 Kai

V ita m in ta r ta lo m  100 m l- (1 d l-) ben A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel kell

Vitamin A 300 NE használni!

Vitamin Bj 0,08 mg ADAGOLAS
Vitamin Bj 0,12 mg
Vitamin B6 0,05 mg A napi adag általában a testsúly х/5—!/e-ának felel meg. Ezt

Vitamin C 6,00 mg annyi részre kell elosztani, ahányszor etetjük a csecsemőt

Vitamin E 1,00 mg A tápszer kizárólag az orvos utasítása alapján és ellenőrzése

Biotin mellett adható!0,01 mg
Niacin 0,08 mg M eg je g y zé s:  Koraszülöttek, 3 kilogrammnál kisebb testsúlyú
Ca-pantotenát 0,20 mg csecsemők részére anyatej pótlására, valamint átmenetileg

JAVALLATOK

Koraszülöttek vagy 3 kg-nál kisebb testsúlyé 1—2 hónapos 
csecsemők mesterséges, ill. kevert táplálására alkalmas tej 
alapú tápszerkészítmény.
Átmeneti táplálásként dyspepsia, ill. enteritis diétás kezelésére 
is alkalmazható.

dyspepsia, enteritis diétás kezeléséhez 1 éven aluliaknak rendel
hető, minden esetben térítésmentesen. Rendelésre jogosultak 
mindazok az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás kere
tében a csecsemőellátás a feladatkörükbe tartozik.

A TAPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE

A dobozban levő adagolókanálkával (1 kanál tápszerpor =  5 g) 
annyiszor 3 lesimított kanálnyi tápszerport (kb. 15 g-ot) ve
szünk ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készí
teni. A tápszeroldatot felforralt és 60 °C-ra hűtött vízzel ké
szítjük el. A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) 
hozzáadása szükségtelen. Csomagolás: 500 g 30,50 Ft
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M ikrobiológia 
é s  fe r tő z ő  b e te g sé g e k

A Legionella pneumophila felfe
dezése: a modern bacteriologia ra
gyogó teljesítménye. Riva, G. [Me
dizinische propädeutische Klinik 
(Tiefenauspital): der Universität 
CH—3004 Bern]: Schweiz, med. 
Wschr. 1980, 110, 1714.

A szerző ismerteti a légionárius 
betegség, az „új” pneumonia, a le
gionellosis (a továbbiakban: L.) tör
ténetét. A betegséget okozó bacte- 
riumot, melyet már korábban is
mertek, az 1976 júliusi philadelphiai 
járvány után Legionella pneumo- 
philának nevezték el. Eddig több 
ezer megbetegedésről tudunk, me
lyek részben sporadikusan, részben 
kisebb járványokban fordultak elő.

A diagnosis sajnos ma még fő
ként serologiai, tehát semmi eset
re sem ideális módszerre támaszko
dik. A betegség klinikai képe a 
„grippés infekció”-tól a legsúlyo
sabb pneumoniáig igen változatos. 
A sporadikus esetek csaknem kizá
rólag pneumoniák, mert csak pneu
monia esetén gondolunk L.-ra. 
Nagyszámú inapparens fertőzésre 
kell számítanunk.

Alapos a feltételezés, hogy a kór
okozó természetes tartózkodási he
lyei a föld és vizek, melyekben so
káig életképes marad. Többször ki
mutatták légkondicionáló berende
zésekben, tavakban, munkagödrök
ben. Az inficiált anyagok porának 
belégzése okozza az emberi megbe
tegedést. Emberről emberre törté
nő átvitele teljesen nem bizonyí
tott, de nem is kizárt.

A lappangási idő rövid: 2—10 nap 
(Philadelphia), de 16—26 napot is 
említenek. A betegek zöme közép- 
és előrehaladott korú felnőtt. A 
legtöbb megbetegedést nyáron és 
ősszel észlelik. Számításaik szerint 
a pneumoniák 1—5%-a L.

Részletesen ismerteti a szerző a 
betegség klinikumát (hidegrázás, 
magas láz, neutrophilia myalgiával, 
rossz közérzettel, fejfájással járó, 
bevezető „grippés” felsőlégúti in
fekció nélküli prodromum után, 
pneumonia, improductiv köhögés, 
vérköpés stb.). Gyakran figyelhető 
meg a bevezető fázisban vizes has
menés. Emellett a következő kísérő 
tünetek, illetve szövődmények ese
tén kell L.-ra gondolni, a) senso- 
riumzavar stb., b) haematuria, ve
seelégtelenség, c) hepatopathia hu
moralis, ritkábban klinikai jelei, d) 
relatív bradycardia, e) rhabdomyo- 
lysis.

Letalitása pontosan nem ismere
tes. Philadelphiában 16% volt. A 
letalitás a járványtól és a beteg ko
rábbi egészségi állapotától függhet: 
immunsuppressio, lymphoprolifera-

tív megbetegedések, nicotinabusus, 
diabetes stb.

Boncolás során a tüdő az egyetlen 
szerv, mely kifejezett kóros elvál
tozásokat mutat. Figyelemre méltó, 
hogy L.-ban elhaltak májában, lé
pőben és nyirokcsomóiban is kimu
tatták. a kórokozót. Tengerimala
cokban peritonitist, máj- és lépel- 
változást találtak, tehát arra is 
gondolnunk kell, hogy a L. nem
csak pneumoniát okozhat.

A Legionella pneumophila ellen 
a rifampicin in vitro 200-szor hatá
sosabb az erythromycinnél, ez 80- 
szor hatékonyabb a tetracyclinnél. 
A sulfonamidok, a penicillin, a ce
phalosporin és gentamicin kevéssé 
hatékonyak.

L. klinikai gyanúja esetén erythro- 
mycint adnak (2—4 g pro die, per 
os), melyet életveszélyes esetekben 
rifampicinnel kombinálnak (2—4- 
szer 300 mg, per os).

A Legionellák vizsgálata és a to
vábbi kutatások során 1980 köze
péig megállapítható volt, hogy az 
,,új” pneumoniák aetiologiájában a 
következő kórokozók jönnek szóba:
1. Legionella pneumophila (6 sero
logiai csoport), 2. WIGA (valószínű
leg azonos az ALLO-val), 3. 
TATLOCK (valószínűleg a követ
kezőkkel azonos: НЕВА, PPA, Le
gionella Pittsburgensis), 4. TEX-KL 
(egyetlen esetben mutatták ki).

Svájcban jelenleg csak a L. diag
nosztizálható, serologiai vizsgálat
tal.

Az „új” pneumonia klinikai gya
núja esetén a fő kérdés az antibio- 
tikus kezelés. Meg kell kísérelni az 
erythromycin kezelést (4X1 S pro 
die iv.), hatástalanság esetén a ri
fampicin (esetleg a chlorampheni
col) kezelést.

A TATLOCK (НЕВА, PPA) pe
nicillinekre, cephalosporinra, doxy- 
cyclinre és sulfamethoxazol-trime- 
thoprimre is érzékeny.

Brasch György dr.

A légionárius betegség a Zürichi 
tónál. Strebei, U. és mtsai (Medizi
nische Abteilung, Kreisspital, CH- 
8708 Männedorf): Schweiz, med. 
Wschr. 1980, 110, 1720.

Mivel a Zürichi tó környékén 13 
hónap alatt 2 kórházban 6 sporadi
kus légionárius betegség fordult elő, 
a szerzők fel kívánják hívni a fi
gyelmet az új kórkép klinikumára.

Valamennyi eset súlyos kórlefo
lyású volt, 2 beteg meghalt. A 6-ból 
5 erős dohányos volt. Hárman való
színűleg Franciaországban fertő
ződtek meg.

Betegeiken ezeket a típusos tüne
teket és leleteket találták: 39 °C fe
letti láz (6), improductiv köhögés 
(4), gyomor-bélrendszeri tünetek

(4), encephalopathia (4), veseelég
telenség (5), hepatopathia (4), két
oldali pneumonia (4), 60 Hgmm 
alatti parciális 0 2-nyomás a vér
ben (4).

A diagnosist valamennyi beteg
ben serologiailag állították fel, egy 
esetben a Legionella pneumophilát 
a tüdőszövetből festéssel és te
nyésztéssel mutatták ki.

Hangsúlyozzák a szerzők, hogy 
mivel a serologiai vizsgálatok csak
3—4 hét múlva válnak pozitívakká, 
és keresztreakciók is előfordulnak 
(ornithosis, leptospirosis, tularae
mia, Mycoplasma-infekció, pestis), 
a diagnosist elsősorban a klinikai 
kép alapján kell felállítani. Légio
nárius pneumoniára kell gondolni 
a következő tünetek és leletek ese
tén: pneumonia magas, tartós láz
zal, hidegrázás, relatív bradycar
dia, vizes hasmenés, improductiv 
köhögés, encephalopathia, szerény 
fizikális tüdőlelet, jelentős leuko
cytosis neutrophiliával és lympho- 
peniával, emelkedett creatinin- 
szint, hyponatraemia, gyors radio
lógiai progressio, negatív bacterio- 
lógiai lelet. Természetesen nem 
mindig mutaható ki az összes fel
sorolt jel, amint az a bevezetőben 
is látható.

Véleményük szerint szokatlan 
pneumoniában először erythromy- 
cint kell adni (4 g pro die). Rifam
picin és tetracyclinek jönnek még 
szóba.

Betegeik közül 3 a felvételtől 
kezdve erythromycint vagy tetra- 
cyclint kaptt. Egy beteg penicillin 
és tobramycin kezelés alatt gyó
gyult meg. Két elhunyt betegük 
először rifampicint, illetve erythro
mycint kapott és emiatt talán túl 
későn részesültek specifikus keze
lésben. Brasch György dr.

A legionellosis felinifeumához.
Mordasini, C. és mtsai (Medizini
sche Klinik, Inselspital, CH-3010 
Bern): Schweiz, med. Wschr. 1980, 
110, 1727.

Az 1978 és 1979 években Bern és 
Tessin környékén 8 sporadikus le- 
gionella pneumoniát észleltek. А 
diagnosist valamennyi esetben se- 
rologiailag állították fel (indirekt 
immunfluorescentia), 5-ben sero- 
conversiót állapítottak meg, 3-ban 
kezdetben magas titert találtak, 
melyet progressiv titercsökkenés 
követett.

A klinikai képet akut kezdet, ma
gas láz, gyakran hidegrázás, impro- 
ductiv köhögés jellemezte. Nem ál
landó kísérő tünetek myalgiák, fej- 
és mellkasi fájdalom, dyspnoe, vér
köpés, gyomor-bélrendszeri és köz
ponti idegrendszeri tünetek voltak. 
A laboratóriumi vizsgálati eredmé
nyek: jelentősen fokozott vvs-süly- 
lyedés, diszkrét leukocytosis, jelen
tős balratolódással. Radiológiailag 
az összes esetben kiterjedt, több
nyire egyoldali, gyakran feltűnően 
pleuraközeli infiltratum volt lát
ható.



A kórkép lefolyása szerint két 
csoportot különböztetnek meg: a) 
gyorsan, 2—3 hét alatt lezajló, szö
vődménymentes pneumonia, b) 
protrahált, az esetek egy részében 
súlyos lefolyású kórkép, az infilt- 
ratum esetleg 4 hónapon túli per- 
sistálásával.

A legionellosis miatt egy beteg 
sem halt meg, ketten 6 hónap múl
va alapbetegségükben hunytak el.

A legtöbb beteget több antibioti- 
cummal gyógykezelték. Közülük 
3 csak a doxycyclin therapiára tör
tént áttérés után lett jobban. A ma
napság elsősorban ajánlott erythro- 
mycint egyáltalán nem alkalmaz- 
ták Brasch György ár.

A légionárius betegség microbio- 
lógiai aspectusai. Krech, U. és mtsai 
(Institut für medizinische Mikro
biologie, CH-9000 St. Gallen): 
Schweiz, med. Wschr. 1980, 110, 
1739.

A Legionella Dneumoniát először 
1947-ben izolálták, de csak 1976- 
ban ismerték fel, hogy interstitialis 
pneumonia kórokozója. A Legio
nella pneumophila-infekciók a vi
lág sok területén a pneumoniák je
lentős részét teszik ki. Sporadiku
san fordulnak elő, vagy járványok 
keretében több száz embert érint
hetnek.

Kórokozója a bacterium, mely a 
földben, az iszapban és a vízben 
mutatható ki és a vízzel hűtött 
szellőzőberendezések útján kerülhet 
az emberbe. Ezért a betegség kitö
rése gyakran a szállodák, kórházak 
és hivatalok klímaberendezéseivel 
kapcsolatos. A legtöbb eset a meleg 
nyári hónapokban fordul elő.

A klinikai diagnosis a vér anti
test- titerének meghatározásával tá
masztható alá. A kórokozó tenyész
tése eddig a seropositiv esetek 
mintegy 3%-ában sikerült csak, és 
technikai nehézségei vannak.

Svájcban a 70-es évek lyophili- 
zált serumainak értékelése során 
találtak utólag Legionella pneu- 
mophila-infekciókat. Sporadikus 
esetekl979-ben és 1980-ban fordul
tak elő. 141 esetben igazolta a Le
gionella pneumophila-infekciót a 
serologiai vizsgálat. 3 betegben a 
kórokozót a tüdőből izolálták és te
nyésztették ki. A betegség zárt ki
törésére (ref.: 1. Philadelphia!) úgy 
tűnik, eddig nem került sor. Az 
1979-ben St. Gallenben értékelt 
pneumonia esetek mintegy 3%-a 
Legionella pneumophila-infekció 
volt.

Közleményükben részletesen fog
lalkoznak a kórokozóval, kimutatá
sával, a serologiai módszerekkel, 
ezeken belül az immunfluorescen- 
tiával és az antitestek specificitásá- 
val: keresztreakció figyelhető meg 
egyes ritka esetekben, többek kö
zött a Leptospira, a Mycoplasma 
pneumonia és az anaerobok anti
génjeivel szemben. Ez az antitest
meghatározás mértékéből mit sem 
von le, de ha lehet, az antitest

meghatározást a kórokozó tenyész
tésével kell teljessé tenni.

Állatkísérletek tanúsága szerint 
a betegségben az erythromycin és 
a rifampicin a leghatásosabb. A ke
zelést erythromycinnel kell kezelni- 
és súlyosabb kórlefolyású esetek
ben rifampicinnel kombinálni.

[Ref.: Wewalka, G. és mtsai 
(Münch, med. Wschr. 1979, 121, 
1349.) 4 ausztriai légionárius beteg
ségről számoltak be, és a therapiá- 
ban a rifampicint részesítik előny
ben, mert a pneumoniák gyógyke- 
kezelésében szokásos antibioticu- 
mok ebben a betegségben hatásta
lanok.

Az irodalmi adatok egybevetése 
alapján úgy látszik, hogy a legio
nellosis gyógykezelésében az eryth- 
romycint kell előnyben részesíteni 
és súlyosabb esetekben ezt rifam
picinnel kombinálni.)

Brasch György dr.

Typhus 1979. Szerkesztőségi köz
lemény: J. Infect. Dis. 1979, 140, 
268.

A typhus abdominalis (t. a.) még 
mindig fontos problémát jelent el
sősorban a fejlődő országokban. 
1948—49-ben, chloramphenicol be
vezetésével a betegség lefolyása lé
nyegesen megváltozott, eltér a ko
rábban észlelt klasszikus kórképek
től. Jelentősen csökkent a mortali
tás, 10—15%-ról 0,2—0,8%-ra, de a 
két klasszikus szövődmény, a vérzés 
és perforatio gyakorisága, ill. a kór
okozó hordozó állapot megszünte
tése megoldatlan maradt. Az anti- 
biotikus kezelés önmagában nem 
elegendő a fertőzés-lánc megszakí
tására. Fontos az oltás és a hygiénés 
körülmények javítása. Ezek a fak
torok olyan országokban is fonto
sak, ahol a megbetegedés gyakori
sága alacsony. Az elmúlt évtized
ben észlelt chloramphenicol rezisz
tens Salmonella typhi által okozott 
infectiók a rezisztencia átvitelének 
extrachromosomális eredetére utal
nak, mely jelenség a t. a. tanulmá
nyozásának új perspektíváját veti 
fel. A rezisztenciáért felelős R plas
mid hordozást megfigyelték más 
baktériumok (shigellák, E. coli, más 
salmonellák) esetében is, feltéte
lezik, hogy ezek képesek átadni az 
R faktort S. typhi törzseknek. Né
hány alkalommal a chloramoheni- 
collal egyidejűleg ampieillinnel 
szemben is rezisztens volt a kór
okozó. A S. typhi törzsek nem olyan 
fogékonyak az R faktor átvételére, 
mint más baktériumok.

A rezisztenciáért felelős gének 
önálló „transzposonként” képesek 
más plasmidokhoz és DNA segmen- 
tekhez kapcsolódni. A géntranslo- 
catiónak ez a mechanizmusa bizo
nyos donor gének migrációját teszi 
lehetővé. A donor gének igen kü
lönböző fajta baktériumokból szár
mazhatnak. A rezisztencia átvite
lének ez a mechanizmusa könnyen 
eredményezheti chloramphenicol 
rezisztens S. typhi törzsek kialaku

lását. A különböző geográfiai terü
letek közötti nagyfokú utasforga
lom megnövelte annak a lehetősé
gét, hogy ilyen rezisztens baktériu
mok behurcolása fogékony populá
ció közé, kiterjedt járványokat
okozzon. Témák Gábor dr.

Az Epstein—Barr-vírus replica- 
tiőjának helye az oropharynx-ban.
D. G. Morgan és mtsai (Dept, of 
Epidemiol, and Public Health, etc. 
Yale Univ. School of Med., New 
Haven, Connecticut, USA): Lancet, 
1979, 2, 1154.

Az Epstein—Barr vírus (EBV) in- 
íectiós mononucleosisban szenvedő 
betegekben, egészséges seropositiv 
egyénekben és EBV-antitest pozitív 
egyének immunosuppressiv kezelé
se során jut az oropharynxba. EBV- 
sal associált Burkitt lymphomában 
és nasopharyngealis cc.-ban szen
vedők orr-garat secretuma is tar
talmazza ezt az antigént. Az infec- 
tiv vírus azon képessége révén 
tartható fenn, hogy átalakítja a 
lymphocyták alapsejt sorát; a kon
centrált nyálban — elektronmik
roszkóposán — ritkán látható érett, 
burokban levő EBV particulum. Az 
infectiv EBV jelenléte az oropha- 
ryngealis secretumban epidemioló
giai szempontból fontos tényező. 
Mégis, keveset tudunk azon sejtek 
természetéről és localisatiójáról, 
amelyekben az infectiv vírus fejlő
dik a kiáramlás ciklusáig.

Jóllehet a vírus transformálja a 
B-lymphocytákat, a szokásos lym- 
phocyta kapcsolat in vivo nem 
eredményez infectiv virion produc
ti ót; mégis, ha ezen sejteket in vit
ro tenyésztik, a vírus érése követ
kezik be.

A nasopharyngealis cc. epithel 
sejtjei ugyancsak tartalmazzák a 
vírust burkolt állapotban. A vírus 
inductiója sikerül, ha a tumorsejte
ket in vitro bromodeoxyuridin-nel 
kezelik; az inductio spontán is be- 
követezik, ha a sejteket meztelen 
egerekben (nude mouse) passzál- 
ják.

A transformatiós aktivitás inkább 
általános a nyálban, mint az oro- 
pharynxból vett anyagokban; az 
infectiv EBV az infectiós mono
nucleosis acut fázisában kimutat
ható a Stenon vezetékből tampon
nal vett anyagban. Ez arra utal, 
hogy a vírusproductio potenciális 
helye a parotis. Mégis, a nyálban 
talált desquamált sejtek EBV 
DNA-t tartalmaznak (ezt in situ a 
nucleinsav hybridisatióval de
monstrálták); ez viszont annyit je
lent, hogy a pofa nyálkahártyája 
lelökődött sejtjei ugyancsak EBV 
forrásai lehetnek.

Összefoglalóan megállapítják, 
hogy a vírus állandóan jelen volt 
a nyál sejtmentes formáiban, de a 
sejtek sem infectiv vírust, sem ví
rus antigént nem tartalmaztak. 8 
beteg tonsilla lymphocytái ugyan
csak mentesek voltak az EBV-tól, 
40 beteg közül 10-ben kimutatták a 
vírust a parotis secretumában (a



parotis szájadékában és a vezetéké
ben egyaránt). Ez arra utal, hogy a 
nyálmirigyek jelentik az EBV pro- 
ductiójának helyét az orr-garat
ban.

Tanulmányuk hypothesise az 
volt, hogy az EBV oropharyngealis 
productiójának helyét a nyálmiri
gyek szolgáltatják. Az infectiv ví
rust kimutatták a parotis vezetéké
ből és a vezeték nyílásának aspirá- 
tumából, de sem az infectiv EBV, 
sem a vírus antigén nem fordult 
elő a pofa-, a garat- és a lágyszáj- 
pad exfoliált sejtjeiben, illetve a 
tonsilla lymphocytáiban.

Vizsgálataik a fertőzés pathoge- 
nesisének megértéséhez és a vírus 
biológiájának további tanulmányo
zásához nyújtanak segítséget. Le
hetséges, hogy a kezdeti vírus rep
licatio a nyálmirigy bejáratában 
már megtörténik — talán a B-lym- 
phocyták fertőzései előtt —, való
jában előfordul, hogy a nyálmirigy 
már akkor fertőződött, mielőtt még 
a keringő lymphocyták tartalmaz
nák a vírust. A nyálmirigy sejtjei 
szövetkultúrákon történő szaporo
dásuk közben inducálhatják a la
tens EBV eliminatióját, vagy a vírus 
in vitro propagatiójának fontos 
faktorai. Barna Kornél dr.

Ebola vírus és haemorrhagiás láz. 
Johnson, K. M.: Ann. Int. Med. 
1979, 91, 117.

1976-ban járványos akut haemor
rhagiás láz jelentkezett Szudánban 
és Zairében magas mortalitással. Az 
okozója Ebola vírusnak nevezett 
kórokozó, mely morfológiailag a 
Marburg vírus rokona. Ez utóbbi 
által okozott járvány 1967-ben ma- 
culo-papulosus kiütéssel, máj- és 
vesekárosodással, haemorrhagiás 
diathesisek, illetve a DIC syndroma 
megjelenésével vezetett a közel 
30%-os mortalitáshoz.

A Marburg és Ebola vírus között 
nincs kimutatható antigén egyezés. 
Az általuk okozott kórkép azonban 
nagyon hasonló klinikai lefolyású, 
és ennek alapján merül fel, hogy e 
két vírus által okozott syndromát 
„afrikai haemorrhagiás láz”-nak 
nevezzék el. A természetes rezer- 
voár, ill. a vektor nem ismeretes. 
Specifikus therapiával nem rendel
kezünk. Anti-Ebola antitesteket 
tartalmazó emberi plazma egy eset
ben, fertőzött személynek adva, ha
tásosnak bizonyult.

Amíg hatásos vakcinát nem ál
lítanak elő, a betegek, ill. az egész
ségügyi személyzet között a maxi
mális védekezésre kell törekedni: 
a betegek lehetőség szerinti tökéle
tes izolálásával. Taraba István dr_

A llergológia
Allergiás hörgőasztma. Wetten

gel, R. (Karl-Hansen-Klinik, Bad 
Lippsprige): Praxis und Klinik der 
Pneumologie, 1979, 33, 1021.

Az asztma klinikai szindróma, 
amire a hörgőben a levegő áram
lásellenállás változása jellemző. 
Klinikai tünete a légszomj, mell- 
kassipolás, köhögés és köpetürítés. 
A légútszűkületet a hörgők falában 
a simaizmok összehúzódása, a 
nyálkahártya vizenyő és kórosan 
viszkózus váladék képződése okoz
za. E működészavarok létrejöttében 
az autonom idegrendszer és Immo
rális tényezők szerepelnek. Nagy 
jelentősége van ebben a mecha
nizmusban a parasympathikus 
idegrendszernek is. A vagus ideg 
átvágása után állatban és ember
ben hörgőtágulat, a vagus ideg 
elektromos ingerlésére pedig a lég
csőben és a hörgőkben szűkület ke
letkezik. A vagus ideg fokozza a tü
dőből a mediátorok kiszabadulását 
és közvetíti az antigén által okozott 
hörgőszűkületet. Létrejöhet ez a 
hörgő nyálkahártyájában levő in
ger-receptorok fizikai és kémiai 
anyagokkal való izgatásával, vala
mint fertőzés útján is. A legfonto
sabb az IgE által közvetített azon
nali allergiás reakció. Az IgE tö
ménysége a vérsavóban alacsony, 
mert a sejthártya specifikus recep
torai a hízó-sejtekhez és a basophil 
granulocytákhoz kötik. Antigén-an
titest reakcióra azonban mediátor 
anyagok, pl. hisztamin szabadulnak 
fel. Ezt a folyamatot az adrenalin 
gátolja, az acetylcholin fokozza. A 
légútszűkület hatására a légútel- 
lenállás, a maradéktérfogat, az oxi
gén felhasználás nagyobb lesz, hyp
oxia, hyperkapnia és tüdő-hyper- 
tensio alakul ki.

Az asztmát Scadding 5 csoportba 
sorolta: 1. Exogén atopiás asztma: 
az IgE antitest képződés valószínű
leg örökletes. Az IgE-t különböző 
próbákkal ki lehet mutatni. Az 
asztmás roham az antigén hatására 
perceken belül jelentkezik, gyak
ran allergiás náthával jár együtt. 
Kórjóslata jó. 2. Exogén nem ato
piás asztma: a roham csak órák 
múlva jön létre és az Arthus-típusú 
reakciót precipitáló antitestek köz
vetítik. Különböző házi porok és 
foglalkozási allergének okozzák.
3. Endogén (intrinsiv) asztma: az 
antigének kémiai anyagok, gyógy
szerek, táplálék, baktériumok, ví
rusok lehetnek. A panaszok főleg 
idős embereken egész éven át tar
tanak. Kórjóslata bizonytalan. 4. 
Terheléses asztma: valószínűleg 
mediátorok felszabadulása útján 
főleg gyermekekben testi megeről
tetésre keletkezik. 5. Idült hörghu
ruthoz társuló asztma: légzésfunk
ciós próbákkal való elkülönítése 
nem lehetséges.

Az asztma kórismézésében döntő 
jelentőségű a speciális kórelőz
mény, amit kérdőív alapján aján
latos biztosítani. Allergénekkel 
prick-, vagy intracutan bőrpróbát 
kell végezni. A pozitív kórelőz
mény és bőrpróba eredménye hör
gő provokációs eljárással erősít
hető meg a Tiffeneau-érték és a 
maximális légútellenállás megha
tározásával. A vérben keringő IgE 
mennyisége radioimmun (PRIST)

próbával, az allergén-specifikus IgE 
pedig radio-allergo- sorbens teszt
tel (RAST) mutatható ki. Virágpor 
allergén esetén a bőr, a PRIST és a 
RAST próba eredménye 90%-ban„ 
házi por esetén 60%-ban pozitív. 
Jelenleg mintegy 75 allergén áll 
rendelkezésre. Egyes egyénekben 
lelki megrázkódtatás is kiválthat 
asztmás rohamot.

Az asztma kezelésében elsődle
gesen fontos az allergén-expozíció’ 
megelőzése. Különösen lényeges ez: 
a foglalkozási ártalmak esetén. A 
hyposensibilizáló kezelésnek az a  
célja, hogy atopiás egyénekben a  
fokozott IgE képződést elnyomja. 
Valóban, virágporzás idején a bőr' 
alá befecskendezett virágpor ki
vonattal az IgE emelkedését csök
kenteni lehet. Ugyanakkor specifi
kus IgG-antitest képződés is meg
indul. Ezzel a módszerrel 8 0%-os 
gyógyeredményt is elértek. A ke
zelés időtartama, az adag nagysá
ga, a kezelés megismétlésének az 
időpontja még nem tisztázott. Prob
lematikus a több antigén kombi
nációjával való kezelés is. Ered
ménnyel biztat az IgE antitestekkel 
való terápia is. Biztató megelőző 
kísérleteket végeztek Intallal, va
lamint theophyllin, béta adrenerg 
gyógyszer és glycocorticoidok kom
binációjával is. Pongor Ferenc dr.

A hörgő reakciója belégzett poly
myxin В-re asztmás és idült hörg
hurutos betegekben, ©órski, P. és 
mtsai (Pneumological Clinic, Insti
tute of Internal Medicine, Medical 
Academy, PL-90-153 Lodz): Lung, 
1979, 156, 237.

A hisztaminnal és a methacho- 
linnal végzett szokásos hörgő pro
vokációs próbák direkt, vagy reflex 
mechanizmus útján hörgőszűküle
tet okoznak, de nem adnak bővebb 
felvilágosítást a hörgő-túlérzé
kenység lényegéről. Mindössze any- 
nyit tudunk, hogy az asztmás be
tegek érzékenyebbek hisztaminra, 
mint az idült hörghurutosok. Ennek 
a folyamatnak a tanulmányozására 
a szerzők 85 atopiás asztmás, 21 
idült obstructiv hörghurutos be
teggel és 20 egészséges emberrel 
polymyxin В-t inhaláltattak. Az 
asztmás betegek Tiffeneau-értéke 
2.91 liter, az idült hörghurutos be
tegeké 2,70 liter volt. A próbát 
akkor^vették pozitívnak, ha a poly
myxin В belégzése után a Tiffe- 
neau-érték legalább 10%-kal csök
kent. Valamennyi hörghurutos be
teggel 5, 10, 15 és 20 mg/ml poly
myxin В-t inhaláltattak. Azzal az 5 
asztmás beteggel pedig, akik 5 
mg/kg polymyxin В-re nem reagál
tak hörgőszűkülettel 10, 15 és 20 
mg/ml gyógyszert lélegeztettek. Az 
egészséges emberek 20 mg/ml poly
myxin В-t inhaláltak. Meghatároz
ták még 21 szénalázas beteg poly
myxin В ingerküszöbét is. A 85 
asztmás beteg közül 72, azaz 85% 
hörgőszűkülettel reagált már 5 mg/ * 
ml polymyxin B-nél alacsonyabb



töménység esetén is. 5 mg/ml adag
ra kétes volt a reakciója 5 asztmás 
betegnek és erre az adagra nem 
reagált 10 asztmás beteg. A 23 
idült hörghurutos beteg közül 5 
mg/ml-nél alacsonyabb töménysé
gű polymyxin В belégzésre egy 
hörghurutos beteg sem reagált. Po
zitív volt a reakciója 10 mg/ml 
adagra egy, 15 mg/ml adagra egy 
és 20 mg/ml adagra egy idült hörg
hurutos betegnek. 20 idült hörghu
rutos beteg azonban 20 mg/ml 
adagra sem reagált. A 20 egészsé
ges emberben a 20 mg/ml adagra 
sem jött létre hörgőszűkület. A 21 
szénalázas beteg polymyxin В 
reakciója arányos volt a szénaláz 
klinikai állapotával. A polymyxin 
В ezekben a betegekben kifejezet
tebb volt a virágporzás korszaká
ban. A polymyxin В hisztamin fel
szabadító gyógyszer, ami állatkí
sérletek szerint feltehetően a hízó
sejtek degranulatiója, azt követően 
pedig az anafilaxiás mediátorok 
felszabadítása útján fejti ki légút- 
szűkítő hatását. A belégzett poly
myxin B-nek az asztmára és a 
hörghurutra való aktivitása még bi
zonytalan. Pongor Ferenc dr.

Ipari allergének okozta obstructiv 
légútbetegségek. Fuchs, E. (Stif
tung Deutsche Klinik für Diagnos
tik, Fachbereich Allergologie, Wies
baden) : Praxis und Klinik der 
Pneumologie, 1979, 33, 1089

A hörgőasztma az NDK-ban 1961 
óta a rokkantságot okozó betegsé
gek közé tartozik. A kórisme aller
giás kóroktani szempontból sem 
egy szerv, sem egy tünet alapján 
nem állapítható meg. A legtöbb
ször ugyanis kötőhártyagyulladás, 
nátha, légcső- és hörghurut előzi 
meg. Szakvélemény adáskor a hör
gőasztma elnevezés gyakran nehéz
séget jelent, ezért e megjelölés he
lyébe újabban az „obstructic légút- 
megbetegedés” került.

A szakvéleményben különbséget 
tesznek az allergizáló és a kémiai
izgató vagy toxikus anyagok által 
okozott obstructiv légútbetegség kö
zött. A foglalkozási ártalomként ke
letkezett obstructiv légútbetegség 
esetén különböző idő telik el az al- 
lergén expozíció után és az első 
légútzavar jelentkezése előtt. Ebben 
disponáló tényező lehet a lelki fe
szültség, a fertőzés és egyéb be
tegség is. Az allergének hatására 
keletkezett nyálkahártyagyulladás, 
az allergiás hörghurut néha hóna
pokig, sőt évekig is változatlan ma
radhat. A légúti panaszok a gyári 
munka abbahagyása után rendsze
rint 1—2 óra múlva megszűnnek, a 
munka felvétele után azonban új
ra jelentkeznek. A tünetmentes idő 
egyre rövidül és a folyamat idült 
lesz. Az allergéntől függően korai 
vagy késői, néha kettős reakció jön 
létre. Az inhalációs foglalkozási 
allergosisok alapjául a vérsavóban 
az IgE által közvetített korai reak
ció típus szolgál.

A farmertüdőnek, a galambte
nyésztők tüdőbetegségének más az 
immunmechanizmusa. Sokszor ne
héz eldönteni, hogy allergiás 
vagy toxikus-kémiai ártalomról 
van-e szó, pl. isocyanat expozíció 
után. A légutak exogén-allergiás 
betegségeinek a kórismézése a kór
előzmény elemzésével, valamint a 
direkt allergének bőr, nyálkahár
tya, in vitro, provokációs, továb
bá légzésfunkciós próbákkal törté
nik. A kórielőzmény helyes értéke
lése mintegy 70—80%-ban egyezik 
a próbák eredményével. A bőrpró
bák értékét alaposan kell mérlegel
ni. A bőrpróbák és az újabb radio- 
allergo-sorbens-teszt (RAST) ered
ménye 80%-ban egyező. A szerzők 
1955 óta egy új belégzési provoká
ciós próbát, az ún. „Allergen-Pneu- 
mometric-Test (LAPT)” próbát al
kalmazzák sikerrel. A légzésfunk
ciós próbák adatait a szakvélemény 
adáskor sokszor nehéz értékelni. Az 
áramlás-ellenállás mérése plethys- 
mograph készülékkel megbízha
tóbb, ez azonban drága. A szerzők 
a légútellenállás mérésére a lénye
gesen olcsóbb „Siregnost FD 5” ké
szüléket használják. A belégzéses 
provokációs próbák helyett az egy
szerű bedörzsöléses bőrpróba is al
kalmazható.

A foglalkozási ártalomként kelet
kezett allergiás légútbetegség szak
véleményezése nem nehéz, ha a 
munkahelyen az allergén expozíció 
igazolható. Nehéz azonban a hely
zet, ha ugyanaz az antigén egyéb 
helyen is megtalálható. Ilyen eset
ben a körülményeket alaposan kell 
mérlegelni. Nehéz a helyzet akkor, 
ha a beteg problémája munkahely 
változtatással nem oldható meg, 
vagy ha a beteg ragaszkodik ere
deti munkájához. Az ipari allergé
nek okozta obstructiv légútbetegsé
gek gyógyításában elsőrendűen 
fontos a megelőzés. Ha még másod
lagos károsodás nem alakult ki, 
munkahely változtatással a beteg
ség tünetei eltüntethetők. Specifi
kus hyposensibilizáló kezelés főleg 
azokon a betegeken ajánlatos, akik 
munkahelyükön szakaszosan az al
lergének rész-expozíciójának van
nak kitéve, pl. állatszőr-allergiás 
gyógyszerészek. Ilyen esetben a vi
zes allergén-kivonatot naponta öt
ször emelkedő, majd csökkenő 
adagban kell végezni. Válogatott 
esetekben hasznos lehet a megelő
ző Intal kezelés is.

Pongor Ferenc dr.

A hisztamin immun kiszabadu
lása az ember tüdejéből. I. Vizsgá
latok bétaj-sympathomimetikus fc- 
noterollal. Morr, H. (Abteilung für 
klinische Immunologie und Aller
gologie, I. Medizinische Universi
tätsklinik Hamburg—Eppendorf,
Hamburg): Respiration, 1979, 38, 
163.

Az allergiás hörgőasztma kórok- 
tana a közvetlen túlérzékenységi 
reakción nyugszik. A belégzett al

lergének a specifikus szöveti hízó
sejtekhez kötődnek, azokat az IgE 
antitestek passzívan érzékennyé te
szik és így mediátorok, pl. hiszta
min kiszabadulását okozzák. A 
szerző a béta2-sympathomimetikum 
stimulátornak, a fenoterolnak erre 
a folyamatra való hatását tanulmá
nyozta. Az egészséges ember tüdő
szövetét Tyrode-oldatban homoge
nizálta, IgE antitest hozzáadásá
val érzékennyé tette, az antigén 
hozzáadása előtt különböző tö
ménységű fenoterolt adott az ol
dathoz, ezután pedig a virágpor an
tigén hozzáadása után meghatároz
ta a tüdőszövetből kiszabadult hisz
tamin mennyiségét. Megállapította, 
hogy a 10—9 töménységű fenoterol 
hatástalan volt. 2 X 10—8 tömény
ségű fenoterol pedig 95%-ban gá
tolta az antigénnel indukált hiszta
min kiszabadulását. Ezek szerint a 
béta2-receptor fenoterol megelőző 
és direkt gyógyhatása alapján az 
allergiás hörgőasztmának értékes 
gyógyszere. Pon0or Ferenc dj.

Asthma: a megelőzés néhány 
alapmódszere. Ford, R. M. (Royal 
Adelhaide Children Hospital, Ade
laide, South Australia 5000): Ann. 
Allergy 1979, 42, 92.

A betegség lényegének fokozato
san mélyebb megértése és a „h ítá- 
sosabb” terápia ellenére az arihma 
előfordulása és halálozása . ' ‘yton 
nő. Gyakorisága különösen a gyer
mekkorban, az iparban, és a fej
lődő országokban aggasztó. Ez arra 
figyelmeztet, hogy a tünetek meg
szüntetése a betegség fellépésekor 
nem elegendő, a betegség megelőzé
sére több figyelmet kellene fordí
tani.

A részletes kórelőzménynek ki 
kell terjednie a betegség családi 
előfordulására. A szerző táblázat
ban sorolja fel a hagyományos 
megelőző intézkedéseket. A domi
náló okok és kiváltó tényezők kont
rollálása mellett szükség lehet tar
tós gyógyszeres kezelésre. Ezek le
hetnek: orális sympathomimetiku- 
mok, kiegészítve xanthinokkal, an- 
tihistaminokkal és corticosteroidok- 
kal. Némi aggály merült fel az 
aerosol hörgőtágítókkal szemben, 
ezért gondosan kell monitorozni az 
intoleranciát, az idiosyncrasiát és a 
gyógyszer adagolást, hogy a hirtelen 
halál lehetőségét csökkentsük. A 
chromoglycátok vitális szerepet 
játszanak az asthma megelőző ke
zelésében, különösen gyermekek
nél.

Bár még vitatják a hyposensibili- 
sálás értékét, mindazonáltal ma 
már elfogadták a hatásosságát a 
pollenek, gyomok, néhány epider- 
mális eredetű anyag és a házi por
részecskék eseteiben. Elismerik, 
hogy jó módszer a szénaláz és az 
allergiás rhinitis kezelésében.

Felsorolja az általános antialler- 
giás intézkedéseket, beleértve a 
portalanítást, a különleges étrendet, 
a csecsemők tartósabb szoptatását,



mert ezek fő erősségei a megelőzés
nek.

Az immunmanipulatio célja a 
cyclikus nucleotidák, a prostaglan- 
dinok és a komplementek egyensú
lyának helyreállítása. Ez az eljárás 
még nem érte el a biztonságos gya
korlati alkalmazás szintjét.

A biofeedback mint preventív 
eljárás érdekes lehetőségeket ígér. 
Talán lehetséges lesz a betegek kör
nyezetét megváltoztatni. Ausztrá
liában például felfedezték az an
gol perje pollenjének megváltozta
tását.

Felmerült a gondolat, hogy talán 
a vaccinatiós programok, különösen 
a pertussis vaccinatio okolható az 
allergiás betegségek gyakoribb elő
fordulásáért. Tudniillik a patkány
nak adott egyetlen pertussis vacci
natio az állatot anaphylaxiára any- 
nyira hajlamossá és olyan hista- 
min-érzékennyé teszi, mint a ten
gerimalac.

A szerzők véleménye szerint ele
get tudunk az asthma természetéről 
ahhoz, hogy több pozitív lépést te
gyünk a megelőzés irányában.

Páka László dr.

Perinatalis kérdések
A kis súlyú csecsemők táplálása.

Szerkesztőségi közlemény: Brit. 
Med. J. 1979, 2, 1092.

A kis súlyú csecsemők (KCS) 
ideális táplálása optimális növeke
dést eredményez, minimális morbi
ditás és mortalitás mellett. Ezenkí
vül követelmény, hogy olcsó le
gyen, és táplálásra fordított idő ne 
terhelje a nővért. A koraszülött kü
lönösen hajlamos a malnutricióra, 
mert nem tud nyelni, amit megne
hezít a respiratiós distress syndro
ma és a gyakori apnoék.

Az ember agya nagyon gyorsan 
nő a 32—40. gestatiós héten. Em
berben nem ismert, hogy napok, 
hetek vagy hónapok kellenek-e 
ahhoz, hogy az alultáplálás mara
dandó agyi károsodást okozzon. 
Mégis minden törekvés arra utal, 
hogy jelenleg az intrauterin növe
kedési görbét szeretnénk utánozni. 
Ez azonban szükségtelen és veszé
lyes lehet. A súlyemelkedés fontos
sága bizonytalan, de a morbiditás, 
mortalitás és mindennek az ára 
mérhető. Az intragastrikus táplálás 
regurgitatiót és aspiratiót okozhat 
koraszülöttekben, különösen ha sok 
a gyakorlatlan nővér. Másik hát
rány, hogy etetés közben csökken 
azt art. 0 2 tensio, szaporább lesz a 
pulzus és emelkedik a vérnyomás. 
Ez nem fordul elő, ha állandó in- 
fusióban adják a tejet vagyatrans- 
pylorikus módszert használják, ami 
nem szokott könnyen menni. A 
szondák perforatiót is okozhatnak. 
A vakon végződő szondák megvál
toztatják a bélflórát és enterocolitis 
necrotisansot okozhatnak, ami csök
kenthető, ha nem adnak hyperos- 
molaris oldatokat. A zsír felszívó
dása felére csökkenhet, ha transpy-

lorikusan adják, minthogy megke
rüli a gyomorlipaset.

A KCS-k táplálására a sebészeti 
tapasztalatok alapján a glukóz és 
aminosav infusio igen jónak tűnt. 
A centrális vénák katéterezése 
azonban gyakran okozott fertőzést 
és thrombosist, ezért a gyermekor
vosok a perifériás vénát szíveseb
ben használják minden nehézség 
ellenére. A cukor-aminosav keve
rék kalóriája kevésnek bizonyult. 
Segítséget jelent a lipoidok adása, 
ez viszont leszorítja a bilirubint a 
fehérje receptorokról, ezért az első 
héten határt szab a lipoidok alkal
mazásának. Az intravénás lipoidö- 
kat fokozatosan kell alkalmazni, 
mert a toleranciája nagyon külön
böző és igen gyakran okoznak kóros 
májfunkciós próbákat. Megállapí
tották, hogy igen gyakran fordul 
elő zsírlerakódás a tüdőarteriában, 
ami a beszűkült lumen fennmara
dását okozhatja.

Vannak újabb vizsgálatok, melyek 
összehasonlították a parenterális 
táplálást az intragastrikus etetéssel. 
A halálozásban nem volt különb
ség. Yu és munkatársai Angliában 
az iv. táplálás hat változatát készí
tették el, melynek ára egyformán 
kb. 20 £ felett volt 24 órára bete
genként. A 34 KCS-t 6 főorvos és 
6—6 technikai munkatárs látta el. 
Ezután hosszú távú neurológiai, in
tellektuális és magatartási vizsgála
tokat végeztek. Ez tehát csak kb. 6 
év múlva fog eredményre vezetni. 
Ugyanerre a kövtkeztetésre jutott 
az American Academy of Pedia- 
rics is. Közben a neonatológusok 
folytatják ezt a drága és veszélyes 
kezelést minden discriminatio nél
kül.

„Mit tegyünk hát most”? Az or
vosi és nővéri vezetésnek döntenie 
kell, hogy a transpylorikus vagy 
intragastrikus utat válassza-e? A 
gyakorló neonatológus az előbbi 
módszerért nem lelkesedik annyira, 
mint a kutató, legalábbis addig míg 
nem kerül forgalomba egy jobb 
szonda. Mielőbb!

Korányi György dr.

Intrahepatikus cholestasis össze
függése a parenterális táplálással 
koraszülöttben. Beale, E. F. és 
mtsai (A Floridai Egyetem Gyer- 
mekklinikáj ának Üjszülöttrészlege, 
Gainesville, Florida): Pediatrics, 
1979, 64, 342.

A szerzők 1976-ban 210 olyan új
szülöttet kezeltek, akiknek súlya 
2000 g alatt volt. Ezek közül 73 
(35%)-ot parenteralisan tápláltak 
(PT), de csak 62 betegüket értékel
ték. Ezek PT-t azért kaptak, mert 
hyalin membrán betegség (HMB) 
vagy más légzési nehézség miatt 
táplálhatatlanok voltak. A betegek 
aminosav-készítményeket, glukózt, 
elektrolyteket és az esetek 66%-á- 
ban 10-os Intralipidet kaptak, 1—4 
g/kg mennyiségben iv. vagy v. ju- 
gularisba. Az összkalória 100—150 
kcal/kg/nap volt. Májműködési

próbákat és a direkt r. bilirubint 
kb. hetente vizsgálták. Az 1,5 mg/dl 
vagy magasabb direkt serum biliru
bint kórosnak tekintették (más oko
kat kizártak). Három esetben tör
tént májbiopsia. összesen 8 beteg 
meghalt.

A PT alatt 14 betegben (23%) volt 
a direkt bilirubin 1,5 mg/dl vagy 
több. A PT átlagos ideje a chole
stasis kifejlődéséig 5—83 nap között, 
átlag 42 nap volt és a cholestasis 
addig tartott, míg a csecsemők PT-t 
kaptak.

Azoknak a betegeknek (5 eset), 
akiknél folyamatosan vizsgálták a 
bilirubin szintet, az értékek foko
zatosan normalizálódtak. 14 csecse
mőnél az SGPT értékek is pozi
tívak lettek.

Megállapították, hogy az 1000 g- 
nál kisebb koraszülöttek 50%-ában 
fejlődött ki intrahepatikus cholesta
sis, míg 1500—2000 g súlyúakban 
csak 7%-ban. A kis súlyúak termé
szetesen sokkal hosszabb ideig kap
ták a PT-t.

Pozitív vérbakteriológia csak egy 
esetben fordul elő a cholestasis 
kifejlődése előtt, ezzel szemben há
rom esetben pozitív volt a bakte- 
ririológiai lelet anélkül, hogy cho
lestasis kifejlődött volna. A három 
biopsia eredménye: mérsékelt cho
lestasis, enyhe eperetentio a sej
tekben és a hepatocyták diffúz el
fajulása.

A szerzők végül megállapítják, 
vagy ijesztően magasnak találták az 
intrahepatikus cholestasis előfor
dulását a PT kezelt koraszülöttek
ben. A cholestasis mindaddig tart 
— ha egyszer létrejött — míg meg 
nem szüntetik a PT-t. További ku
tatások dönthetik el a kórkép létre
jöttének kóroktanát és a PT hatá
sát a hepatobiliaris struktúrára. 
Amíg ez nem történik meg, mérle
gelni kell a PT következtében lét
rejött cholestasis vagy a koraszü
lött malnutrítiója okoz-e nagyobb 
veszélyt?

(Re/.: Hát igen, szerzők nem 
oldják meg a neonatológus dilem
máját. Minderre egyelőre a tapasz
talat és az ars medici adja meg a 
választ. Magam kisebb Intralipid 
adagokkal és rövidebb ideig adva 
csak néhány esetben figyeltem meg 
enyhébb intrahepatikus cholesta-
sist) Korányi György dr.

E-vitamin és az újszülöttkori bi- 
lirubinaemia. Durham, N. C., 
Gross, Steven J. (Duke University 
Med. Center): Pediatrics, 1979, 64, 
321.

Ismert, hogy a koraszülöttek vö
rös vértestjeinek jelentősen rövi
debb élettartama van, mint az 
egészséges csecsemőkének. A szerző 
előzőekben bizonyította, hogy az E- 
vitamin az első héten csökkenti a 
koraszülöttek haemolysisét.

A terhességi időnek megfelelő 
koraszülöttek két csoportját vizs
gálta: 20 csecsemő születési súlya 
1000—1500 g, húszé pedig 1501—



2000 g. Kizárták a 13,0 g/dl Hb 
alatti anaemiás vagy isoimmunisált 
koraszülötteket. Mindkét csoport
ban kezelt és kontroll csoportot ala
kítottak ki. A kezeltek 50 mg/kg 
dl-L-tocopherolt (T) kaptak im. Az 
adagot 6 részre elosztva mindkét 
combba adták az 1., 2. és 3. napon. 
Vénás vérből az 1. (a T beadás 
előtti) és a 8. napon meghatározták 
a plasma T szintet és hydrogen per- 
oxid haemolysist. A se. bilirubin 
szintjét az első héten naponta vizs
gálták. Közben fototherapiát is al
kalmaztak. Vércsere nem történt. 
Az 1000—1500 g-os koraszülöttek 
terhességi kor, súly és 5’-es Apgar 
szerint nem különböztek. A kont
roll csoportban 7, a kezeitekben 6- 
nak volt RDS-e. Az átlagos T szint 
az 1. napon 0,3 +  0,1 mg/dl volt 
mindkét csoportban, míg a 8. na
pon 0,5 ±  0,3 a kontroll csoportban 
és 3,0 ±  1 mg/dl a T-lal kezeitek
ben. A serum bilirubin szintek az 
1. nap után állandóan alacsonyab
bak voltak a T-lal kezeitekben. Az 
átlag a 3. napon 8,8 +  2,2 mg/dl a 
kontroll csoportban és 6,5 +  2,2 
mg/dl a kezeitekben. A fénykezelés 
ideje is kb. felére csökkent a T-lal 
kezeitekben.

Az 1501—2000 g súlyúak közül 10 
kapott T-t és 10 kontroll volt, akik 
ugyancsak megegyeztek terhességi 
idő, súly és Apgar szám szerint. Az 
E-vitamin szint ebben a csoportban 
még kifejezettebben emelkedett a 
kezeltek csoportjában. A serum bi
lirubin szintje a 7. napon 6,7 +  1,3 
mg/dl volt az E-vitaminnal kezel
tek csoportjában, míg a kontroll 
csoportban 9,0 ±  2,3. A fénykezelés 
ideje egyforma volt.

A T nem okozott toxikus tünete
ket, de enyhe erythemát és beszű- 
rődést lehetett látni az injekció 
helyén.

Az irodalmi adatokból kitűnt, 
hogy per os még jóval nagyobb 
adag T sem csökkentette a biliru
bin szintet. A bilirubin csökkenése 
T hatására azért következik be, 
mert csökken a vvs-ek haemoly- 
sise. Enzyminductio nem volt bi
zonyítható. Korányi György dr.

538

Újszülöttek intenzív ellátása.
(írásos körkérdés.) K. Rigel (Univ. 
Kinderklinik München), C. Hohe- 
nauer (Neugeborenen u. Säugling- 
abteilung am Landeskinderkran
kenhaus Linz), P. Lemburg (Univ. 
Kinderklinik Düsseldorf), V. von 
Loewenich (Zentrum der Kinder
heilkunde Frankfurt am Main): 
Monatschrift für Kinderheilkunde, 
1979, 127, 1—13.

A Német Gyermekgyógyász Tár
saság megállapította, hogy hiányos
ságok mutatkoznak a gyermekkori 
intenzív ellátásban. Körkérdést in
téztek a linzi, düsseldorfi, frank
furti és müncheni intenzív újszü
lött-részlegekhez, s e cikk átte
kintést ad a négy különböző struk
túrájú intézet szervezési formáiról, 
célkitűzéseiről, eredményeiről, mely

mintául szolgálhat más intézetek 
számára.

A szerzők egybehangzóan megál
lapították, hogy személyi és gazda
ságossági okokból a háromlépcsős 
ellátás célszerű: „normál” az egész
séges újszülöttek számára, „specia
lizált” a középsúlyos újszülötteknek 
s „intenzív” az életveszélyben le
vőknek. Ez utóbbi személyi és tár
gyi feltételei ezen intézetekben ki
tűnőek.

Véleményük szerint hatnál ke
vesebb intenzív újszülött-ágyszám 
esetén ez az általános intenzív 
gyermekrészleghez csatolandó, en
nél nagyobb ágyszám esetén ön
álló részlegként működhet. Leszö
gezik, hogy felnőtt intenzív osztá
lyon gyermekek ápolása nem aján
latos.

A tapasztalatok szerint 1000 szü
lésre 1,5 „intenzív”, s négy „spe
cializált” ágyat kell számítani. Fel
hívják a figyelmet a jól megszer
vezett szállító szolgálatra. A távol
ról érkezőknél a komplikációk szá
ma és a halálozás sokkal nagyobb, 
mint a helyben születetteknél.

Részletesen foglalkoznak az in
tenzív therapia elkezdésének és 
abbahagyásának feltételeivel.

Az eredmények közül kiemelke
dő, hogy ezen intézményekben az 
utóbbi években rohamosan javult a 
koraszülöttek túlélése: korszerű el
látás esetén 1000 g alatt 20%, 1000— 
1499 g-ig 85%. örvendetes, hogy a 
halálozás csökkenését a maradandó 
károsodások csökkenése kísérte.

A mesterséges lélegeztetések szá
ma nem volt csökkenthető, viszont 
vércserére egyre ritkábban van 
szükség. Nagy erőfeszítéseket tesz
nek a fertőzések megelőzésére a 
hygiéne szigorú betartásával.

Figyelemre méltó, hogy minden 
intézetben a szülők belépési joggal 
rendelkeznek, s az ápolószemély
zet szoros kontaktust tart fenn
veluk- Fejes Irén dr.

Thyreoidea kezelés csökkenti a 
koraszülöttek mortalitását. Schön
berger, W. és mtsai (Departments 
of Paediatrics and Radiology, Uni
versity of Mainz): Lancet, 1979, 2, 
1181.

Válságos állapotban levő újszü
löttekben észlelt transitorikus hy
pothyreosis tanulmányozása során, 
meglepetést akozva derült ki, 
hogy 13 súlyos respiratiós distress 
syndromában szenvedő újszülött 
közül 9-ben (69%) találtak alacsony 
serum thyroxin koncentrációt, s 
ezen újszülöttek mindegyike vagy a 
37. gestatiós hét előtt született, 
vagy a születési súlya 2200 g-nál 
kisebb volt. Közülük 4 újszülöttet 
thyreoieda hormonnal kezeltek, s 
ebben a csoportban egy halt meg, 
míg a nem kezelt 5-ből 4 meghalt. 
Lehetséges, hogy az alacsony halá
lozás a thyreoidea hormon hatására 
következett be, s hogy ezt eldöntsék 
további vizsgálatokat végeztek.

1979 januártól az intenzív újszü- 
löt egységbe felvett gyermekek kö
zül minden második, aki vagy a 37. 
gestatiós hét előtt született, vagy 
akinek születési súlya kisebb volt, 
mint 2200 g, napi 25 Mg L-thyroxint 
és 5 Mg trijódthyroxint kapott. A 
kontroll és a kezelt csoport gesta
tiós kora, születési súlya és Apgar 
értéke közel azonos volt.

A 45 kezelt újszülöttből 3 (7%), 
míg az 55 kontroliból 16 (29%) halt 
meg (p <  0,01, X1 teszt). Az 55 nem 
kezelt újszülöttből 16-ban észleltek 
transitorikus hypothyreosist. Közü
lük 7 gyermeket kezeltek thyreoi
dea hormonnal, s a 7-ből 6 életben 
maradt.

A therapiásan bevitt hormon
mennyiséggel ritkán lehetett elérni 
a normális vérszintet e súlyosan 
beteg újszülöttekben (gépi lélegez
tetés, sepsis). Ez csak akkor volt 
lehetséges, ha a gyermek már túl 
volt a betegség akut fázisán, ami 
azt mutatja, hogy a betegség akut 
szakában a pajzsmirigyhormon le
bomlása fokozódik. Ajánlatos a 
hormon dosisát megduplázni a be
tegség akut stádiumában.

A thyreoidea hatásmechanizmusát 
a következőképpen magyarázzák: 
A koraszülöttek pajzsmirigyhormon 
szintje alacsonyabb, mint a nor
mális újszülötteké. Az alacsonyabb 
pajzsmirigyhormon szint összefüg
gésben lehet a csökkent surfactant 
termeléssel és így a koraszülöttek 
gyakoribb respiratiós distress syn- 
dromájával is. Feltételezhető, hogy 
a szülés után közvetlenül megkez
dett thyreoidea hormon substitutio 
gyorsítaná a surfactant termelődé
sét, s ezen keresztül csökkentené 
a koraszülöttek halálozását?

Horváth Imre dr.

A hyalin membrán betegség ve
szélyének kórjóslata a magzatvíz 
hab-tesztből. Schlueter, M. A. és 
(Cardiovascular Research Institute, 
University of California, San Fran
cisco, California 94143): Amer. J. 
Obstet. Gynec. 1979, 134, 761.

A közlemény néhány társszerzője 
(Clements stb.) még 1972-ben le
írta a „hab-”, vagy „rázóteszt” né
ven ismeretes gyors és egyszerű 
magzatvíz vizsgálati módszert a 
tüdő alveolusok felszínaktív anya
gának (surfactant) kimutatására. A 
surfactant magas koncentrációja 
„pozitív teszt”-et ad, ilyenkor nem 
várható hialin membrán betegség 
(HBM), az alacsony, vagy ki nem 
mutatható koncentráció „negatív 
teszt”-et ad, ami gyakran társul 
HMB-vel.

Az amniocentézis után 24 órán 
belül 410 magzat született meg és 
ezek közül 323 fiatalabb volt 39 
hetesnél. A 410 közül 205 pozitív 
volt, és ezek közül csak egy újszü
löttben fejlődött ki HMB. A má
sik 205-ben a reakció kétes vagy 
negatív volt. Ezek közül 64 újszü
löttben fejlődött ki HMB.

A surfactant bizonyos szintje fe
lett a HMB relatíve ritka. A mag-



zat alveolusaiba kibocsátott surfac
tant a tüdőfolyadék áramlásával jut 
a magzatvízbe. Ezért a surfactant 
változásai az amniális folyadékban 
mindig a tüdőbeli mögött vannak és 
ez magyarázhatja részben azokat a 
HMB nélküli eseteket, amelyekben 
a magzatvízben nem sikerül a sur- 
factant-ot kimutatni. A magzatvíz 
surfactant koncentrációja előre jel
zi a HMB veszélyét, függetlenül a 
testsúlytól és a terhesség korától, 
bár az alacsonyabb koncentráció az 
átlagostól kisebb és kevésbé érett 
magzatokkal társul. A 32 hetes, 
vagy fiatalabb magzatokban a 
HMB előfordulása 100%, ha a hab
teszt tökéletesen negatív.

Jakobovits Antal dr.

Az orrkanül alkalmazásakor 
megnövekedett légzési munka.
Goldmann, S. L. Brady, J. P. Dum- 
pit, F. M. (A San Francisco-i Gyer
mekkórház és Egyetem Cardiovas
cularis Kutatóintézete): Pediat
rics, 1979, 64, 16.

A tartós distendáló nyomás 
(CDP) alkalmazása az újszülöttkori 
légzészavarok keletkezésében ez idő 
szerint a legjelentősebb módszer. 
Eredetileg Gregory egyformán 
használta a fej dobozt és endotra- 
cheális tubust. A szerzők vizsgál
ták a légzési mechanizmust olyan 
betegeknél, akiknél orrkanült hasz
náltak CDP elérésére. Összesen 9 
respiratiós distresses (RDS) újszü
löttet vizsgáltak. Ezek közül 7 ko
raszülött RDS-es volt, két újszü
lött túlhordott volt és súlyos aspi- 
ratiós syndroma miatt kezelték.

Az Argyle orrkanült kombinál
ták egy ármlásmérővel és nyomás
mérővel. Az orrkanül és adaptor 
ellenállást 20 vízcm/l/sec volt, és 
nem változott észrevehetően az esz
köz alkalmazásával. így a ventilla- 
tiót anélkül mérhették, hogy az orr
kanül jellemzői változtak volna. 
Ezenkívül kétféle arcmaszkot hasz
náltak, melyekre hasonlóan felsze
relték az áramlásmérőt. Ezeknek 
ellenállása egyformán nagyon ala
csony volt: 0,1 vízcm/l/sec. Az orr
kanül és áramlásmérő holttere 3,5, 
a Bennett-féle arcmaszkká 7 ml 
volt. Polygraph-fal mérték a lég
zés és EKG görbét.

A gyomortartalom leszívása után 
az oesophagusba ballont helyeztek. 
A ventilatiót orrkanülön és arc
maszkon át végezték és mérték.

A vizsgálat után artériás vért vet
tek pH, PaC02 és Pa02 meghatá
rozására.

Az eredmény a következő volt: 
A légzésszám magasabb volt 
maszk-lélegeztetéssel, míg a lég
zésvolumen kisebb volt. Ha masz
kot használtak, a percvolumen kis
sé, de szignifikánsan csökkent. 
Nem volt különbség a pH és Pa02 
között, ha maszkot használtak. Ä 
compliance nem különbözött szig
nifikánsan, de a légzési munka (W) 
az orrkanül használatakor 94%-kal 
magasabb volt, mint mikor a masz

kot használták. A hyalinmembrán 
betegségben szenvedő csecsemők 
légzési munkája: 4300—5000 gm- 
cm2min, ha orrkanül nélkül léleg- 
zenek. A szerzők adatai szerint be
tegeik légzési munkája maszkkal 
5200 mg-cm/min volt, azonban 
ugyanezen csecsemőknél orrkanül- 
el a légzési munka 10 400 gm-cm/ 
min volt.

Azok az újszülöttek, akiket vizs
gáltak, és maszkból lélegeztek, ke
vesebbet dolgoztak és vérgázérékük 
is jobb volt.A 16%-kal nagyobb 
percventilatio az orrkanülön nem 
hasonlítható össze a 94%-kal meg
növekedett munkával. Ezért szerzők 
meggondolandónak tartják az orr
kanül használatát. Igaz, a maszklé
legeztetésnél fokozódik a nyomás 
a szemre, amit megfelelő maszkok
kal, masszázással el lehet kerülni. 
Emelkedik a kisagyi vérzések szá
ma is, aminek nemcsak a maszk, 
hanem a gumipánt is oka. Hálós 
felerősítés javította a helyzetet. 
Mindezek alapján szerzők más 
módszert javasolnak a CDP eléré
sére.

(Ref.: A módszer megválasztását, 
sajnos az olvasóra bízták. Nincs új 
javaslat.) Korányi György dr.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
A hőkezelés nélküli női tej bak

teriológiája. Davidson, D. C. és 
mtsai (Special Care Baby Unit, and 
Regional Public Health Laboratory, 
Fazakerley Hospital, Liverpool): 
Arch. Dis. Childh. 1979, 54, 760.

A gondosan végzett pasztőrözés 
ugyan csökkenti a női tej által 
közvetített fertőzések veszélyeit, 
mindazonáltal a magasabb hőmér
séklet — a baktériumok mel
lett — a fertőzés elleni védelem 
fontos immunológiai elemeit és a 
kémiai alkotórészeket is tönkreteszi 
vagy teheti. Az említettekre tekin
tettel a szerzők megkísérelték, hogy 
a lefejt és tartósan nem tárolt, hő
vel nem kezelt, natív női tejet köz
vetlenül juttassák a csecsemőkhöz, 
természetesen az elengedhetetlen 
bakteriológiai ellenőrzés kíséreté
ben. Ezekkel az észlelésekkel kap
csolatos tapasztalataikat foglalták 
egybe a szerzők közleményükben.

Két éven keresztül (1976—1978) 
követték a gyűjtött tejek sorsát, 
amelyeket a saját lakásán fejő, 
részben a kórházi osztályon tar
tózkodó anyáktól vettek. Autoklá- 
vozott 100 ml-es üvegekbe fejtettek 
le és minden üveg tartalmából 
mintegy 2 ml-t félretettek, s azt 
mint vizsgálati mintát egy kisebb 
üvegben a 100 ml-es palackokhoz 
kapcsolták. Az így előkészített cso
magot azonnal —20 °C-ra hűtötték. 
A kórházi osztályon lefejt tejet vá
rakozás nélkül mélyhűtötték, a ház
nál lefejtet ellenben az anya előbb 
jégszekrénybe tette és csak 48 órán
ként vitte be — jégtömlős zsák
ban — a gyűjtőállomásra. Mindösz- 
sze néhány napig tárolták a tejet

mélyhűtött állapotban is. Amikor 
a felhasználás ideje elkövetkezett, 
előbb a 2 ml-es mintaanyagot ol
vasztották meg szobahőmérsékle
ten, hogy a kötelező bakteriológiai 
leoltást elvégezhessék. Amennyiben 
aztán az eredmény elfogadható 
volt, csak ezt követően olvasztot
ták fel a 100 ml-es palackot is fel- 
használásra.

A következő önkényes feltétele
ket szabták meg a lefejt női tej 
baktérium tartalmával kapcsolato
san: 1. a tejet hőkezelés nélkül fel
használták, amennyiben a csíra
szám <  2500/ml-nél (a következő 
baktériumokat „engedélyezték” itt: 
micrococcus, staphylococcus albus, 
streptococcus viridans, diphtheroi- 
dok), 2. ha a csíraszám >  5000/ml, 
abban az esetben tejet semmilyen 
formában sem használták fel; ter
mészetesen akkor sem, ha patogé- 
neket találtak a kis üveg mintatejé
ben (-staphylococcus aureus, strep
tococcus haemolyticus, pseudomo
nas, proteus, streptococcus faecalis, 
illetve coliform típusok), 3. ameny- 
nyiben a csíraszám 2500—5000/ml 
közöttinek bizonyult és patogének 
nem akadtak közte, úgy a tejet hő
kezelésnek vetették alá és utána 
használták fel. A csírátlanítást 63 
°C-on 30 percen át folytatták.

A két éven át végzett vizsgálat 
azt igazolta, hogy a lefejt női teje
ket általában alacsony baktérium 
csíraszám terhelte. A 36 000/ml-es 
értéktől felfelé jelentősen csökkent 
az előfordulási gyakoriság. Csupán 
4,5%-nak volt nagyobb a fertőzött- 
sége 50 000/ml-nél, és több mint 
95%-nak a csíraszáma alatta ma
radt a 25 000/ml-nek. A vizsgálati 
periódus alatt 688 nyers tejmintát 
oltottak le; ezek 75%-a kórházi fe
jősből, 25%-a a házaktól begyűjtött 
tejekből származott. A minták 
67%-ának a baktérium tartalma <
2500/ml volt, 9,6%-ban 2500—
50 000/ml közötti. A tejek 24%-át 
minden további nélkül megsemmi
sítették, mert a mintaüveg tejének 
a csíraszáma >  5000/ml volt. így 
végső soron a tejek 76°/0-a bizo
nyult felhasználhatónak a csíra
szám alapján. A fertőzöttségben je
lentős különbség adódott a kórházi 
és a házi fejés között. Az előbbiek
nek csak 9,6%-át kellett kiiktatni 
ezen az alapon, az utóbbiaknak el
lenben már a 34%-át. A staphylo
coccus aureus csaknem egyenlő 
arányban nőtt ki a kétféle mintá
ból: a kórháziból 4,5%-ban, az ott
honi fejésekből 3%-ban. A coli
form patogének viszont már lénye
gesebben terhelték az otthoni fe
jőst (18%), mint a kórházit (4,1%).

A fertőződés tekintetében külö
nösen veszélyesek a mellfejő, illet
ve szívó készülékek: ezeknek a csí
rátlanítása ugyanis körülményes és 
többnyire elégtelen. A megfigyelők 
egyrésze ezért — háznál — nem is 
tartja elfogadhatónak ezeket; sze
rintük helyesebben jár el az anya, 
ha a saját jól megmosott és fertőt- \X /T  
lenített kezét használja fejésre. A X I  
kvantitatív jellegű vizsgálatok meg- — 
állapították, hogy még 3 hónapon 539



át tartó mélyhűtés (—20 °C-on) sem 
változtatja meg a tej lactoferrin, a 
lysozym, IgA, IgG és a complement 
C3 tartalmát. Viszont feltételez
hető, hogy az ismételt fagyasztás 
és olvasztás már nem hagyja érin
tetlenül az említett alkotóelemeket. 
Erre nézve a jelenlegi vizsgálatok 
nem szolgáltattak adatokat, mert a 
folyamatot a szerzők biztonsági 
okokból nem ismételték.

Kiss Szabó Antal dr.

A  veszélyeztetett újszülöttek fej
lődés-neurológiai vizsgálata. Stave, 
U. (Mailman Center for Child De
velopment and Department of Pe
diatrics, Miami, Florida): Mschr. 
Kinderheilk. 1979, 127, 621.

A különféle fejlődés-neurológiai 
vizsgálatok többnyire nagy szakér
telmet, sok időt és sok munkát igé
nyelnek. Ennek ellenére javasolt azt 
minél koraibb időpontban elvégez
ni az agyi sérülésre gyanús csecse
mőnél, mert a kezelés hatékonysá
gát csak az időben felismert diag
nózis alapján várhatjuk. A perina
talis „rizikó”-tényezók kapcsolódá
sa ugyanis, különösen a cerebralis 
distress és a koraszülöttség, jelen
tősen rontja a távlati kilátásokat.

A „rizikó”-csecsemők távlati ki
látásaival kapcsolatosan ma a kö
vetkező szabályszerűségeket lehet 
számba venni az irodalomból; 1. a 
jelentős veszélynek („rizikó-ténye
zők”) kitett újszülöttek közül 
csaknem minden másodikat káro
sodott egyednek kell tekinteni, 2. a 
perinatalisan kialakult neurológiai 
eltéréseknek mind a száma, mind a 
súlyossága jelentékenyen csökken 
az első életév folyamán, 3. a már 
újszülöttkorban is bizonyítottan sú
lyos agyi ártalom nagy valószínű
séggel vezet tartós károsodáshoz, 4. 
olykor előfordul, hogy mintegy 6— 
9 hónapig elhúzódó latens időszak 
után újabb idegrendszeri károso
dás, különösen agyi bénulás jelei is
merhetők fel, vagy a korábban eny
hének diagnosztizált folyamat vá
ratlanul súlyosbodik, 5. a valami
lyen oknál fogva későn felismert 
neurológiai károsodások, például 
diplegiák, mintegy 20—30%-ának 
semmi szembeötlő perinatalis kór
előzménye nincs, 6. a mozgásrend 
magasabb beidegződésének, a be
szédnek, az intellektuális teljesít
ménynek a zavara — amelyek a ké
sőbbiekben olvasási és tanulási ne
hézségekhez vezetnek — a legko
rábban csak a 2 éves kor körül is
merhetők fel bizonyossággal, az 
utóbbi pedig esetleg csak az iskola- 
kezdés időszakában, 7. az intenzív 
therapiában részesített és rövid tá
von túlélő csecsemők halálozásának 
emelkedése — amelytől pedig tar
tott a szakmai világ — nem követ
kezett be; ezeknek az életben ma
radása még 1500 g születési súly 
alatt és perinatalis distressel terhel
ten is, egyre gyakoribb lesz, az 
idegrendszeri károsodás csökkené- 

540 sével egyidőben.

A szerző bemutatja saját vizsgá
lati táblázatát, amellyel kapcsola
tosan nyomatékosan hangsúlyozza 
a Prechtl-féle optimalitás fogalmát 
és a neurológiai vizsgálatok egysé
gesítésének szükségességét. Az 
előbbivel azt kívánja kiemelni, 
hogy az egészséges csecsemők post- 
natalis fejlődésének normáit elen
gedhetetlenül ismerni kell, mert 
csak ehhez szabad hasonlítani az 
aktuális állapotot, az utóbbival 
pedig azt, hogy a rendelkezésre álló 
számos orvosi vizsgálati sémát mi
nél előbb közös nevezőre kell hoz
ni, mert enélkül elvész az összeha
sonlítási alap.

Táblázata alapján — az újszü
lött teljesítménye szerint — a kö
vetkező minősítést követte; normá
lis: 100—90%, szub-optimális: 89— 
76% (kérdéses értékhatár), nem op
timális: 75% és kevesebb. Megálla
pította, hogy a perinatalis cerebra
lis distressben (súlyos perinatalis 
veszélyeket átélt) szenvedők opti
mális jegyei — függetlenül a gesz- 
tációs időtől és a vizsgálati élet
kortól — szignifikánsan alacso
nyabbak, mint a minimális „rizikó” 
tényezőkkel terhelteké. Az optimá
lis jegyek — tehát 90% vagy afö
lötti — 3 hónaptól 6 hónapig kö
vetve egyre többször — azaz emel
kedő gyakorisággal — állapíthatók 
meg. Ennek alapján fel kell téte
lezni, hogy az agyi ártalom a hó
napok múlásával fokozatos resti- 
tuciónak adja át a helyét. Nem ért
jük még eléggé, hogy mindez ho
gyan következik be.

Végeredményben egyetlen neu
rológiai vizsgálattal egyetlen cse
csemő állapotát sem lehet véglege
sen megítélni, ezért minimális kö
vetelmény a 3. és a 6. hónapban le
folytatott vizsgálat; különösen a 6. 
élethónapos megfigyelés a lénye
ges. Egyfelől, erre az időre már 
véglegesen kialakulnak a perinata
lis ártalmak maradandó következ
ményei, másfelől, ez az a legké
sőbbi időpont, amikor a szükséges 
kezelést halaszthatatlanul el kell 
indítani. Számos visszahúzó erővel 
kell ugyanis megküzdeni, miután 
feltételezhető, hogy az agysejtek 
érése a megszületés időpontjáig 
hatásosabban megy végbe intraute
rine, mint az idő előtti születést 
követően az inkubátorban. Az eről
tetett, korai környezeti ingerhatás 
tudniillik — amelynek kényszerűen 
alávetik a koraszülöttet a körülmé
nyek — nem úgy serkenti az ideg- 
rendszer differenciálódását, mint 
szinte valamennyi más szervét, 
éppen ellenkezőleg, az érés gátjává

Kiss Szabó Antal dr.

Idiopathikus juvenilis osteoporo
sis. Smith, R. (Nuffield Orthop. 
Cent. Haedington, Oxford OX37LD, 
United Kingdom): Amer. J. Dis. 
Child. 1979, 133, 889.

Gyermekkorban az osteoporosis 
ritka. Ha az ismert okokat: Cu- 
shing-szindróma, osteoporosis im

perfecta (OI), homocystinuria, tu
mor szindróma, malabsorptio, és 
immobilisatió kizárjuk, csak né
hány olyan eset marad, ahol az 
osteoporosis oka homályos, ezeket 
nevezzük idiopathiás juvenilis 
osteoporosisnak (IJO).

A kardinális tünetek a pubertas 
kor előtt lépnek fel: csigolyatörések 
és a hosszú csövescsontok metaphy- 
siseinek törései. Ezek hátfájást, 
alakváltozásokat, járási nehézséget 
okoznak. A törések spontán gyó
gyulnak és a keletkezett új csont 
osteoporotikus. A korai fázisban a 
kalciumegyensúly negatív lehet. A 
betegség a legkifejezettebb akkor, 
amikor a súlyos osteoporosis és a 
maximális növekedés egybeesik. 
Eddig mintegy 45 IJO esetet írtak 
le.

A kórismét részint más betegsé
gek kizárására, részint a betegség 
pozitív vonásaira alapítjuk. Mikor 
egy gyermeken többszörös csonttö
rést, gerincmegtöretést észlelünk, 
először is ki kell zárnunk a daga
natos csontbeszűrődést, különösen 
a leukaemiát, ezért végezzünk ko
rán csontbiopsiát; másodszor meg 
kell állapítanunk az osteoporosis 
jelenlétét és ha lehet, annak okát. 
Egyedül a röntgenfelvétellel nehéz 
az IJO-t megkülönböztetni az Öl
től, a helyes kórismét csak a né
hány éven át időnként végzett 
röntgenfelvétellel érjük el. Jelleg
zetes a röntgenkép, amelyen a gyó
gyult törés helyén a regenerálódó 
csont bezárja az osteoporotikus te
rületet, ez az ún. „endocsont”.

Az osteoporosis a csontképződés 
és a felszívódás egyensúlyzavara 
következtében jön létre. A jelenlegi 
módszerekkel, általában a crista 
ileiből vett csontbiopsiából, nehéz 
választ adni arra a kérdésre, hogy 
melyik tényezőnek van döntő fon
tossága az IJO-ban. A szövettani 
képben a lacunák túlzott száma a 
feltűnő. Ennek oka lehet a fokozott 
felszívódás, de lehet a hiányos csont 
ujképződés is. Az osteoblastok hiá
nya tűnik a leglényegesebb elvál
tozásnak. A biokémiai módszerek 
IJO-ban megtévesztőek.

A kórlefolyásban a spontán gyó
gyulás a szokványos, de egyes ese
tekben a folyamat progresszív, és a 
betegség feltehetően légzési szövőd
mények következtében halálos le
het.

Mivel nem tudjuk azt, hogy a 
betegség miért lép fel, és azt sem, 
hogy miért gyógyul spontán, nem 
tudjuk azt sem, hogy mi a helyes 
kezelése. Alkalmaztak D-vitamint, 
szexuálhormonokat, hogy megkísé
reljék a kalcium malabsorptiót 
helyreigazítani, vagy a csontmatrix 
képződést serkenteni, de ezek ha
tásosságának nincs bizonyítéka.

Mit tehetünk tehát? Először is 
fontos azonosítani a^ k a t a bete
geket, akiknek OI-juk van, nem
csak a prognózis miatt, hanem a 
genetikai tanácsadás szempontjából 
is, mert az OI dominánsan örök
lődő betegség. Egyes OI-s betegek 
bőrében a 3. típusú kollagénnal 
szemben kevesebb 1. típusú colla-



gent találtak. Ezt a kérdést tovább 
kellene tanulmányozni. Űj szövet
tani módszerekkel tanulmányozni 
kellene azt is, hogy melyik folya
mat károsodott elsődlegesen, a 
csontképződés vagy a csontfelszí
vódás ?

Az IJO emlékeztet az űrpilóták 
osteoporosisára, reverzibilis volta 
és a súlyt viselő csontokhoz való 
viszonya alapján. A további vizs
gálatok még más hasonlóságot is 
kimutathatnak, nevezetesen a 
csontképződés hiányát a folyamatos 
felszívódás képében. IJO-ban a 
csontképződés elégtelenségének há
romféle mechanizmusa képzelhető 
el: az osteoblast működés ismeret
len szignáljának hiánya; az osteo- 
blastok képtelensége arra, hogy a 
szignálra válaszoljanak; a csont
képződéshez szükséges anyagok 
utánpótlásának hiánya.

A csontképződés folyamata olyan 
komplex, hogy meglepő az, milyen 
ritka a zavara. Az IJO kialakulását 
akkor fogjuk jobban megérteni, mi
kor majd többet tudunk a növeke
dési hormon befolyásolásáról, a col
lagen genetikai típusainak helycse
réjéről és a calcificatio mechaniz- 
musáróL póka László dr_

A Kawasaki-syndroma ismereté
hez. Egyidejű állásfoglalás a Peri
arteriitis nodosa és a Kawasaki- 
syndromában előforduló arteriitis 
közötti különbség kérdésében. Lő- 
rincz, G., Hill, К., Schaper, G. (Pa
thologisches Institut und Märkische 
Kinderklinik des Evangelisches 
Krankenhauses, Hamm): Dtsche 
med. Wschr. 1979, 104, 1518.

Egy kétéves, hirtelen meghalt 
kisgyermek autopsiás vizsgálata so
rán a szerzők olyan koszorúsér-el- 
változásokat találtak, amilyeneket a 
nyálkahártya-bőr-nyirokcsomó (Ka
wasaki) syndroma letális eseteiben 
szoktak észlelni.

A gyermeknek 9 hónapos korá
tól öszesen 20 alkalommal volt el- 
kéküléssel és eszméletvesztéssel 
járó rohama, halála az utolsó ro
ham alatt következett be. A gyer
meket élete során egy ízben aller
giás bőrreakció, négy héttel a ha
lála előtt magas láz, conjunctivitis, 
légúti hurutos tünetek miatt kezel
te háziorvosa. A szerzők úgy vélik, 
hogy a halál előtt jelentkezett lá
zas betegség a korábban kezdődött 
és fel nem ismert Kawasaki-syn
droma recidivája, rohamai a coro
naria-elégtelenség manifesztációi 
voltak.

A coronariák szövettani elválto
zásai elsődleges endarteriitises fo
lyamatra utaltak: körkörös intima- 
proliferációt, a membrana elastica 
és a media pusztulását, aneurysma- 
képződést, az intima proliferáció- 
ban és periarteriálisan gócosan laza 
lympho-plasmacellularis beszűrő- 
dést és laza periarteriális fibrosist 
figyeltek meg.

A szerzők véleménye szerint az 
elváltozások különböztek a gyer

mekkorban is előforduló periarte- 
riitis nodosa érelváltozásaitól, vi
szont azonosak a korábban „infan
tilis periarteriitis nodosa” néven 
leírt betegségben észlelhetőkével, s 
ez utóbbi betegséget joggal tartják 
többen a Kawasaki-betegséggel 
azonosnak. Nyerges Gábor dr.

Csecsemőkori botulizmus. Polin, 
R. A., Brown, W. L. (Division of 
Neonatology, The Children’s Hospi
tal of Philadelphia): Ped. Clin. N. 
Am. 1979, 26, 345.

A csecsemőkori botulizmus (b.) 
heveny neuromuscularis megbete
gedés, amelyet a Clostridium botu
linum toxin ja okoz. Eltérően az élet 
későbbi szakaszaiban létrejövő b.- 
tól, a betegséget nem a kész toxin 
elfogyasztása, hanem a saját bél
traktusban megtelepedett kórokozó 
által termelt és felszívódott toxin 
okozza. Bár a betegség évszázadok 
óta jól ismert, csecsemőkori ese
tek csak 1976 óta ismeretesek; azóta 
az USA-ban 98 esetet jelentettek 
be, az USA-n kívül csupán 1 beje
lentett esetről van tudomásunk 
Angliából. Becslések szerint jelen
tős a fel nem ismert esetek száma; 
az USA-ban mintegy 250 megbete
gedés fordulhat elő évente. Az 
Egyesült Államokban, keleten а В 
típus fordul elő gyakrabban, míg 
nyugaton az A, tükrözve a talaj 
spóra flóráját. Csecsemők különö
sen érzékenyek а В típus iránt. A 
szerzők 58 eset tanulságait dolgoz
zák fel. A csecsemőkori b. főleg 
ősszel fordul elő. A csecsemők ki
vétel nélkül érett újszülöttek vol
tak és teljes tünetmentesség után 
lettek betegek. A legelső tünet az 
obstipáció, mely a betegség előtt 
már 3 héttel jelentkezhet. A kifej
lődött betegség a súlyosság külön
böző fokozatait mutathatja. Jellem
ző az általános hypotonia okozta 
heveny légzési elégtelenség; így 
ezen betegek legtöbbször intenzív 
osztályokon találhatók. Az izmok 
bénulásához az agyidegek bénu
lása (VII., IX., X., XI.) társulhat, 
melynek következménye lehet pu
pilla renyheség, garatreflex hiánya 
tekintet bénulás stb. A mély izom
reflexek csökkentek lehetnek. A 
diagnózis felállításakor egyéb be
tegségeket ki kell zárni (polio, kul
lancs encephalitis, diphteria, mér
gezések, elektrolytzavarok stb.). A 
diagnosztikában fontos az EMG: 
jellemzők a 10 Hz-nél nagyobb frek
venciájú ingerlésre jelentkező, egy
re erősödő potenciálok. A biztos 
kórismézéshez a székletből kell a 
baktériumot kitenyészteni. A ke
zelésben döntő az, hogy minden 
gyanús esetet intenzív osztályra 
küldjünk, mert respirátor kezelés
sel a betegek megmenthetők. Az 
alapvető élettani funkciók biztosí
tásán kívül specifikus kezelés je
lenleg nincs. Az igen kiterjedt epi
demiológiai vizsgálatok szerint a 
betegség egyik forrása minden va
lószínűség szerint a méz. Ezenkí

vül biztos, hogy egyéb forrásokkal 
és egyéni hajlammal is kell számol
ni, melyek pontos megismeréséhez 
további kutatás szükséges.

(Ref.: A közlemény megjelenése 
óta megjelent újabb adatok is meg
erősíteni látszanak, hogy az USA- 
ban a fertőzött méz fontos oka le
het a csecsemők Ъ.-ának. Ilyen 
meggondolásból csecsemőknek a 
mézet nem tanácsolják. A csecse
mőkori b. biztosan nemcsak ame
rikai betegség. A hazai forgalom
ban levő méz ilyen szempontból 
történő vizsgálatát tanácsos lenne 
minél hamarabb elvégezni!)

Hencz Péter dr.

Űjszülöttkori enterocolitis necro- 
tisans utáni szűkületek és egyéb 
késői szövődmények. Virjee, J. P. 
és mtsai (McMaster University Me
dical Centre, Hamilton, Ontario, 
Canada): Clinical Radiology, 1979, 
30, 25.

ö t év alatt 80 csecsemőben ész
leltek enteritis necrotisanst. 20 be
tegben alakult ki ennek következ
tében összesen 33 bélszűkület, 2 a 
jejunumban, 8 az ileumban, a többi 
a vastagbél különböző szakaszain. 
16 esetben végezték el szűkületek 
műtétét. A többi négyben teljes 
bélelzáródás alakult ki, emiatt en- 
terostomiára került sor. Két eset
ben az elzáródott bélszakaszok kö
zött nyákfelszaporodás következté
ben bélcysták alakultak ki. A be
tegség kórisméjének felállításától a 
szűkületek kialakulásáig átlag 22 
nap telt el. Négy esetükben ala
kult ki enterocolitis necrotisans kö
vetkeztében súlyos malabsorptio 
ennek jellegzetes röntgentüneteivel, 
ami túltáplálásra lassan rendező
dött két túlélőben.

A radiológus feladata az újszü
löttkori enterocolitis necrotisans te
rületén a következőkben foglalható 
össze: a helyes kórisme korai fel
állítása, a betegség lefolyásának 
követése, sebészi beavatkozás szük
ségességének időbeni felismerése, 
segítség a műtéti behatolás helyé
nek megválasztásában, esetleges 
késői szövődmények kimutatása, 
később ellenőrző vizsgálatok eset
leges fennmaradt rendellenességek 
tisztázására. Sebészi beavatkozás 
javallatai: pneumoperitoneum, pe
ritonitis jelei, térimé kialakulása és 
helyi átfúródás, bélelzáródás, végül 
az állapot romlása gyógyszeres ke
zelés ellenére. Laczay András dr

A botulizmus, mint gyermekek 
halálának okozója. Marx, J. L. 
(Children’s Hosp. Seattle, USA): 
Nouvelle Presse Méd. 1979, 8, 740.

A szerző munkássága alapján / ~ \  
arra lehet következtetni, hogy a bo- уТ /Г  
tulizmus kis gyerekeknél fertőző X JL  
betegség képében zajlik le s nem —— 
mint a felnőtteknél, akik a botuliz- 5 4 1
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must mint ételmérgezést kapják 
meg. Gyerekeknél a Cl. botulinum 
spórák bejutnak a béltartalomba, 
ott kicsíráznak és szaporodásnak 
indulnak. Eközben termelik a spe
cifikus toxinjukat, amely neuro- 
trop, és a világon a legerősebb is
mert méreg.

Számos amerikai szerző előtt fel
merült a gyanúja annak, mi a je
lentősége a Cl. botulinum fertőzés
nek csecsemők és kisgyermekek 
hirtelen halálában. Kétségtelen, 
hogy az ilyen típusú botulizmus el
len alig van védekezés. A klasszi
kus ételmérgezés megakadályozása 
viszonylag egyszerű, amit az is 
igazol, hogy e betegség viszonylag 
ritka.

A megelőzéssel kapcsolatban két 
pontra fel kell hívni a figyelmet:
1. A falusi gyerekek, akik könnyen 
kapcsolatba kerülnek mezőgazda- 
sági termékekkel, sokkal inkább 
exponáltak, mint a városi gyerekek.
2. Az egy éven aluli gyerekeknek 
nem szabad mézet adni. Kaliforniai 
kutatók bebizonyították, hogy a 
méz charge-ok 10—15%-a Cl. botu
linum spórával szennyezett. (A 
mézben a kórokozó nem szaporodik 
s felnőttek veszélytelenül fogyaszt
hatják.)

Fel kell hívni a figyelmet arra, 
hogy a botulizmus ma nem gyako
ribb, mint régebben, viszont a diag
nózis manapság jobb és biztosabb. 
Régebben esetleg agyhártyagyulla
dásnak, agyvelőgyulladásnak, eset
leg izomgyengeségnek, vagy poly- 
neuropathiának kórismézték.

Nikodemusz István dr.

Rotavirus hasmenés. Rockstroh, 
T., Ocklitz, H. W., Mochmann, H. 
(Inst. Infektionskrankh. Kindesalt. 
Berlin-Buch): Dt. Gesundh. Wesen. 
1979, 34, 397.

A szerzők 89 székletminta közül, 
amelyek 0,5—10 éves, hasmenésben 
szenvedő gyermekektől származtak, 
18-ban Rotavírust mutattak ki. Ez 
meglehetősen magas előfordulási 
arány, s emiatt nem ártana az 
elektronmikroszkópos módszer mel
lett más kiegészítő eljárást is al
kalmazni, pl. serologiai reakciókat. 
Ezek kétségtelenül csak visszame
nőleg biztosítanák a diagnózist. 
Mindenesetre, hasmenéses megbe
tegedés esetén, ha a laboratóriumi 
(bakteriológiai) vizsgálatok negatí
vok, akkor ki kell terjeszteni a 
vizsgálatokat a Rotavírusokra, va
lamint egyéb vírusokra is. A vírus- 
vizsgálat előnye, hogy esetleg segít 
a fertőző forrást és a terjedést fel
deríteni.

Rotavirus fertőzés esetén antibio
tikumok nem járnak jó hatással, 

ezért alkalmazásuk mellőzendő. A 
fertőzés megelőzése az általános hy- 
giénés rendszabályok betartásában

Nikodemusz István dr.

Belgyógyászat
Myeloma multiplex-hez társuló 

osteosclerosis két esete. Felder, M. 
és mtsai. (Med. Abt. und. Abt. 
Röntgendiagnostik, Bürgerspital, 
Zug): Schweiz, med. Wschr. 1979, 
109, 1713.

A myeloma multiplex-et rend
szerint osteolytikus laesiók jellem
zik. A szerzők osteosclerösissal tár
suló két myeloma esetet ismertet
nek, ahol a szokatlan radiológiai 
kép miatt téves volt a kezdeti diag
nosis. Az 1. esetükben a gerincosz
lop röntgenképén mutatkozó mul
tiplex, kisgócú, tömöttebb árnyékok 
miatt ismeretlen elsődleges tumor 
csontáttételét kórismézték. A foko
zódó neurológiai tünetek miatt la- 
minectomiát kellett végezni; az ek
kor elvégzett próbaexcisio kórszö
vettani vizsgálata vezetett az IgA- 
tipusú myeloma multiplex helyes 
diagnózisára. Ennek a betegnek ki
fejezett polyneuropathiás panaszai 
is voltak. A 2. esetükben pancyto
penia mellett gócos, részben össze
folyó, tömött csontárnyékok voltak 
a medence csontjaiban; a punctio 
sicca szövettani leletével együtt té
vesen osteomyelosclerosist kóris- 
méztek. A második csontvelő punc
tatum, a papír és immunelektro- 
phoresis segítségével ezt a tévedést 
IgG-típusú myeloma diagnosisra 
helyesbítették.

A világirodalomban mintegy 50 
osteosclerosissal szövődött myeloma 
multiplex eset ismeretes, amelyek
ben az osteosclerosis különböző tí
pusait írták le; ezen esetek java ré
sze perifériás polyneuropathiával is 
szövődött. Ügy látszik, hogy az IgE- 
tipusú myeloma okoz különösen 
gyakran osteosclerosisos csontvelő
elváltozásokat. Bár az ostesclerosis- 
sal társuló myeloma multiplex rit
ka, mégis az osteosclerosisos csont
elváltozások differenciális diag
nosztikájában tekintetbe veendők.

ifj. Pastinszky István dr.

A myeloma multiplex kombinált 
chemotherápiás kezelése és az akut 
leukaemia kialakulásának gyakori
sága. Bergsagel, D. E. és mtsai (Na
tional Cancer Institute of Canada’s 
Clinical Trials Study Group, Uni
versity of Toronto): New Engl. J. 
Med. 1979, 301, 743.

A több szerből (vincristin, mel- 
phalan, cyclophosphamid, predni- 
solon) álló therápiás protokoll lé
nyegesen javította a myeloma mul
tiplexben szenvedő betegek remis
sió gyakoriságát és a túlélés idő
tartamát. Ezzel kapcsolatban azon
ban szaporodtak az akut leukaemia 
kialakulására vonatkozó klinikai 
megfigyelések is. A szerzők munka- 
csoportja 364 fenti szerekkel kezelt 
myeloma multiplexes beteg meg
figyelését végezte. Azt tapasztal
ták. hogy az ovarium tumor miatt 
alkiláló ágensekkel kezelt és kont
roll csoportként tekintett 5455 be
tegből álló csoporthoz viszonyítva

a myleomás betegek között az akut 
leukaemia kialakulásának inciden- 
ciája 17,4%-os gyakoriságú volt, és 
átlag a kezelés elkezdésétől számí
tott 50. hónapban volt a leggyako
ribb. A leukaemia gyakoriság a 
tartós túlélők között az alapbeteg
ség természetéből is fakadhat; nem 
bizonyos, hogy az csak az alkal
mazott gyógyszerek toxikus követ
kezménye volna.

Berkessy Sándor dr.

Systolés hypertonia: haemodina- 
inikai mechanizmus és az antihy
pertensiv therápia kiválasztása. Si
mon, A., Sáfár, M. A., Levenson, J. 
A. (Hőpital Boussais, 96 rue Didót, 
75674 Paris Cedex 14): Amer J. 
Cardiol. 1979, 44, 505.

A szerzők 27 systolés hyperten- 
sióval és kontrollként 24 normoten- 
sióval rendelkező egyént vizsgáltak 
két, 35 évnél fiatalabb és idősebb 
korcsoportba osztva őket. A hyper- 
toniások vérnyomása 160 Hgmm, ill, 
e fölötti systolés és 95 Hgmm vagy 
kevesebb diastolés értéket muta
tott. Megfelelő kórházi körülmé
nyek között elvégzett vizsgálatok 
(i. V .  pyelographia, electrolyt, cate- 
cholamin, creatinin-clearance meg
határozás) után a betegeket essen
tialis hypertoniásoknak tekintették. 
Ez után a haemodinamikai méré
sek következtek, artériás nyomás, a 
szív teljesítményének, a teljes peri
fériás ellenállásnak (artériás nyo
más és a szív teljesítményének há
nyadosa), az artériás compliance 
meghatározása következett. Utóbbit 
— mely a nagy artériák elasticitá- 
sát tükrözi — a diastole alatti mo
noexponenciális vérnyomás-idő 
görbe analíziséből számították egy 
egyszerű viscoelastikus modell 
alapján. A modell egyenletét elekt
romos analógjából, az RC modellből 
nyerték, amely kapacitás elemek 
(condensator=C) sorából és ellenál
lás elemből (R) áll. Az artériás nyo
másgörbéből még a bal kamrai 
ejectiós (LVET), a gyors ejectiós 
(RET) és a diastolés időről nyertek 
felvilágosítást.

A fiatalabb csoportban a verő
volumen és az artériás compliance 
a normál tartományban volt. A 
gyors ejectiós idő, a RET/LVET 
arány szignifikáns csökkenését ész
lelték ugyanakkor, ami a ventricu
laris ejectio első részében a sebes
ség növekedésére utal. Ezt támaszt
ja alá a systolés nyomás és a 
RET/LVET ratio közötti negatív 
relatio is. A szignifikáns verővolu
men változás nélküli rövidebb sys
tolés periódus symphatikus aktivi
tásfokozódás esetén is észlelhető, 
ami a fiatal mérsékelt fokú és ha
táresetnek számító hypertoniás be
tegek fő jellemzője.

Az idősebb csoportban a ventricu
laris ejectiós indexek normál hatá
rok között mozogtak. Ezzel szemben 
az artériás compliance szignifikán
san csökkent, ami az idősebbek hy- 
pertoniájának mechanizmusában a



csökkent disztenzibilitás szerepét 
jelzi. Ez összhangban van a comp
liance és a systolés nyomás közötti 
negatív correlatióval is.

Antihypertensiv therapiaként a 
propranololt és a Na-nitroprussidot 
alkalmazták. A propranolol a fiata
labb betegcsoportban az ejectiós 
időt megnyújtotta, s így a systolés 
nyomás szignifikáns csökkenését ta
pasztalták. Idősebbeknél viszont a 
szer a verővolumen csökkentése és 
a teljes perifériás resistentia növe
lése révén a verővolumen index/ 
LVET ratio és az artériás complian
ce csökkenését, s e két ellentétes 
effektus révén e betegeknél a vér
nyomásértékek változatlanságát 
eredményezte. Az idősebb hyperto- 
niások systolés nyomásának csökke
nését a Na-nitroprussid adása után 
tapasztalták, ekkor ugyanis az arté
riás compliance növekedését érték 
el, mivel a keringés artériás és vé
nás oldalán egyaránt hatásos vaso
dilatator ágensként működött.

Mivel a haemodinamikai viszo
nyok szempontjából az idősebb és 
fiatalabb systolés hypertoniások 
között különbség van, ezen betegek 
kezelésekor, a systolés nyomás 
csökkentésekor mindig számolnunk 
kell a haemodynámiás differenciá
val. így a szerzők javasolják, hogy 
fiataloknak a RET-t növelő blok
koló szereket, míg idősebbeknek az 
artériás compliancet növelő, nitro- 
prussid-szerű gyógyszereket alkal
mazzuk. Dér Klára dr.

Antihypertensiv kezelés az öreg
korban. Szerkesztőségi közlemény: 
British. Medical Journal 1979, 2, 
1456.

Az életkor befolyásolja a gyógy
szerek eloszlását, metabolizmusát, 
eliminációját, ezáltal megváltozhat 
a gyógyszer hatása. Az orvosok 
gyakrabban írnak fel gyógyszert 
idős betegeknek, akik viszont gyak
rabban értik félre vagy felejtik el 
az orvos utasításait. így nem is 
meglepő, hogy időseken gyakorib
bak a mellékhatások: 60 év felet
tiekben 2—3-szor gyakrabban ész
lelhetők. Minthogy a hypertonia 
gyakorisága az életkorral nő, az 
idős kori hypertonia kezelése a 
gyógyszer kiváltotta megbetegedé
sek egyik leggyakoribb oka.

Egy 1973-ban kezdett, kiterjedt 
vizsgálat során 60 év feletti h iper
tóniás betegek antihypertensiv ke
zelését követték nyomon, a kezelés
re hydrochlorothiazidot, triamte- 
rent és alfametil-dopát adtak szük
ség esetén kombinációban. Jelentő
sen csökkent a vérnyomás, a systo
lés átlagosan 25, a diastolés 10 
Hgmm-rel. A vérnyomáscsökkenést 
azonban nem kísérte az agyvérzé
sek, szívinfarctusok és halálozások 
számának csökkenése.

A mellékhatásokat vizsgálva nem 
találtak jelentős változást a serum 
elektrolyt koncentrációban, ezzel 
szemben emelkedett a serum krea- 
tinin, núgysav és az éhomi vércu

kor. A placebo csoportban is emel
kedett a serum kreatinin, de a ke
zelt csoportban a kezdeti emelkedés 
sokkal nagyobb volt. A húgysav- 
szint egy évi szedés után a kezelt 
csoportban 1 mg/100 ml-rel maga
sabb volt, mint a placebo csoport
ban. A legfontosabb változás az 
éhomi vércukor emelkedése volt, s 
minthogy a diabetes a cardiovascu
laris betegségek legnagyobb rizikó 
faktora, a thiazidok vérnyomás- 
csökkentő hatásával szembeállítha
tó az, hogy rontják a glukóz tole
ranciát.

E kiterjedt európai vizsgálatból 
kiemelendő: nincs semmi bizonyí
ték arra, hogy az idős kori hyper
tonia csökkentése vérnyomáscsök
kentőkkel, megváltoztatja a hyper
tonia betegség öregkori prognózi-
sa '̂ Berlin Jván dr.

Systemás lupus erythematosus: 
gyógykezelés és kórjóslat. Hughes 
G. R. V. (Rheutatology Unit, Royal 
Postgraduate Medical School, Lon
don W12 OHS): Brit. Med. J. 1979, 
2, 1019.

A szerző egy betegük kapcsán 
felhívja a figyelmet az időszakos 
és vándorló ízületi fájdalmak, mig- 
ráló fejfájás, epilepsia, depressio, 
tendinitis képében megjelenő, eny
hén lezajló SLE-esetekre. Tárgyal
ja napjaink irodalma tükrében a 
betegség gyógykezelésének alterna
tíváit és kórjóslatának megváltozá
sát,

Az SLE kórisme gyakran helyte
len orvosi reflexiók sorát vonja 
maga után: nagy dózisú steroid ke
zelés, a terhesség tiltása, nephritis 
feltételzése minden esetben, bo
rús kórjóslat.

Súlyos SLE-ben a corticosteroid 
hatásossága egyértelmű, gyakran 
életmentő. Prospektiv vizsgálatok 
szerint kisebb dózisú prednisolon 
alkalmazása növeli a túlélést az in- 
fectiók csökkenése révén. A leg
több esetben a kezdeti adag tovább 
redukálható 7,5—15 mg-ig, vagy 
teljesen elhagyható. Napi 30 mg fe
letti prednisolon alkalmazásakor a 
fertőzések (pl. az un. opportunista 
fertőzések) gyakorisága nő. Majd
nem lineáris az összefüggés a ste
roid dózis nagysága, tartóssága va
lamint a bél aseptikus necrosi sónak 
előfordulása között. A betegség sú
lyossága egy-egy kivételtől elte
kintve nem zárja ki a remissio lehe
tőségét. Érdekes, bár nem teljesen 
elfogadott jelenség az ún. „átme
neti lupus”. Néhány esetben acut 
vírusos tüneteket követően alakult 
ki típusos SLE (az American 
Rheumatism Association kritériu
maival és pozitív serológiával) és 
néhány hét — hónap múlva teljes 
remissióba torkollott.

A SLE-s nőbetegekben a fogam- 
zási arány alacsonyabb, gyakoribb 
a spontán abortus (antilymphocy- 
ter antitestek keresztreakciója lehet 
a placentaris trophoblastokkal) és 
több a fellobbanás a puerperium-

ban. A terhesség azonban, a súlyos 
vese- vagy szívbetegség kivételé
vel, nem kontraindikált.

Hormonális összefüggést sejtet 
SLE-ben a nők magas aránya (fér
fi :nő — 1:9), a betegség időnkénti 
társulása Klinefelter syndromával, 
valamint az oestrogen tartalmú ké
szítmények aktiváló hatása.

A gyógyszer mellékhatások és al
lergia gyakran jelentenek problé
mát. A sulfonamidok a SLE exa- 
cerbatióját okozhatják. A penicil
lint is körültekintően kell alkal
mazni a betegségben. Nagyobb dó
zisú Aspirin hepatotoxikusnak bi
zonyult SLE-ben és csökkenti a glo
merulus filtratiós rátát (GFR) is. A 
nem steroid gyulladásgátlók GFR-t 
csökentő és idiosyncrasiát előidé
ző hatása szintén ismert.

Az 1894 óta alkalmazott antima- 
láriás szerek háttérbe szorultak 
(retinakárosítók). Az immunsup- 
ressiv therápiával kapcsolatban a 
vélemények ellentmondóak. A cyc- 
lophosphamid gyorsabb hatású, az 
azathioprin kevésbé toxikus és fel
tehetően steroid-megtakarító szer. 
A legtöbb szerző az azathioprin- 
steroid kombináció híve aktív neph- 
ritisben. A plasmapheresis a vas- 
culitissel, arthritissel járó esetekben 
eredményes, de hatása csak átme
neti. Enyhe vesekárosodás esetén 
steroid, súlyos veselaesióban a ste- 
roid-azathioprin kombináció bizo
nyult hatásosnak. Az idegrendszeri 
lupus a legbonyolultabb megjelené
sében és kezelésében egyaránt.

A betegség kór jóslata az utóbbi 
két évtizedben javult. Az ötéves 
túlélés 51%-ról átlag 90% körülire 
emelkedett (durván az esetek fele 
társul nephritissel).

Felismerve, hogy a legtöbb SLE 
nem fulminánsan zajlik le, és hogy 
a hosszan tartó, nagy dózisú corti
costeroid kezelés korántsem köte
lező, a kórjóslat további javulása
várható. Kovács Márta dr.

Neurofibromatosis Recklinghau
sen csontrendszeri elváltozásai.
Planta, M., N. Enderlin (Ospidal 
d’Engiadina bassa, Saoul): Schweiz, 
med. Wschr. 1979, 109, 1757.

A neurofibromatosis Reckling
hausen (NFR) autosomalis, domi
nánsan öröklődő hamartomás ere
detű megbetegedés variabilis pe- 
netratióval és 50%-os mutatiós rá
tával. Az elváltozások nemcsak a 
neuroektodermára és entodermára 
— de ami a esontelváltozások 
szempontjából lényeges — a 
mesodermára is kiterjednek. így 
gyakorlatilag minden szerv meg
betegedhet. A mesodermalis dys
plasia folytán a NRF-esetek 51%-á- 
ban találtunk csontrendszeri el
változásokat, melyeket a szer
zők két esetük és az irodalmi ada
tok egybevetése alapján a  kö- / 
vetkezőképpen összegeznek: kopo- ' 
nyadysplasiák, makrocranium, ge
rincoszlopdeformitások kísérő esi- ” 
golyatest laesiókkal, pseudoarthro-



sisok és a csontok hosszkülönbsé
gei, valamint periostealis dysplasiák 
a végtagokon és veleszületett ano
máliák, erosiók, cysták a csontváz 
egyéb részein. A NFR radiológiai 
és orthopaediai szempontból is sú
lyos megbetegedés.

ifj. Pastinszky István dr.

Waldentsröm-féle macroglobu- 
linaemiát követő immunoblastos 
sarcoma. Choi, Y. J. és mtsai (Depts 
Pathology and Medicine, New 
York University, Bronx, N. Y.): 
Amer. J. Clin. Path. 1979, 71, 121.

Immunoblastos sarcoma előfor
dulását megfigyelték chronikus 
immunstimulatióval járó kórképek
ben kötőszöveti rendellenességek
kel, immunoblastos lymphadeno- 
pathiával kapcsolatban, illetve azt 
követően. Jelen közlés egy olyan 
esetet dolgoz fel, melyben egy 38 
éves asszony klasszikus Waldenst- 
röm-féle macroglobulinaemiája 
ment át néhány évi fennállás után 
fenntartó adagú cytostaticum mel
lett immunoblastos sarcomába. A 
betegnél 1972-ben állították fel a 
Waldenstrom macroglobulinaemia 
diagnosisát, amikoris fizikális vizs
gálattal cervicalis lymphadenopa- 
thiát ,splenomegaliát, illetve sze- 
mészetileg retinaér-elváltozásokat, 
vérzéseket és bilateralis vakságot 
találtak. A labor-eredmények kö
zül jellemző volt a szérum IgM- 
szint, mely 7000 mg/dl volt. A ke
netben kifejezett pénztekercs kép
ződést láttak. A csontvelő vizsgálat 
plasmocytoid lymphocyták aggregá
tumait tárta fel. Plasmapheresissel 
a szérum viscositast 12-ről 3,2-re 
csökkentették. Fenntartó adagú 
chlorambucillal a javult állapot 
relative stabil maradt. A reticulo- 
cyta szám magas volt: 5—10% kö
zött mozgott. 1975 januárjában 
mellkasi fájdalmak, száraz köhögés 
jelentkeztek, s az elvégzett mellkas 
rtg. diffúz reticulonodularis infilt- 
ratiót mutatott. A lép scintigráfia

jelentős lépnagyobbodást és infarc- 
tus-szerű képet tárt fel. Lépexstir- 
patio után a chlorambucil dosisát 
8 mg/napra emelték 6 héten át. A 
haematocrit érték, reticulocyta- 
szám normalizálódott egy hónap
pal a műtét után, újabb két hó
nap elmúltával pedig a pulmonalis 
infiltratumok is eltűntek. Az IgM- 
szint is fokozatosan csökkent 560 
mg/dl-re. A vörösvértestek félélet
ideje 8 napról 25 napra emelke
dett. A továbbiakban a beteg fenn
tartó dosisu cytostaticumot kapott.
1976. májusában fáradékonyság és 
progresszív cervicalis lymphadeno
pathia lépett fel. Az ekkor elvég
zett csontvelő és nyirokcsomó biop- 
sia immunoblastos sarcoméra utalt. 
A therápiát Cytoxánra váltották, 
melynek hatására a nyirokcsomó 
megnagyobbodás teljesen eltűnt, az 
IgM-szint 146 mg/dl-re esett. 1977 
júniusában a beteg tünetmentes 
volt. Az 1972-ben eltávolított nyi
rokcsomó szöveti képét a pleo
morph kissejtes lymphoid elemek 
uralták. Diastase resistens PAS po
zitív anyagot láttak a stromában, 
esetenként a cytoplasmában, rit
kán a magban, továbbá megfigyel
ték a vérerekben és a sinusoidok- 
ban is. Az 1600 grammos lépben 
számos jól körülírt, tömött csomót 
találtak. A lépról vett lenyomati 
készítményben változatos alakú, 
közepes méretű sejtek domináltak. 
A splenectomia utáni IgM-szint 
csökkenésből arra következtettek, 
hogy a lép tumoros csomói termel
ték a nagy tömegű IgM-et. Az
1976-os nyirokcsomó biopsia a szö
veti képben tekintélyes változást 
hozott, ugyanis a meglehetősen mo
nomorph immunoblastok dominál
ták a képet.

A Waldenström-féle macroglobu
linaemia, az immunoblastos lym
phadenopathia és az immunoblas
tos sarcoma tehát a В-sejtes diffe
rentiate különböző állásait kifeje
ző spektrumban egymással kapcso
latba hozható rendellenességek.

Kulcsár Erzsébet dr.

Angio-immunoblastos lymphade
nopathia (lymphogranulomatosis
X.) Fuchs, R. és mtsai ( Med. Klinik 
der Med. Akademie, Magdeburg): 
Ber. Ges. Inn. Med. 1978, 11, 176.

Az angioimmunoblostos lympha- 
denopathiát, mint a lymphoproli- 
feratív kórképek egyikét, 1973-ban 
Lukes és Tindle írták le. Generali
zált nyirokcsomó megnagyobbodás
sal, hepato-splenomegaliával, ma
gas lázzal, hyperergiás reactiókkal, 
pruritussal, exanthemákkal és eosi- 
nofiliával jár. Szövettanilag jellem
zik: a nyirokcsomók postcapillaris 
venuláinak proliferatiója, az endo- 
thel proliferatiója, a nyirokcsomó 
szerkezetének felbomlása az immu
noblastos és plasmasejtes infiltra- 
tio következtében.

A szerzők által megfigyelt beteg 
esetében interruptiót követően tar
tós chloramphenicol kezelés szere
pelt, amely tartósan járt allergiás 
vasopathia tüneteivel. 9 hónapi lá
zas állapot után került a beteg ki
vizsgálásra, amikor is 32%-os gam- 
maglobulin-szintet találtak az im- 
mun-elektroforetikus vizsgálattal 
pedig 2180 mg %-os IgG-szintet. A 
szövettani vizsgálat típusos angio- 
immunoblastos lymphadenopathiát 
igazolt. Hangsúlyozzák, hogy az 
irodalomban számos közlemény 
számolt be arról, hogy a kórkép 
kialakulását chronikus immunsti- 
mulatióra lehetett visszavezetni. A 
В-sejt proliferatióban a T-supp- 
ressor aktivitás károsodásának tu
lajdonítanak jelentőséget. A kórkép 
kezelésére a glycocorticoidokat 
ajánlják. A szerzők napi 20 mg de- 
xamethason adására teljes remis
siót tapasztaltak. A kórképet jó 
prognózisának tartják, letalitása 
30—50% körüli, ez is nagyrészt a 
partialis immundeficientia követ
kezményének tulajdonítható. A 
megalapozatlan cytostatikus vagy 
radiotherapia veszélyes, növeli a 
malignus transformatio veszélyét.

Berkessy Sándor dr.



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Több emberséget a gyógyításba!
T. Szerkesztőség! Nagy együttér

zéssel és egyetértéssel olvastam 
Révész dr. és mtsai cikkét az Orv. 
Hetil. 1980, 121, 33. számában (1987.
o.). Jó volt olvasni a kis betegekkel 
szemben kisugárzó emberséget, 
amit a mai gépesített, gyakran saj
nos dehumanizált orvostudomá
nyunkban külön értékelnünk kell. 
Azt hiszem sokan vagyunk, akik a 
látogatással kapcsolatban szívünk 
mélyén kezdettől fogva így érez
tünk. A gyermek védelmét szem 
előtt tartó hygiénés nézőpont „ste
rilen szemlélve” jóllehet helyes 
(bár nem igazolt), de semmiképpen 
sem humánus. Attól tartok ugyanez 
a helyzet a szülészeteken is, ahol a 
szülő anyákat naponként három 
váltás nővér és szerencsére ma már 
elég nagyszámú orvos látogatja, 
csak éppen a gyermek apja nem jö
het be (?!). Ennélfogva a nemegy
szer hideg, vagy szeles ablakon ke
resztül Rómeó és Júliát megszégye
nítő „erkélyjelenetek” és tv bébik 
pótolják a látogatást. Pedig már 
Semmelweis idejében sem a hozzá
tartozók, hanem elsősorban az 
egészségügyi személyzet volt a szü
lő nőre veszélyes.

Az intenzív betegellátó osztályo
kon is vitatott, és világszerte — de 
hazánkban is — sok helyen tiltott 
a látogatás. Én nem vagyok híve 
ennek a korlátozásnak sem. Mi 
megfelelő védőöltözékben a beteg 
legközelebbi hozzátartozóit rövid 
időre, akár naponként is beenged
jük az osztályra. Ebből a betegnek 
semmi kára nem származik. (Tu
lajdonképpen a látogató van na
gyobb veszélynek kitéve.) Az igaz
ság az, hogy a betegek igénylik, 
hogy életük talán legválságosabb 
idejében hozzátartozóikkal kontak
tusban maradhassanak. Elesettsé- 
gükben, bajukban gyermekes ösz- 
tönösséggel nagyobb és több szere- 
tetre vágynak, mint egyébként. És 
a hozzátartozó is látni akarja sze- 
rettét, gyakran még halottként is. 
Éppen ezért a ma oly divatos és 
modernnek számító tv-látogatás vé
leményem szerint nem más, mint 
visszaélés a technika lehetőségei
vel a humánum rovására, a szen
vedés torz kivetítése, inkább rossz 
horror-film, mint személyes kon
taktus, a nővéreket a gyógyítástól 
elterelő munka, ezért hátrányos, a 
rá költött összeg pedig szerény vé
leményem szerint kidobott pénz.

A beteg ember meglátogatásának 
gyakorlata nemcsak ősi keresztény 
erény (az irgalmasság testi csele
kedete), hanem szinte az egész vi
lágon bevett szokás. (Nemrég a 
hamburgi anaesthesiologus világ- 
kongresszuson láttunk egy diapozi- 
tívet, ahol a dél-afrikai színes bőrű 
édesanya az intenzív osztályon a 
beteg ágya alatt (!) fekve a szelle

mekhez fohászkodva vigyázta bete
gét, hogy a „nyugati orvosi iskola” 
ártalmait túlélje.) Bebizonyosodott, 
hogy a látogatás tiltása és túlzott 
korlátozása a gyakorlatban ered
ménytelen. A lakosság többsége 
megtalálja a kiskapukat, s a kisebb
ségben levő kevésbé élelmes rész 
pedig szenved, mert börtönnek érzi 
a kórházat. Kultúrálatlan, bár saj
nos mindennapos látvány, hogy a 
pizsamás vagy pongyolás betegek a 
kórház kerítésének rácsán (mint 
valami börtönbeszélőn) keresztül, 
vagy annak nyílásainál „randevúz
nak”, a látogatók ott szöknek be 
stb. Ugyanakkor, ha egy egészség- 
ügyi dolgozó lesz beteg, akkor ő 
egyenesen természetesnek veszi 
avagy privilégiumának tekinti, 
hogy hozzá bármikor bejöhetnek 
hozzátartozói. (Ugyanez a helyzet 
rendszerint ha egy magasrangú ve
zető kerül a kórházba.) Miért jut
tatjuk akkor a többi beteget hát
rányosabb helyzetbe? Miért utá
nozzuk akaratlanul is a reggeltől 
estig látogatható külföldi különszo- 
bákkal szemben a másod- és har
madosztályú közös kórtermek dis- 
criminatiós rendszerét?

Amikor a látogatás emberi igé
nyét elismerjük, természetesen 
szembe kell szállnunk a látogatás 
túlzásaival is.

Egyes helyeken a hivatalos lá
togatás kezdetén olyan tömeg höm
pölyög a kórházba, ami néha a Téli 
palota ostromához hasonlítható. 
Nyilvánvaló, hogy minél ritkábban 
engedik meg a látogatást, annál 
többen jönnek egyszerre, míg a li- 
berálisabban megállapított látoga
tási időben a látogatók jobban el- 
oszlanak. Az is világos azonban, 
hogy ha a beteget reggeltől estig 
boldog boldogtalan meglátogathat
ja, akkor feleslegesen fárasztjuk, ve
szélyeztetjük a kórház gyógyítási 
rendjét és tisztaságát, a látogatás 
pedig ellenőrizhetetlenné válik, 
ami mindenképpen hátrányos. De 
nemcsak a látogatott beteg, hanem 
annak szobatársa (pl. egy frissen 
operált beteg, vagy olyan, akinek 
éppen ágytál vagy csend kellene) 
is szenvedhet a túlzott látogatás
tól. Mindenképpen szükség van te
hát a látogatás rendjének szabályo
zására és ellenőrzésére.

Nem tagadható, hogy az illegális 
látogatásban olykor az egészség- 
ügyi személyzet is érdekelt. Ha nem 
is általános, de előfordul baksist el
fogadó portás, lekenyerezhető 
ápolónővér, boríték ellenében (vagy 
reményében) szemét behunyó orvos 
stb.

Törekednünk kell a kulturált lá
togatás megvalósítására. A mi kór
házunk egyes osztályain a látogatók 
papucsban mehetnek csak be, s a 
főnővérek ellenőrzik, hogy egy be
teghez egyszerre legfeljebb két lá
togatót engedjenek be. Losonczy-

val (Eü. Dóig. 1980. júl. 1.) egyet
értek, hogy a szabadabb látogatás 
feltételeit kell kórházainkban meg
teremtenünk (ruhatár, társalgó 
stb.).

De a látogatás szellemét, a vele 
kapcsolatos közfelfogást is meg kell 
változtatni, ami főként a nagyon 
összetartó és nagy rokonsággal ren
delkező cigány lakosságnál nem 
könnyű feladat. Persze a látogatás
sal kapcsolatos szellem magától 
nem változik meg. A széles néptö
megek egészségügyi felvilágosítása 
mellett az egészségügyi dolgozó 
népnevelő tevékenysége előnyösen 
érvényesülhet. De ehhez neki ma
gának is meg kell változnia, mert a 
legveszedelmesebb látogató talán 
éppen az egészségügyi dolgozó, aki 
beteg munkatársát nem ritkán 
„agyon” látogatja. Hiába írják ki az 
ajtóra, hogy a látogatás tilos, min
denki kivételnek érzi magát e tila
lom alól.

A nyugati kórházakba látogató 
orvosnak feltűnik, hogy ott is van 
ugyan látogatás probléma, de álta
lában kevesebb baj van a látoga
tással, mint nálunk. Ebben talán 
szerepet játszik az, hogy a kórházak 
kevésbé zsúfoltak, de az is, hogy 
sokkal több telefon van a betegszo
bákban mint nálunk. Nagyon sok 
látogatás elkerülhetővé válna, ha a 
betegeket telefonon el lehetne ér
ni, vagy a nekik szánt ajándékokat 
(indokolt esetben ételt) a kórház 
portáján le lehetne adni azzal, hogy 
azokat a kórház szállító szolgálata 
juttatná el a beteghez.

Az emberközpontos, a beteg ér
dekét szolgáló látogatás mellett 
egyáltalán ideje lenne, hogy a hu
mánusabb betegellátás érdekében 
többet tegyünk a jövőben. Kórhá
zaink napirendje nem a beteghez, 
hanem a személyzethez igazodik. A 
beteget hajnalban keltik s a leg
több kórházban már 5 óra tájt meg
vacsorázta tják. Elszedjük ruháikat, 
pizsamába (hálóingbe, ill. pongyo
lába) bújtatjuk és ágyba fektetjük 
őket akkor is, ha ezt betegségük 
nem indokolja. Sovány vigasz, hogy 
e rendszer szinte az egész világon 
jellemző. Az ágyban fekvő betegek 
számára nincs kisasztal (pedig va
laha volt!), zömük az éjjeli szek
rényre görnyedve étkezik. Betegsé
gükkel, a szükséges vizsgálatokkal 
és kezelésükkel kapcsolatban alig 
kapnak felvilágosítást. Kórházaink 
hangosak, az ágynemű gyakran 
gusztustalan, a kórházi pizsama 
nem esztétikus, néhol rabruhához 
hasonló. Igaz a hajdani „kedves 
nővérek” helyett ma nagytudású 
ápolószemélyzet biztosítja a maga
sabb színvonalú ellátást, de még 
ez sem adhat felmentést az alól, 
hogy az egészségügyi szakdolgozók 
továbbra is „kedvesek” legyenek.

A kórházban — mint gyógyító 
nagyüzemben — a beteg munka
darabbá vált. Sok helyütt a gép ke
rült az orvos és beteg közé s az or
vos inkább a gép mestere (vagy 
masinisztája), mint a beteg orvosa. 
A vizitek gyakran formálisak vagy 
theatralisak. A beteg emberi voltát 545



nem vesszük mindig figyelembe. 
Tapintatlan kérdéseket teszünk fel 
más beteg előtt, szeméremérzésüket 
sértjük, őket kitakarjuk, szenvedé
sükkel nem azonosulunk stb. A se
bészetek nőbetegeit az egész világon 
(de szülészeteinken is) nővérek bo
rotválják, míg hazánkban többnyi
re az egyetemre fel nem vett fris
sen érettségizett (esetenként a bör
tönből szabadult) fiatalemberek 
borotválják a nők fanszőrzetét. 
Magam részéről nehezen emésztem 
meg azt a sajnos általános magyar 
specialitást, hogy az eü. dolgozók 
(sajnos a főorvos is!) a kórházi fo
lyosón égő cigarettával közleked
nek (ez még az NDK-ban is szigo
rúan tilos!), de tűrhetetlennek tar
tom, hogy a beteghordók betegszál
lítás közben a betegek orra alá fúj
ják a füstöt (pedig ezt nemrégen 
két budapesti Országos Intézetben 
is láttam).

Gyakori a betegek fölösleges kül
dözgetése, hosszú várakoztatása. 
Utóbbi főként rendelőintézetekben 
nem ritka. Rossz vért szül, ha az 
orvos késik (s ha ez jogos, nem szé
gyen, ha akkor is exkuzálja ma
gát), vagy a rendelőben munka he
lyett vidám tere-fere folyik. Kul- 
túrember számára nem kevés he
lyen kín és büntetés a kórház mos
dója, fürdője, W. С.-je, azok tiszta
sága, rendje, toalettpapír ellátott
sága, mosdási lehetősége. Kórhá
zaink zömében pl. kiment a divat
ból, hogy a W. C.-t „foglalt” jelzés
sel lássák el. Sok helyen az ajtót 
sem lehet belülről biztosítani, állí
tólag azért, hogy ha a beteg rosz- 
szul lesz, az ajtót ki lehessen nyit
ni. (Dehát a kalauz is ki tudja 
nyitni kulcsával a vonat belülről 
lezárt W. C.-jét.) így aztán „hasz
nálat” közben az ajtót fogni kell, 
ezáltal a benn levő ajtórángatások- 
nak, és zaklatásoknak van kitéve. 
Eközben a személyzet megkülön
böztetett tisztaságú személyzeti 
W. C.-kbe vonul vissza (?). Nem 
gusztusos, hogy a legtöbb intézet
ben ugyanazon takarítók pucolják 
a W. C.-t, mint akik az ételt felhoz
zák (ill. akár ki is osztják), az 
edényt mosogatják. Az öreg maga
tehetetlen betegeknek olykor sokat 
kell kiállniuk. Hallottam olyan in
tézetről, ahol az ágyba defekálót 
azzal „büntették”, ill. „nevelték”, 
hogy órákig nem tették tisztába. 
(„Hálából” a beteg ismét bedefekált 
s így valóságos háború tört ki a 
betegek és az ápolószemélyzet kö
zött).

Valamikor a nővér a beteggel élt 
együtt. Ma gyakran a nővérszobába 
húzódik, ahol nem egyszer vidám 
hangulat, cigarettázás és kávézás 
folyik. (Szanaszét elfekvő kávéfő
zők helyett érdemes lenne elgon
dolkozni azon, hogy sok országhoz 
hasonlóan a személyzet számára hi
vatalosan legális kávé szünetet 
tartsunk.) Ezért aztán a beteg in
kább számíthat szomszédjára (vagy 
szobatársaira) mint a nővérre. (Csi
náld magad!?) A munkafegyelem 
lazulása sajnos az egészségügyet 
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része van a folytonos legális hiány
zásnak, ami lehetetlenné teszi az 
egyenletes követelményt. Valljuk 
meg, ma nem népszerű a dolgozót 
munkára figyelmeztetni, vagy mun
káját kifogásolni. A főnővér azelőtt 
a kórházigazgatás és ov. főorvos 
amolyan lefele kinyújtott keze volt, 
aki „palléréként szervezte, hajtot
ta és ellenőrizte a munkát. Ma in
kább „fedezi” nővéreit és azok 
szakszervezeti bizalmijának képzeli 
magát. A betegek megszólítása te
rén is zűrzavar van. Mindenkinek 
van ugyan tisztességes neve vagy 
foglalkozása, mégis az „uram”, 
„asszonyom”, „tanár úr”, vagy akár 
a „kedves betegünk” helyett nem 
ritkán hallani a „Papa”, „Tata”, 
„Mami”, „Nyanya”, „öregúr”, „Jós
ka bácsi”, „öreganyám”, „Bácsi”, 
„Néni”, „Mester”, jobb esetben az 
„Aranyosom”, „Kedvesem” stb. 
megszólításokat. Nem ritka a váll
veregető, lekezelő vagy bizalmas
kodó stílus. A beteg pedig mindezek 
miatt rendszerint nem mer panasz
kodni, sőt nem ritkán még fizet is. 
Dehogyis húz ujjat az egészségügyi 
személyzettel, mert esetleg ő húzza 
a rövidebbet, hiszen bármikor újra 
a kórházba utalhatják, sőt a beuía- 
lási rendelet értelmében minden 
bizonnyal ugyanazon intézetbe, sőt 
osztályra kerül.

Nem állítom, hogy a vázolt kép 
általános. Ellenkezőleg! De tegyük 
szívünkre a kezünket, mindenki is
mer hasonló eseteket s a felsorolás 
még közel sem teljes. Mindez ter
mészetesen etikai kérdés is. Gyenge 
vigasz, hogy a helyzet külföldön 
sem jobb. Rómában spontán kez
deményezésre a katolikus ifjúság a 
betegek érdekeit és jogait védő 
tribunált létesített (s a betegek 
jogait 33 pontban foglalta össze), 
amelyet még további 7 városban 
is megalakítottak. Több országban 
állampolgári kezdeményezések, ill. 
„beteg iniciatívák” születtek a 
kórházakkal szemben és a betegek 
több beleszólást követeltek az őket 
érintő kérdésekbe. Ausztriában a 
betegek érdekét védő szakszerveze
tet javasoltak felállítani. Ilyen 
szakszervezet persze nem létezhet, 
de a betegek valamiféle érdekvé
delme talán reálisnak látszik. A 
szocialista egészségügyben nem le
het érdekellentét a beteg és a gyó
gyító személyzet között. De a huma
nus betegellátás érdekében revízió 
alá kell venni munkánkat, még 
akkor is, ha a beteget sértő maga
tartás az egészségügyi dolgozók zö
mében legtöbbször nem tudatos, 
hanem főként a megszokásra és ha
gyományokra épül (üzemi vak
ság).

Gyakran joggal panaszkodunk, 
hogy a színvonalas gyógyításhoz 
nincs elég személyzetünk, és egész
ségügyi költségvetésünk is szűkre 
szabott. Nos az emberséges gyógyí
táshoz nem kell sok pénz, annál in
kább megértés, emberség és szere
tet. Schőnlein az átadott betegével 
kapcsolatban a múlt század köze
pén a következőket írta: „Végül 
azon nyomatékos kéréssel fordulok

önhöz, hogy az átvett beteggel 
szemben minden figyelmet és gon
dosságot adjon meg. Biztosítsa szá
mára a csendet, mind a kórtermek
ben, mind pedig a folyosókon és át
járókon. Vegye figyelembe azt az 
illendőséget és tapintatos tartózko
dó magatartást, ami a szenvedő em
beriséget oly nagy mértékben meg
illeti”. Ä probléma tehát nem új, de 
aligha tévedek ha azt gondolom, 
hogy e sorok ma aktuálisabbak,
mint valaha. Széli Kálmán dr.

Csehov néhány életrajzi adatának 
pontosításáról.

T. Szerkesztőség! Az Orv. Hetik 
1980. évi 46. számában megjelent 
Csehov életrajz (Bugyi Balázs dr. a 
szerző) néhány téves adatára sze
retném felhívni a figyelmet.

Csehov 1860. január 29-én szüle
tett (nem január 17-én), 1904. július 
15-én halt meg (és nem július 
2-án), következésképpen 44 és nem 
64 évig élt.

Moszkvai temetése 1904. július 
22-én és nem július 9-én történt.

Fenti adataim a Világirodalmi 
Lexikonban ellenőrizhetők.

Ivanics Pál dr.

T. Szerkesztőség! Ivanics Pál dr. 
hozzászólását hálásan köszönöm és 
örülök, hogy szerény közleménye
met ilyen gondossággal olvasta. 
Mint Csehov állandó olvasója ön- 
tudatlanul el sem tudtam képzelni, 
hogy szorgos orvosi és szociál higié
nikus munkássága mellett rövid 
életében ennyit alkothatott volna 
és a 44 éves életkor helyett 64 évet 
vettem fel. Csak az iránta érzett 
csodálat magyarázhatja az „errare 
humanum est” tényét, amit őszin
tén sajnálok.

A hatvanas évek elején Baden- 
weilerben csontpathológiai nemzet
közi szimpozionon vettem részt. A 
fürdőigazgatóság az ott elhunyt 
nagy orvosíró általuk felállított 
márványsiremlékét bemutatva egy
úttal részletesen ismertették és 
értékelték a Csehov emlékét be
mutatva Badenweiler anyakönyvé
ben kegyelettel őrzött személyi, 
születési, elhalálozási és temetési 
adatokat is. Mint nem irodalmár 
fel sem merült előttem annak le
hetősége, hogy az anyakönyv álta
lam hitelesként elfogadott adatai 
mellett más források, így a Világ- 
irodalmi Lexikon adatai eltérhet
nek. A rendszeres időpont eltérések 
— nálam mintegy 12 nappal ko
rábbiak az időpontok — feltehe
tően nem véletlen hiba következ
ményei, hanem a nagy októberi 
forradalmat követő naptári adatok 
és a megelőző időszámítás közötti 
eltérésből származhatnak. Ez ma
gyarázhatja a badenweileri anya
könyv és egyéb források közötti 
különbségeket.

Bugyi Balázs dr.



II. Hamm (Hrsg.): Allgemein
medizin. Familienmedizin. Lehr
buch und praktische Handlungsan
weisung für den Hausarzt. Thieme 
Verlag Stuttgart, New York, 1980. 
722 oldal, 208 ábra, 237 táblázat. 
Ara: 120,— DM.

A gondosan kiállított, bőven il
lusztrált általános orvostan tan
könyv 30 szerző munkája.

Az első 95 oldal bevezető rész az 
általános orvossal és szerepével fog
lalkozik. A laboratóriumi diagnosz
tikát 12 oldal ismerteti. Színes ala
pú táblázatok mutatják a fontosabb 
betegségekben elvégzendő vizsgá
latokat, de hiányoznak a normál 
értékek. A genetikai tanácsadásban 
a szükséges biológiai alapismere- 
ket is megtaláljuk. A bevezetés 
többi fejezetének csak a címeit so
roljuk fel: Egészségügyi tanácsadás. 
A praxis megszervezése. Az ifjú 
kor. Az idős kor, A gyógyíthatat
lan és a haldokló beteg. Szociális 
kérdések. Szociális segély. Reha
bilitáció. A megelőzés és a beteg
ségek korai felismerése. Családszo
ciológiai és psychológiai ismeretek.

A könyv gerincét a klinikum al
kotja.

A belgyógyászat, fertőző betegsé
gek és a csecsemő-gyermekgyógyá
szat 250 oldal terjedelmű. Az élet- 
veszélyes állapotok ellátása, élesz
tős, shocktalanítás, szív-vérkeringés, 
hypertonia és az erek betegségei 
korszerűen, nagy alapossággal, de 
mégis tömören és didaktikusán fel
dolgozott részek. A kórélettani hát
tér taglalása lényegesen hozzájárul 
az érthetőséghez. A diagnosztiká
ban a klasszikus ismeretekre tá
maszkodik, az EKG-val nem foglal
kozik.

A légúti betegségek 16 oldalra 
vannak összesűrítve. A therapia 
korszerű. A peptikus fekély a bel
gyógyászati és a sebészeti részben is 
szerepel. Az ulcus gyógyszeres ke
zelésében mindössze a savközömbö
sítőket és a succus liquiritae-t em
líti, jóllehet a H2-blokkoló cimeti- 
dint már a betegek is ismerik. A 
chronikus persistáló és a chronikus 
aggressiv hepatitis kórtanáról csak 
ennyit olvashatunk: „különböző 
okai lehetnek”. Kiemelendő a vér
betegségekről írt fejezet. A dagana
tok konzervatív kezelését az emlő, 
a petefészek és a prostata rákjá
nak a példájából tudhatjuk meg. 
Az anyagcserebetegségek tárgyalása 
példaszerű. A kórtani ismeretekből 
következtethetünk a tünetekre. Or
vosi gondolkodásunkat is fejleszti. 
A belgyógyászati vesebetegségek és 
az endokrinológia összefoglalása 
kompendiumszefű.

A csecsemő- és gyermekgyógyá
szati fejezet 33 oldalából 7 oldal 
túlméretezetten fejlődési kérdések
kel foglalkozik. Nagyon jól érvel

az anyatej mellett. Hangsúlyozza 
a megelőzést és a betegségeknek 
még tünetmentes szakban egyszerű 
eszközökkel és eljárásokkal való 
felismerésének (screening) fontos
ságát (anyagcserebetegségek, stra- 
bizmus, színvakság, halláshibák, 
demenciák stb.). Ezeket a vizsgála
tokat a védőoltásokkal együtt prog
ramozzák be. Az immunglobulino
kat varicellában, herpes zoosterben 
és súlyosabb fertőzésekben is alkal
mazzák. Sajnálatos, hogy a tapasz
talt szerzőre valló fejezetben nem 
találjuk a körzeti orvosnak oly sok 
forró percet okozó lázas eclamp
sia, pseudokrupp és az exsiccosis 
gyógykezelését.

A fertőző betegségeknek juttatott 
16 oldal nem emeli ki kellően a 
téma epidemiológiai súlyát.

A sebészetből (82 oldal) megtud
juk, hogy az ujjak és a fül érzéste
lenítő oldatába nem szabad adre
nalint tenni a végtagartériák görcse 
okozta ischaemiás nekrózis veszé
lye miatt. Felesleges a narkózisról 
írt egy oldal, valamint sebfajták is
mertetése. Sav- és lúgsérüléskor ti
los vizet juttatni a károsodott te
rületre a maróanyag felhígításának 
reményében, mert a víz hozzáadása 
fokozza a sav vagy lúg disszociáció
ját és vele a szövetsérülés mélysé
gét. A 366. oldalon a ventil-pneumo- 
thorax ellátását mutató rajzos áb
rán a punctiós tű és a felső borda 
alsó szélén van a mellüregbe vezet
ve. A csontsérülésekről 22 oldalon 
olvashatunk.

A részletes sebészeti részben az 
akut hasnak mindössze egyharmad 
oldal van szentelve. Rámutat, hogy 
a hasi fájdalomból gyulladásra kö
vetkeztethetünk, ha a fájdalom át
húzódik más tájra, jellege meg
változik, és a beteg általános álla
pota romlik. Üreges szerv izolált 
elzáródására a görcsös fájdalom 
utal aránylag jó általános állapot
ban. Az akut has differenciáldiag
nosztikai táblázatából a következő 
kórképek hiányoznak: vesekő, pye
litis, adnexitis, traumás rupturák, 
mesenterialis infarctus, hasűri tá
lyog, diabetes mellitus, porphyria.

Az urológiai fejezet a tünettan és 
therapia tárgyalásán túl a patholó- 
giába is elmélyed.

A 43 oldal terjedelmű orthopae- 
dia fényképei és röntgenfelvételei 
gyenge minőségűek. A 454. oldalon 
a veleszületett pes adductust áb
rázoló lábfej silány fényképe (vagy 
rajza?) elfoglalja az oldal 2/3-át. 
Ebben a fejezetben a következő 
kórképekről is olvashatunk: coxitis 
tbc, bursitisek, arthrosis deformans. 
Itt szerepel a rheumatoid arthritis 
is négy és fél oldalon. Kortanával 
nem foglalkozik, tünettana újat 
nem mond, de a therapia korsze
rű. Kitér a synovectomiára is. Jól

sikerűit a veleszületett csípőficam' 
leírása. A csípő-prothesissel nem 
foglalkozik.

A szülészet-nőgyógyászati feje
zetből (30 oldal) hiányzik a szülés 
és levezetése.

A psychiatria 40 oldala a nehe
zebb nyelvezete ellenére is élveze
tes olvasmány. (12 soros mondattal 
is találkozunk.) Négy oldalas táb
lázatos összefoglalás a psychiatriai 
elsősegéllyel foglalkozik. Kiemelés
re kívánkozik az agyi érelmeszese
dés kezelésének pár sora részben 
címszavakban: A vérkeringés tá
mogatása glikozidákkal és a vér
nyomás rendezése. Az agyi vérát- 
áramlást és az agyi anyagcserét 
elősegítő szereknek a hatása bi
zonytalan. Étrend. Pihenés és ak
tivitás kellő arányban. Az elszige
telődés megelőzése és az orvosi be
szélgetés a therapia legfontosabb 
részei, amelyek megkönnyítik a 
betegeknek korlátozott lehetőségei 
elfogadását.

A psychosomatikus betegségek és 
a psychotherapia fejezet méltatása 
helyett ismét pár kiragadott rész
let beszéljen: A beteg csak ritkán 
közli orvosával konfliktusainak 
okát, helyette tüneteket ad elő, és 
ezzel a gyakorlatban „szervi beteg
nek” látszik. Másutt Bálintra hi
vatkozva: „Az orvosnak meg kell 
tanulnia arra figyelni, amit a be
teg szavakkal alig tud kifejezni”.
Az orvosnak el kell sajátítani a be
teget megghallgatni tudni. A beteg
nek az a kívánsága, hogy ne csak 
meghallgassák, de meg is értsék.
Ha ez beteljesül, már psychothera
pia. Tanulságos az autogen training- 
ről írt két oldal is. A sexuális fel
világosítás fejezete hasznos gyakor
lati útmutatásokat ad. Az egyéb
ként jól megírt ideggyógyászati fe
jezetben (34 oldal) a lumbo-ischial- 
giák tárgyalása bővebb terjedelmet 
érdemelt volna.

A bőr- és nemibetegségek feldol
gozásának jellemzésére a varicosus 
alszárfekély kezelése álljon: „Nincs 
ulcus-kezelés kompressziós kötés és 
a beteg aktív közreműködése (moz
gás) nélkül. Értelmetlen a felpolcolt 
lábbal való ülés. A varicosus alszár 
bőre igen hajlamos szenzibilizáló- 
dásra, ezért ne alkalmazzunk eré
lyes szereket. A sebhintőpor hatáso
sabb a kenőcsnél, de fájdalmasabb. 
Therapia-resistens esetekben gon
doljunk vashiányra és látens szív
elégtelenségre.”

A szemészetről is csak jót lehet 
írni. A 22 oldalon megtaláljuk a 
fontosabb vizsgálati és kezelési 
módszereket. A tünettan, diagnó
zis és therapia felbontásban táblá
zatokba foglalt szembetegségek 
igen áttekinthetőek. Szemsérüléskor 
mindkét szemet bekötve kell a be
teget intézetbe szállítani.

A 21 oldalas orr-, fül- és gégebe
tegségek fejezetéből két példát vá
lasztunk ki.

A tonsillectomia javallatai: 1. 
Góc-szanálás. Ez idült tonsillitis 
esetén áll fenn, amelynek bizonyí- 
tása nagyon nehéz. Tonsillectomia 547



előtt ajánlatos a fogászati gócokat 
rendezni, 2. Recidiváló anginák. 
Mindig tisztázandó, valódi anginák
ról van e szó, vagy akut pharyngi- 
tisesekről? Utóbbi esetben az orr
légzés gátolt, és a tonsillectomia 
ellenjavallt. Az orrot kell gyógyíta
ni, különben makacs garat- és 
hörghurutok maradnak vissza. 3. 
Mivel a tonsilláknak fontos immu- 
lógiai szerepük van, 4—5 éves ko
rig legyünk óvatosak a tonsillecto
mia tanácsolásával, és helyette az 
adenotomiát részesítsük előnyben.

„Kisgyermekkorban akut orr-ga- 
ratinfekció kapcsán rövid időn be
lül subglottis-oedema (pseudo- 
krupp) alakulhat ki erős légszomj
jal, amely tracheotomiát vagy co- 
niotomiát tehet szükségessé. Thera
pia; corticosteroid, szélesspectrumú 
antibiotikumok, szedálás. Tilos a 
codein.” A nem ritka pseudokrupp 
kezelésének ilyen rövid elintézése 
elmarasztaló.

A legutolsó 23 oldal a farmako- 
therapiát tárgyalja. A gyógyszerek 
felezési idejét feltüntető öt oldalas 
táblázat túlzás.

További fontosabb kifogások: 
Nem foglalkozik a könyv immuno
lógiával. Az immun-biológiai szem
lélet hiánya szinte valamennyi fe
jezeten végigvonul. Hiányoznak 
még a következő jelentősebb téma
körök: só- folyadékháztartás, toxi
kológia (szerves foszforsavészterek), 
gombamérgezések és a bélférgek.

Kívánatos lenne a következő ki
adásba beilleszteni egy kevés fogá
szatot, szájsebészetet, radiológiát, 
diaetetikát, repülőorvostant (turiz
mus) és plasztikai sebészetet (fül
bevaló behelyezése leányok fülébe). 
Néhány ritkább és kevésbé jelentős 
kórkép, valamint táblázat elhagyá
sával és az említett hiányok pótlá
sával még jobban meg lehetne kö
zelíteni az általános-körzeti orvosi 
igényeket a könyv terjedelmének 
jelentős bővítése nélkül.

összegezve, a Hamm szerkesztet
te tankönyv átfogja csaknem az 
egész gyakorlati orvostant. A fel
sorolt kifogások ellenére értékes 
vademecum, és melegen ajánlható 
minden gyakorló orvos könyves
polcára. Kollár Lajos dr.

Movat, H. Z. (ed.): Inflammatory 
Reaction. Springer Verlag, Berlin, 
1979. Ara: 88,— DM.

A 277 oldal terjedelmű könyv a 
„Current Topics in Pathology” című 
sorozat 68. kötete. A szerkesztő a 
munkát 12 neves kutató tanulmá
nyából állította össze, egységes 
szempontok szerint. A könyv cél
ja az volt, hogy a gyulladással kap
csolatos legkorszerűbb vizsgálato
kat és elméleteket ismertessék, 
minden fejezet után bőséges és 
modern irodalomjegyzék található. 
A könyv 10 fejezetre oszlik.

Az első fejezet az akut gyulla
dás ultrastructurájával foglalko- 
zik. Alfejezetei a következők: az 
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sége; a sejtek migratiója és extra- 
vasatiója; a hízósejtek és thrombo- 
cyták szerepe; a phagocytosis. Az 
ábraanyag kitűnő, az elektronmik
roszkópos hisztokémiai vizsgálatok 
a kóros folyamatok dynamizmusára 
is meggyőző adatokat szolgáltatnak.

A második fejezet azzal a kér
déssel foglalkozik, hogy milyen 
módszerrel lehet egzakt módon 
mérni a gyulladással kapcsolatos 
vérkeringési változásokat?

A harmadik fejezet különösen jól 
sikerült. A leukocyták szerepét is
mertetik, részletesen foglalkoznak 
a fehérvérsejteknek az erek endo- 
theljéhez való tapadásával és ennek 
a folyamatnak a részleteivel, ame
lyet mind in vivo, mind in vitro 
körülmények között vizsgáltak. A 
saját és mások eredményeit is kri
tikusan értékelik. Foglalkoznak a 
leukocyták migratiójával és che- 
motaxisával. Véleményem szerint 
ez a fejezet számos új megállapí
tást tatalmaz, amelyek újabb ku
tatás kiindulópontjául szolgálhat
nak.

A negyedik fejezetben a nyirok
elvezetés mechanizmusát ismerte
tik, valamint összehasonlítják a 
nyirok drainage szerepét akut, kró
nikus és hypersensitiv gyulladás 
esetén.

Az ötödik fejezetet a kötet neves 
szerkesztője, Movat írta, a kinin
rendszer vegyületeiről. Ismeretes, 
hogy a kallikrein, a plasmin és bra- 
dykinin felelősek a gyulladás két 
kardinális tünetéért: a duzzadásért 
és fájdalomért. Az egyes faktorok 
kémiai tulajdonságaival és képző
désük mechanizmusaival foglalko
zik ez a fejezet, a szerző tömören, 
de jól érthetően foglalja össze a 
legújabb kutatások eredményeit.

A hatodik fejezet az előzőhöz ha
sonlóan magas színvonalú. Ebben a 
komplement-rendszerrel foglalkoz
nak, amely a gazda szervezet fon
tos eszköze a micro-organizmusok 
elleni védekezésben, de az allergiás 
és autoimmun gyulladásokban is 
nagy jelentőségű.

A hetedik fejezetben a phago- 
cyta rendszer elemeit és ezek 
funkcióját ismertetik. A fejezet 
részletesen foglalkozik a mono- 
nuclearis és polymorphonuclearis 
phagocyták, lymphocyták és macro- 
phagok szerepével a  gyulladásos 
folyamatokban. Ennek a fejezetnek 
van a legtöbb kapcsolata a gyakor
lati pathológiával, mert a gyulladá
sok felismerése és osztályozása 
ezen sejtek megjelenésén és ará
nyán alapul.

A nyolcadik fejezetben a leuko
cyták lysosomális enzymjeinek vizs
gálatáról számolnak be, in vivo és 
in vitro körülmények között.

A kilencedik fejezetben értékes 
adatokat találunk a túlérzékenység 
miatt keletkezett gyulladás sejtes 
elemeinek változásáról. A fejezet
ben található néhány olyan adat, 
amelyek már az előző fejezetekben 
is ismertetésre kerültek, de néhány 
olyan új megállapítást is tartal
maz, amely a gyakorlati pathológia 
számára is nagy jelentőségű.

Az utolsó fejezet a prostaglandi- 
nok szerepéről szól. Sok hypothe
sis ismertetése és kritikája talál
ható ebben a részben és világosan 
kitűnik, hogy a kezdeti lelkesedés 
után jelenleg a prostaglandinoknak 
csupán kis szerepet tulajdonítanak 
a lobos reakcióban. A szerző a feje
zet végén megállapítja, hogy még 
sok kísérlet szükséges a prostaglan- 
dinok szerepének tisztázásához.

összefoglalva az ismertetést, a 
könyv kiváló forrásmunka azon 
kutatók számára, akik a gyulladás 
pathofiziológiájával foglalkoznak. 
Hasznos olvasmány azoknak, akik 
napi diagnosztikus és gyógyító 
munkájuk mellett elméleti kérdé
sek iránt is érdeklődnek és figye
lemmel kísérik a kutatás rohamo
san fejlődő módszereit és eredmé-
nyeit' Balázs Márta dr.

Ottenjann, R., Classen, M.: Gast- 
roenterologische Endoscopie. Lehr
buch und Atlas. (Emésztőszervi en- 
doscopia, Tankönyv és atlasz). Fer
dinand Enke Verlag Stuttgart 1979. 
348 oldal, 836, többségében színes 
ábra, 64 táblázat. Ára: 298,— DM.

Az emésztőszervi endoscopia két 
jeles európai egyéniségének Otten
jann és Classen professzoroknak, 19 
társszerző segítségével nagyszerű 
könyvet sikerült összeállítani. Ez a 
könyv talán a legjobb és legszebb 
azok között, amelyek erről a témá
ról valaha is megjelentek. Az ösz- 
szeállítás mindkét célja megvalósul: 
didaktikus tankönyv és kitűnő at
lasz is egyúttal. Az emésztőszervi 
endoscopia különböző területeit át
fogó 11 fejezetet a módszerek leg
kiválóbb művelői és ismerői írták. 
Ez a biztosítéka annak, hogy az 
adatok nemcsak korszérűek, de je
lentős személyes tapasztalatot is 
tükröznek. Az egyes fejezetek szer
kesztése egységes: a módszer törté
netéről, a műszerekről, a vizsgála
tok technikájáról, javallatáról, az 
ellenjavallatokról, a szövődmények
ről, a leletek értékeléséről, és kli
nikai hasznosságáról minden eljá
rás leírásánál részletesen olvasha
tunk. A különböző témákat részle
tes irodalomjegyzék követi, amely
ben szinte valamennyi lényeges hi
vatkozás megtalálható. A leíró részt 
tárgymutató egészíti ki. A fejezetek 
beosztása decimális rendszert kö
vet, amely a tájékozódást egysze
rűsíti.

A nyelőcső és a gyomor endosco- 
piáját, az epeutak és a hasnyálmi
rigy betegségeinek felderítésére 
használt újabb módszerek — az en- 
doscopos retrográd cholangio-panc- 
reatographia, és a percutan trans- 
hepatikus cholangiographia — le
írása követi. A következő fejezetek
ben a belek vizsgálatának lehetősé
geiről olvashatunk (intestinoscopia, 
colonoscopia, procto-, recto- és sig- 
moidoscopia, vak vékonybél biop- 
sia). Az utolsó három fejezet pedig 
a laparoscopiával, a sürgősségi la-



paroscopiával és a percutan máj- 
biopsiával foglalkozik.

A könyv leíró része minden fon
tos ismeretet tartalmaz, elolvasása 
után nem marad hiányérzetünk.

Az ábrákról külön kell szólnunk. 
A szerkesztők atlasz összeállítására 
is vállakoztak és magas szinten tel
jesítik ezt a feladatot. Az en- 
doscopos ábrák a vizsgálatok min
den részletét bemutatják és az el
téréseket is több felvételen láthat
juk. A színes endoscopos képek ki- 
fejezőek, szemléletesek, technikai
lag elsőrangúak, a szakember és az 
emésztőszervi endoscopiában nem 
jártas olvasó számára egyaránt él
ményt nyújtanak. A röntgenfelvé
telek is kitűnőek, a grafikus ábrák 
és a táblázatok pedig jól áttekint
hetők.

A kiadó szép könyvet nyújt az ol
vasónak, amely a gyakorlott gast- 
roenterológus és a kezdő endosco
pos számára egyaránt hasznosítha
tó, az ismereteket jól átfogó, alap
vető munka. Tulassay Zsolt dr.

Klatt, R.—Schindler, W. (szerk.): 
Der Betriebsarzt. VEB Verlag Volk 
und Gesundheit, Berlin, 1980. 45 
ábra, 24 táblázat. 393 old. Műbőr
kötés. Ára: 19,— M.

A zsebkönyv formájú művet 23 
tagú szerző-kollektíva írta, melynek 
soraiban orvosokon kívül mérnö
kök, fizikusok, pszichológusok, sőt 
jogász is található. Ezt a széles 
spektrumot a munka- és üzem- 
egészségügy komplex volta, széles 
körű orvosi, műszaki, jogi, pszicho
lógiai határterületi átfedései ma
gyarázzák.

A bevezetőben a szerkesztők ki
fejtik, hogy munkájukkal az üzem- 
egészségügy területén tevékenyke
dő valamennyi szakdolgozó kezébe 
kívánnak vezérfonalat adni gya
korlati feladataik szakszerű ellátá
sához.

A könyv célkitűzése a szocialis
ta társadalomban tevékenykedő 
üzemorvos feladatainak, munka- 
módszereinek kimunkálása is. A 
cél megvalósítása érdekében a mű 
elsősorban munkahygienes alapis
mereteket kíván nyújtani, de fog
lalkozik az üzemorvos tevékenysé
gének jogi alapjaival, valamint — 
elég röviden és tömören — a fog
lalkozási betegségekkel is. A szer
kesztők hangsúlyozzák, hogy mun

kájuk nem teszi feleslegessé az 
egyes kérdésekkel részletesen fog
lalkozó monographiák és a szakfo
lyóiratok tanulmányozását.

A könyv 6 fejezetre tagolódik:
1. Az üzemorvos a szocialista tár

sadalomban fejezetben 5 oldalon 
a szocialista üzemorvos feladatait és 
jellemző vonásait taglalja, kiemel
ve azt a sajátos helyzetet, amelyet 
az üzemorvos a, termelés és az 
egészségügy érintkezési pontjában 
elfoglal.

2. Az üzemorvos partnerei feje
zet — közel 40 oldalon sorolja fel 
azokat a társadalmi, politikai, gaz
dasági és tudományos szervezete
ket amelyekkel az üzemorvos mun
kája folyamán érintkezésbe kerül és 
taglalja a kapcsolat módozatait is.

3. Áz üzemorvos feladatai fejezet 
82 oldalon az üzemorvos fő felada
taiként az alábbiakat jelöli meg: 
általános orvosi gondozás, speciális 
munkaegészségügyi gondozás, mun
kahygienes tanácsadás, a hygienes 
normák betartása, egészségnevelés. 
Itt taglalja az üzemorvos jogait és 
kötelességeit is az üzemmel szem
ben. A gondozási munka magában 
foglalja az elsősegély és első or
vosi segély megszervezését, az 
üzemorvosi és szakorvosi rendelé
seket, a felvétel előtti és időszakos 
orvosi vizsgálatokat, a fiatalko
rúak, nők, az idősebb dolgozók és 
a veszélyes munkakörben dolgozók 
gondozását. Fontos szerepet tulaj
donítanak a betegállomány rend
szeres analízisének és értékelésé
nek. Részletesen ismertetik a reha
bilitációs bizottságok tevékenysé
gét. A munkahygienes feladatok 
betöltésében fontos szerep jut itt az 
üzemi szemléknek és az üzemi terv 
kidolgozásában való részvételnek. 
Az egészségnevelési feladatok terén 
az üzemorvosnak egész sor szerve
zettel van módjában együttműköd
nie.

4. Az üzemorvos munkaegészség
ügyi alapismeretei fejezet kb, 200 
oldalon hűen tükrözi a mű hygie
nes beállítottságát: 150 oldal foglal
kozik a klasszikus munkafiziológia 
és ergonómia ismereteivel és mód
szereivel és mindössze kb. 50 a fog
lalkozási betegségekkel. A munka
élettani rész tárgyalja a fizikai és 
szellemi munka energia-igényét, a 
fáradást, a terhelési próbákat, a fi
zikai és pszichikai igénybevétel 
mérését, a munka-pihenés rendszer 
megszervezését és a teljesítőképes

ség emelésének lehetőségeit. A 
munkahygienes alfejezet elsősor
ban a munkakörnyezet kialakításá
val, valamint a mikroklímával és a 
kémiai anyagok MAK-értékeinek 
kérdésével foglalkozik, tárgyalja a 
fizikai és kémiai ártó tényezők el
leni védekezés lehetőségeit. A fog
lalkozási betegségek tárgyalása váz
latszerű és hézagos. A vibrációs ár
talmakat külön nem is tárgyalja, 
csak a „Mozgásszervek foglalkozási 
eredetű megbetegedései” című alfe- 
jezetben tesz említést az ízületek 
degeneratív jellegű eltéréseiről. A 
porártalmak közül is csak a szili
kózis és aszbesztózis kerül tárgya
lásra.

5. Higiénés alapelvek az üzemor
vos munkájához fejezet egy 1978-as 
rendeletet ismertet, amely az üzem
orvos feladatkörébe sorolja az 
üzemkommunái- és élelmiszerhy- 
gienes, környezetvédelmi, valamint 
járványügyi feladatait is, ezért rö
viden (12 oldalon) ezeket is ismer
teti a könyv.

6. Az üzemorvos jogi helyzete a 
rövid (16 oldalas) fejezetben tár
gyalja az üzemorvos tevékenységét 
szabályozó rendeleteket, jogszabá
lyokat, és etikai kötelezettségeket, 
a beteg kötelességeit, valamint az 
üzemi orvos dokumentációs és je- 
jelentési kötelezettségeit.

A 8 oldalas függelék — az olvasó 
nagy hasznára — felsorolja a leg
fontosabb német kézi- és tanköny
veket, munkaegészségügyi vonat
kozású szakfolyóiratokat és egyéb 
fontos információs anyagokat, töb
bek között hygienes standardokat. 
Ismerteti végül a foglalkozási be
tegségek jegyzékét, amely 41 kór
állapotot sorol fel.

A tájékozódást 10 oldalas tárgy
mutató könnyíti meg.

Didaktikus célokat szolgál az a 
nyomdatechnikai megoldás, hogy a 
fontosnak tartott részeket külön 
bekezdésben, piros nyomással eme
lik ki.

A szép kiállítású könyv hasznát 
a külföldi olvasó számára az kor
látozza, hogy az NDK viszonyaira, 
rendeletéire, jogszabályaira épül, 
így javaslatai más országokban 
sokszor csak megfelelő korrekció
val alkalmazhatók.

Mindazonáltal — elsősorban 
üzemorvosok és munkahygieniku- 
sok számára — hasznos és tanul
ságos olvasmány. Káfcosy Tibor dr
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A járványügyi helyzet általános jellemzése

Az enterális úton terjedő fertőző betegségek közül 
a jellemző szezonalitásnak megfelelően, kevesebb sal
monellosis, dysenteria, dypepsia coli és hepatitis infec
tiosa fordult elő, mint az előző hónapban.

A cseppfertőzéssel terjedő betegségek közül közel 
annyi scarlatinát és rubeolát, de több paroti
tis epidemicát jelentettek be, mint novemberben. 
Októbertől kezdve lényegesen nőtt a morbilli megbe
tegedések száma néhány megyében kialakult morbilli 
járvány következeiében.

Az idegrendszeri fertőző betegségek közül csök
kent a meningitis serosa, nem változott az encephalitis 
infectiosa esetek száma.

Kiemelésre érdemes járványügyi események

Influenza. November közepétől kezdve észlelték tí
pusos influenzás megbetegedések halmozódását gyer
mekek és fiatal felnőttek közösségeiben két megye te
rületén. A járványgócok száma november második fe
lében fokozatosan, december elejétől hirtelen nőtt, egy
re több megyén belül. December első hetétől kezdve 
egyes helységekben kiterjedő járványok is kialakultak. 
November 17 és december 14. között 116 372 megbete
gedésről érkezett jelentés. A bejelentett esetek száma a 
legmagasabbra a december 15-én kezdődő héten emel
kedett (122 910). Ezt követően a regisztrált betegek szá
ma hétről hétre rohamosan csökkent, a január 5. és
11. közötti héten jelentett 22 011 esetig. November 17. 
és január 11. között összesen 342 540 megbetegedés ke
rült a nyilvántartásba (az ország lakosságának 3,2%-a). 
A legmagasabb megbetegedési gyakoriságot (5,6— 
6,1%) Somogy-, Baranya- és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyékben, míg a legalacsonyabbat (0,6—0,9%) Békés 
és Vas megyében észlelték. Az egyes közösségeken be
lül kialakult járványokban a megbetegedési gyakoriság 
széles határok között változott (10—80%).

A megbetegedések általában enyhe lefolyásúak 
voltak. A pneumonia, pleuritis, otitis, sinusitis, enteri
tis formájában jelentkező szövődmények gyakorisága 
mintegy 3% volt. Kórházi kezelésre csupán 651 beteg 
szorult. A bejelentett halálos kimenetelű megbetege
dések száma 22 volt (csecsemő 1, 1—14 éves 5, 24—60 
éves 3, 70 évesnél idősebb 13).

A betegek kormegoszlása a reprezentatív adatok 
szerint a járvány folyamán jelentősen változott. A jár
vány tetőzéséig a megbetegedéseknek mintegy 74%-a 
a 24 évesnél fiatalabb korosztályokban fordult elő, míg 
ezt követően a ebbe a korcsoportba tartozók aránya

fokozatosan csökkent a január 5—11. közötti héten ész
lelt 51%-ig.

A virológiái vizsgálatok szerint a járvány fő kór
okozója a H1N1 altípusú influenza A vírus volt, mely
nek antigénszerkezete a londoni WHO Influenza Köz
pont vizsgálatai szerint jelentősen eltért mind az 
A/USSR(90)77, mind az A/Brazil(ll)78 prototípus tör
zsétől, de közel megegyezett az azonos időszakban más 
országokban izolált H1N1 altípusú törzsekével, össze- • 
sen 18 vírustörzs került kitenyésztésre 7 megyében és 
Budapesten észlelt 13 járványgócból. A vírusszerológiai 
vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a járvány 
időszakában kisebb számban influenza В vírus okozta 
megbetegedések is előfordultak.

Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon. 
1980. december*

December Január 1—december 31.+
B e t e g s é g 1 9 8 0 . 1 9 7 9 . M e d iá n

1 9 7 4 —
7 8 .

1 9 8 0 . 1 9 7 9 . M e d iá n
1 9 7 4 —
7 8 .

T y p h u s  a b d o m i n a l i s 3 21  ** 21 4 9
P a r a t y p h u s — — — 1 1 7
S a l m o n e l lo s i s 2 4 4 3 6 0 2 8 9 7  4 6 4 5  8 8 3 5  2 9 0
D y s e n te r i a 3 0 2 4 8 2 4 3 9 5 5 1 9 1 0  7 2 0 8  2 2 1
D y s p e p s i a  c o l i 2 8 3 6 8 7 6 0 7 6 9 7 1 4 2 0
H e p a t i t i s  e p id . 3 7 2 6 3 6 6 5 0 5 1 3 7 7 1 8 2 7  3 5 6
P o l io m y e l i t i s — — — 1 1 2
D ip h th e r i a — 1 ---  . 6 2 4
S c a r l a t i n a 1 2 0 5 2 8 9 9 1 1 0 9 1 5 1 6 6 1 5  5 2 0 9  7 9 6
M o rb i l l i 4 7 6 2 5 2 8 1 0 7 4 3 5 9 3 9 7
R u b e o l a 2 7 5 7 0 0 3 2 5 6  1 5 8 1 5 5  6 1 3  1 6  3 6 2
P a r o t i t i s  e p id . 4 5 0 0 3 5 5 7 4 5 8 2 4 6  9 0 1 4 7  5 8 9  3 9  4 8 7
P e r tu s s i s 3 1 5 2 5 5 2 6 7
M e n in g i t i s  e p id . 6 7 6 1 0 8 7 7 71
M e n in g i t i s  s e r o s a 2 5 3 5 3 5 4 9 5 6 2 2 4 8 1
E n c e p h a l i t i s  in f. 2 6 2 2 1 3 3 4 5 4 6 7 2 4 7
M o n o n u c l .  in f. 3 3 6 7 3 8 5 5 5 5 7 3 5 1 9
K e r a to c o n j .  e p id . 1 5 3 3 1 0 2 1 1 1 5 9
M a la r ia — 2 • _ 6* 1 3 ' 5*
T y p h u s  e x a n th . — — — —

S t a p h y l o c o c c o s i s 1 0 1 7 2 7 2 1 2 2 1 7 3 8 1
T e t a n u s 5 6 3 5 6 51 6 3
A n th r a x — — — — __ r—
B r u c e l lo s i s 2 2 4 2 4 3 7 8 5
L e p to s p i r o s i s и 3 3 4 8 2 8 5 3
T u la r e m ia 6 1 4 1 6 1 5 1 9
T u la r e m ia 6 1 4 1 6 1 5 1 9
O r n i th o s i s — 2 — 7 7 1 5 6
Q - l á z — — — 11 3 6 —
L y s s a — — — —
T a e n ia s i s 7 4 3 5 4 4 6 6 4
T r ic h in e l lo s i s — — — 6 6 — —
L y s s a  f e r t ő z é s r e  
g y a n ú s  s é r ü l é s 8 9 1 4 4 1 2 3 1 6 1 4 1 9 3 5 1 8 5 6

+ E lő z e t e s ,  r é s z b e n  t i s z t í t o t t  a d a to k .  
■ I m p o r tá l t  e s e t e k .

" E b b ő l  3  e s e t  im p o r tá l t .



Pályázati felhívás
A Magyar Gyermekorvosok Társaság Fonó Renée dr. hagyatékából
létesített

Petényi Géza-díjra

pályázatot ír ki, fiatal gyermekorvosok szakmai fejlődésének elő
mozdítására.
A pályadíj kétévenként kerül kiadásra 1—3 személy részére. 
Pályázni lehet a pályázat céljára készült kézirattal 1980. május 31. 
után bármely orvosi szakfolyóiratban megjelent, addig díjazásban, 
anyagi elismerésben még nem részesült, tudományos klinikai köz
leménnyel.
Pályázati határidő: 1982. május 31.
A díj első ízben a Társaság 1982 őszén tartandó jelentősebb szak
mai rendezvényén kerül átadásra.
A pályázatok ajánlott postai küldeményben a Társaság főtitkára 
címére küldendők.

A Magyar Anaesthesiológiai és 
Intenzív Therapiás Társaság Nyu
gat-dunántúli Szakcsoportja, a Pé
csi Orvostudományi Egyetem Tudo
mányos Szakcsoportja 1981. már
cius 2-án, délután 4 órakor, Pécsett, 
az Orvostudományi Egyetem Köz
ponti Épületében tudományos ülést 
tart.

1. Tekeres Miklós (Pécs): Meg
nyitó.

2. Széli Kálmán (Szombathely): 
A felnőttkori respiratiós distress 
syndroma (ARDS) kórismézésének 
lehetőségei.

3. Kósik Gyula (Kaposvár): Men- 
delson-syndromás eseteink és ta
nulságai.

4. Grósz József (Zalaegerszeg): 
Pheochromocytomás beteg műtéti 
előkészítése és anaesthesiológiai 
problémái.

5. Brolly Mária, Horváth Attila 
(Pécs): Epidurál anaesthesia helye 
a műtéti érzéstelenítésben és az in
tenzív therapiában.

6. Mezey Béla (Pécs): Nitro- 
pussid kezelés szívinfarctust kísérő 
bal kamrai elégtelenségben.

A Magyar Humángenetikai Tár
saság 1981. március 5-én (csütörtök) 
délután 14.00 órakor, a Semmelweis 
OTE II. Gyermekklinika tantermé
ben (IX., Tűzoltó u. 7—9.) tudomá
nyos ülést tart.

Elnök: prof. László János.
Szollár Judit dr. (Bpest.): Muta- 

gén hatások cytogenetikai tesztelé
sének klinikai jelentősége (kandi
dátusi értekezés házi védése).

Opponensek: Osztovics Magda 
dr., Révész Tamás dr..

Fekete György dr. (Bpest.): Vele
született chromosoma aberratiók 
szerepe a malignus daganatképző
désben (kandidátusi értekezés házi 
védése).

Opponensek: Gács Tibor dr., 
Papp Zoltán dr.

Vitavezető: prof. Schuler Dezső.

A Magyar Pszichiátriai Társaság 
Szociálpszichiátriai Szekciója és 
Szenvedélybetegségek Munkacso
portja 1981. március 6-án, pénteken 
14 órakor, a Semmelweis OTE Pszi
chiátriai Klinika tantermében

(VIII., Balassa u. 6.) tudományos 
ülést tart.

Soliman Saleh (Bpest.): Gesztus
improvizációs csoportmunka pszi- 
chotikus betegekkel.

Görgényi István (Bpest.): Sport
foglalkozás szociálpszichiátriai osz
tályon. (Néhány gyakorlati tapasz
talat.)

Berkó Irma, Tringer László, Si
mon Lajos (Bpest.): A kommuni
katív mozgásterápia és jelentősége 
a komplex csoportpszichotherápiák- 
ban.

Hanis Erzsébet, Friges Júlia 
(Bpest.): Tréningcsoport-foglalko- 
zások.

Merényi Márta, Gerevich József 
(Bpest.): Pantomimcsoport terápiás 
lehetőségei szkizofréneknél.

Sülé Ferenc (Karcag): Tapaszta
latok pszichotikusok önvédelmi 
sportcsoportjában.

Dévényi Éva (Érd): Spontán 
mentálhigiénés folyamatok egy 
amatőr színjátszó csoportban.

V i t a
Vitavezető: prof. Juhász Pál, a 

Társaság elnöke.

Az Union Internacionale Contra 
Cancer (UICC) és a Magyar Onko
lógusok Társasága 1981. október 
19—22. között Budapesten tartja 
„3rd European Symposium on Smo
king Control” rendezvényét.

Felvilágosítás: prof. Lapis Ká
roly, Semmelweis OTE Kórboncta
ni és Kísérleti Rákkutató Intézet, 
VIII., Üllői u. 26., 1085.

A Magyar Pathologusok Társasá
ga 1981. október 2—3-án Miskolcon 
pathologus találkozót rendez.

Témák:
A vékonytű aspiratiós cytologia 

(ABC).
A cardiopathologia egyes kér

dései.
Az előadásokat felkért előadók 

tartják.
Mindennemű felvilágosítást Só- 

tonyi Gábor dr. főorvos (Miskolc 
3501, Pf. 188, Megyei Kórház) ad.

A Magyar Anaesthesiológus és 
Intenzíz Therapiás Társaság 1981.
augusztus 28—29-én Dunaújváros
ban tartja vándorgyűlését.

Fő témái: '
1. A neurolept anaesthesia kü

lönböző módszerei.
2. A- perimortális időszak etikai, 

jogi és szakmai kérdései.
3. Szabadon választott előadások.
Az előadások időtartama 8 perc.
Vetítési lehetőség: 5 X 5  cm dia

pozitív: 8, S 8 és 16 mm-es mozgó
film, valamint írásvetítés.

Elszállásolási lehetőség: Hotel 
Arany Csillag és a Műszaki Főis
kola kollégiumai.

Előadások bejelentési határideje: 
1981. március 15.

Cím: Molnár Gergely dr. főorvos, 
Dunaújváros 2400, Postafiók 107, 
Kórház.



. MEGJELENI
EGÉSZSÉGNEVELÉS 

1980. 6. szám
K örm en d y  Is tv án  d r . : Ism ere tek , n o r

m ák , m ag a ta rtá s , egészségi á llap o t 
a la k u lá sa  a psz iehoszociá lisan  akcele- 
r á l t  se rd ü lő k  között.

B a rto s A nna M ária  d r . : F odrász  sz ak 
m u n k á s ta n u ló k  isko la i egészségneve
lési ó rá ib ó l levo n h a tó  tap asz ta la to k .

Szekeres E rzsébet dr., B ácskai László 
d r . : „C ivilizált sz ó rak o z ás” á rta lm a i 
az if jú ság  k ö rében .

G yenge E szter d r . : P szichés p rob lém ák  
és m a g a ta r tá sz a v a ro k  a  se rd ü lő k o r
ban.

T ill G abrie lla  d r., S chéba V ilm os d r . : 
F ek e tek áv é -fo g y asz tá s i szokások  a 
B u d ap esti M űszak i E gyetem  hallg a tó i 
között.

S zilágyi V ilm a d r . : A f ia ta lk o rú a k  m űvi 
a b o rtu sza i és az ezzel k ap cso la tos 
egészségnevelési fe lad a to k .

V értes László d r . : Az egészségügyben 
dolgozó f ia ta lo k  d ohányzása .

B enson K ata lin  d r . : A d ohányzás lé lek 
tan i vonatkozásai.

F ü sti M olnár S án d o r d r . : A m ag y ar 
n y elvű  egészségügyi felv ilágosítás 
k ezdete  — M éliusz Ju h á sz  P é te r  és a 
„ H e rb á riu m ” .

KÓRHÁZ- ÉS ORVOSTECHNIKA
1980. 6. szám

B ozóky L„ Jó zsef G .: A tech n ik a  szere 
pe  a k o rszerű  su g á rte rá p ia  k ife jle sz 
tésében .

V arjas  G dr., József G. d r . : G yenes Gy. 
d r . : Több eg y m ást keresz tező  su g á r
n y a láb  dózise losz lása inak  a  m a tem a
tik a i v izsgála ta  az ú gyneveze tt belső 
m ezők  segítségével.

V arjas G. d r . : M é ly te ráp iás su g á rk ez e 
lési lehe tő ség e in k  a  dózisgrád iens 
v ek to ro s elem zése tü k réb en .

V arjas  G. d r., G y arm a th y  L. d r., P e t
rá n y i J . d r., K iss B. d r., G yenes Gy. 
d r . : B esugárzás te rv ezés az O rszágos 
O nkológiai In téze t R adio lóg iai O sztá
lyán.

P e trá n y i J . d r., R eisch l Gy. d r., V arjas 
G. d r .:  A n ag y e n e rg iá jú  e lek tro n  és 
fo ton  tu g á rzáso k  együ ttes , azonos be
lépési k ap u b ó l tö rté n ő  fe lh a sz n á lá sa : 
a k ia la k u lt dóziseloszlás jellem zése.

T. V. K alny ina , V. Sz. K a sz u lin : A vég 
bél an as to m o sis  készü lék  a  sebésze ti 
g y a k o rla tb an .

H alm os P é te r  dr., M olnár L. d r., M ákos- 
В. d r . : H agyom ányos oesophagoscop 
á ta la k ítá sa  h ideg fény  a lkalm azásához.

BŐRGYÓGYÁSZATI 
ÉS VENEROLOGIAI SZEMLE 

1980. 6. szám
t  D aróczy P á l d r . : L okálisan  a lk a lm a 

zo tt V isken h a tá sa  a  b ő re re k re  egész
séges és a top iás egyéneken .

H o rk ay  I ré n  d r., D ebreczen i M arg it 
d r., V arga  László d r., M ann  V era dr., 
K ra jc z á r  Ju d it d r. és C songor József 
d r .:  P ro sz tag lan d in  F 2-a lfa  v izsgála
to k  ph o to d erm ato siso k b an .

G algóczy Jó z sef d r., N guyen  N oac T hu y  
dr. és N ovák  E rv in  K áro ly  d r . : A 
d e rm a to p h y to n  g om bák  kard io ló g iá ja .

B alogh Éva dr., Fórizs E rzsébet d r., 
D ebreczen i M arg it d r. és Szabolcsy  
M arg it d r . : Szérum  IgE sz in t és T 
se jtszám  k ró n ik u s  d erm ato p h y to sis- 
ban .

T ö rök  Ibo lya  d r., P o d án y i B eá ta  d r. és 
T em esv ári E rzsébet d r . : A C andida 
a lb icans és a  k ró n ik u s  u rtic a ria .

N agy E n d re  d r., és L ad án y i E rzsébet d r . : 
S ystem as lu p u s e ry th em ato d es és d is
coid  lup u s e ry th em ato d es tá rsu lá sa .

K orom  Irm a  d r. és H úsz S án d o r d r . : P e 
rio cu la ris  d e rm a titis , sa rco id -szerű  
g ran u lo m ato su s  d erm a titis  nőbetegen .

E L Ó  A D  Á S  О  К — Ü L É S E K
D á tu m H e ly e I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y

1981. 
márc. 3. 
kedd

F ő v á r o s i  M e ré n y i  
G u s z t á v  K ó r h á z  k u l tú r 
t e r m e ,  IX ., G y á l i  ú t  1 7 .

d é lu t á n  
1 4 . 0 0  ó r a

Fővárosi Merényi 
Gusztáv Kórház Tudo
mányos Köre

T é m a :  A  c e r e b r o v a s c u l a r i s  m e g b e t e g e d é s e k .  M o d e r á t o r :  Kárpáti Pái dr. 
R é s z tv e v ő k :  G r y n a e u s  T a m á s ,  K h o ó r  S á n d o r ,  L ő r in c  I g n á c ,  L u l ic h  A n d r á s ,  P r in c z  
G é z a ,  S t a n g l  E r n ő , T ó t h  L e v e n té n é ,  Z o l d o s  E n ik ő

1981. 
márc. 6.

S z á j s e b é s z e t i  K lin ik a , 
V i l i . ,  M á r ia  u .  5 2 .

d é l e l ő t t  
0 8 , 3 0  ó r a

Magyar Fogorvosok 
Egyesülete

1 . Szüle László ( M i s k o lc ) :  D i l a c e r á l t  f o g a k .  2 .  Divinyi Tamás, Fodor Attila: 
A d a t o k  a z  á l l c s o n t c y s t á k  a m b u l a n s  k e z e l é s é h e z

1981. 
márc. 6. 
péntek

F ő v á r o s i  H e im  P á i 
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 3 . ,  
„ H "  é p .

d é lu t á n  
1 4 ,0 0  ó ra

Fővárosi Heim Pái
Gyermekkórház
Rendelőintézet

1 . Kolos Tamás: Ú js z e r ű  j e l e n s é g e k  a  d e v iá n s  m a g a t a r t á s f o r m á k b a n .  2 .  Piszker 
Ágnes: P u b e r t á s - k r í z i s  m e g o l d á s a  r ö v id  t e r á p i á b a n  ( e s e t i s m e r t e t é s ) .  3 .  Ga/ius 
Klára: A u t o g é n - t r é n i n g  a lk a lm a z á s a  p s z i c h o t e r á p i á s  g y a k o r l a tu n k b a n .  4 .  Szamosi 
Éva: A  d i s z f ó n ia  p s z i c h o t e r á p i á s  m e g k ö z e l í t é s e .  5 .  Szoko/y Mária: O r g a n ik u s  
t ü n e t e k e t  u t á n z ó  p s z ic h o g é n  r e a k c ió k

1981. 
márc. 9. 
hétfő

B u d a p e s t ,  X IV ., 
H u n g á r ia  k r t .  1 6 7 - 1 6 9 .

1 4 , 0 0  ó r a Magyar Pszichiátriai 
Társaság Gerontopszi- 
chiátriai Szekciója

Gachályi Béla: G e r o n to f a r m a k o  k in e t ik a

1981. 
márc. 9. 
hétfő

P é c s i  O T E  K ö z p . É p ü le t délután 
1 6 , 0 0  ó r a

Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Tudományos 
Szakcsoportja

1 . I/éber György, Lelkes József, Kollár Lajos: N y a k i  b o r d a  o k o z ta  v a s c u l a r i s  s z ö 
v ő d m é n y  m ű té t i  m e g o l d á s a  ( e s e t i s m e r t e t é s ) .  2 .  Czopf József:  K iv á l to t t  v á la s z  
v i z s g á l a t o k  d e m y e l in i z á t i ó s  m e g b e t e g e d é s e k b e n .  3 .  Nagy Zoltán, Frang Dezső: 
A f ib r i n p y e lo l i t h o to m i á r ó l .  4 .  Веке Sándor, Bíró György, Braun György: A z  i s z a p 
b a n  t a l á l h a t ó  n e h é z f é m e k  m e n n y i s é g é n e k  a la k u l á s a  a  B a la to n  d é l i  r é g i ó j á b a n  
a z  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  é v e k b e n

1981. 
márc. 12. 
csütörtök

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  n a g y e l ő a d ó t e r 
m e ,  IX ., G y á l i  ú t  2 - 6 .

d é l e l ő t t  
0 8 , 0 0  ó r a

Fővárosi Heim Pái 
Gyermekkórház, mint 
Déi-Pest Területi Szak- 
felügyelet

Rácz Dániel: A p p e n d i c i t i s ,  p s e u d o a p p e n d i c i t i s

1981. 
márc. 12. 
csütörtök

F ő v á r o s i  P é t e r f y  S á n d o r  
u t c a i  K ó r h á z  t a n á c s t e r 
m e ,  V II. P é t e r f y  S .  u .  1 4 . ,  
IV . e m .

d é lu t á n  
1 4 , 0 0  ó r a

Fővárosi Péterfy Sándor Buda Béla: A  h a lá l  é s  h a ld o k l á s  n é h á n y  p s z i c h o l ó g ia i  é s  t á r s a s l é l e k t a n i  p r o b lé -  
utcai Kórház-Rendelő- mája 
intézet Tudományos 
Egyesülete

K iad ja  az Ifjú ság i L apk iad ó  V állalat, 1374 B u d ap est VI., R évay u. 16. M egjelenik  17 000 p é ld án y b an  
A k ia d á sé rt felel D r. P e tru s  G yörgy  igazgató  

T e le fo n : 116-660
T erjesz ti a  M agyar P osta . E lőfizethető  b árm ely  po 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 özponti H írlap  Iro d án á l 
(B udapest V., József n á d o r  té r  1., P o stac ím : 1900 B udapest) 

k özvetlenü l yag y  á tu ta lá s i p o sta u ta lv á n y o n , v a lam in t á tu ta lá s sa l a PK H I MNB 215-96162 p énzfo rgalm i je lzőszám lára . 
Szerkesz tőség : 1363 B u d a p est V., M ünnich  F eren c  u. 32. I. T elefon : 325-109, h a  nem  fe le l: 327-530/135 
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TENDOR Antihipertensivum
tabletta

ÖSSZETÉTEL
20 mg debrisoquinum sulfuricum tabl.-ként.
JAVALLAT
Súlyosabb hipertónia, beleértve a malignus szakot is (rendszerint kombinált 
kezelés formájában), ha más, enyhébb antihipertenzív szerrel, vagy azok kom
binációjával kielégítő hatást nem sikerült elérni.
ELLENJAVALLAT
Phaeochromocytoma.
ADAGOLÁS
Egyéni megítélést igényel. Az adagolás beállítása lehetőleg intézetben tör
ténjék.
Felnőtt fekvő beteg átlagos kezdeti adagja naponta 2-szer 1 tabl. A beteg 
tűrőképességének figyelembevételével ez az adag 3 napi időközökkel napi 
2-szer 1/г tabl.-val növelhető az optimális hatás eléréséig. Felnőtt járó beteg 
átlagos kezdeti adagja naponta legfeljebb 2-szer V2 tabl., majd 3 napi idő
közökkel ez az adag napi 2-szer V2 tablettával -  reggel, délben -  növelhető 
az optimális hatás eléréséig.
A napi maximális adag 7V2 tabl. (150 mg).
A fenntartó adag naponta 2—3-szor '/2 tabl. A hatás lassan, fokozatosan ala
kul ki és a szer elhagyás után 10-14 napig még fennállhat.
MELLÉKHATÁSOK
Leggyakrabban ortosztatikus reakció, illetőleg kollapszus; továbbá szédülés, 
fejfájás, fáradtság, gyengeség, hasmenés, szájszárazság, látászavar, folyadék- 
retenció, depresszió, ejaculatiós zavar, esetleg gyakori vizelés, ill. nycturia. 
Az adagok csökkentésével a mellékhatások többnyire mérsékelhetők.
GYÓGYSZERKOLCSONHATASOK
Tilos együtt adni: MAO-inhibítorokkal (hipertóniás krízis veszélye).
Óvatosan adható:
-  triciklikus antidepresszánsokkal (hipotenzív hatás csökkenése, arrhythmia 

veszélye);
-  szimpatikomimetikumokkal, major trankvillánsokkal, orális antikoncipiensek- 

kel (hipotenzív hatás csökkenése);
-  L-dopával (hipotenzív hatás fokozódása);
-  orális antidiabetikumokkal és inzulinnal (hypoglykaemia veszélye);
-  gáz és iv. narkotikumokkal (hipotenzív hatás fokozódása).
FIGYELMEZTETÉS
Veseelégtelenség, koszorúsér vagy cerebralis elégtelenség esetén csak fokozott 
óvatossággal adagolható. Meleg időben a készítmény hatása fokozottabb, 
ezért az adagot megfelelően csökkenteni kell. Meleg fürdő fokozza az orto
sztatikus reakció veszélyét. Műtét esetén figyelembe kell venni, hogy a beteg 
Tendor kezelés alatt áll.
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért főleg járművezetők, 
magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak végső esetben, az orvos által
-  az egyéni érzékenységnek megfelelően -  előírt adagban szedhetik. Szedése 
alatt szeszes italt fogyasztani tilos.
MEGJEGYZÉS 4E< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 50 tabl. 2,60 Ft.
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TISERCINETTA
drazsé

neurolepticum, antipsychoticum

ÖSSZETÉTEL
2 mg levomepromazinum drazsénként.

JAVALLATOK
Neurózis (szorongás, ingerlékenység, hangulatlabilitás, alvászavar stb.). Belgyógyá
szati betegségekhez társuló ideges zavarok, vegetatív tünetek kezelése (hipertónia 
betegség neurogén szaka, angina pectoris; funkcionális eredetű köhögés csillapítása; 
ulcus, cholecystopathia, pruritus). Kisebb orvosi beavatkozások előkészítése.

ELLENJAVALLATOK
Májkárosodás. A vérképzőrendszer megbetegedései. Terhesség.

ADAGOLÁS
Felnőtteknek a kezdő adag általában napi 1 drazsé, mely a következő napokban 
fokozatosan növelhető, átlagosan napi 3—5 drazséig. A napi adagot 2—3 részletben 
(az esti adagot a nappalinál lehetőleg nagyobbra szabva) célszerű bevenni. Nagyobb 
adagok alkalmazása esetén a 25 mg hatóanyag-tartalmú Tisercin drazsé alkalma
sabb.
Gyermekek átlagos napi adagja 0,25 mg/testsúlykg.

MELLÉKHATÁSOK
Somnolentia, szédülés, szájszárazság.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATAS 
Tilos együtt adni;
-  MAO-inhibitorral (centrális izgalom mértéke fokozódik);
-  antihipertenzívumokkal (hypotónia);
Óvatosan adható:
-  benzodiazepinekkel, hypnotikumokkal, analgetikumokkal, anaesthetikumokkal, pa- 

rasympatholytikumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal (antikolinerg, ill. közpon
ti nyugtatású hatásukat erősíti);

-  kinidinnel (kardiodepresszív hatását fokozza);
-  orális antidiabetikumokkal (hatásukat megváltoztathatja).

MEGJEGYZÉS
#  Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalom
mal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS
20 drazsé 2,- Ft.
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TABLETTA
A ntitu ssivum

ÖSSZETÉTEL
Tablettánként 100 mg 3-(^,/?-Diphenylaethyl)-5-(/8-piperidinoaethyl)-1,2,4-oxa- 
diazol, hydrochlor. hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK

Bronchiális eredetű köhögés csillapítására: akut és krónikus bronchitisek, grip
pe, bronchopneumonia, tumor vagy idegentest a bronchusokban, asthma bron
chiale, emphysema, dekompenzáltak éjszakai köhögése, bronchoscopiás vagy 
bronchographiás beavatkozások előkészítésére.
Pleurális eredetű köhögés csillapítására: pleuritis sicca és exsudativa, pleuro
pneumonia, tüdőinfarktus, spontán pneumothorax, pleurális beavatkozások 
(művi pneumothorax, pleura-punctio, pleurán végzett műtétek).

ELLENJAVALLATOK
Nagy váladékozással járó kórképekben és különösen postoperativ állapotokban 
(inhalatiós narkózis után) ellenjavallt.

ADAGOLAS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-4-szer 1 tabletta, makacs esetben 2 
tabletta.
Gyermekek szokásos adagja az életkornak és testsúlynak megfelelően arányo
san kevesebb, általában naponta 3-4-szer ’/д-'/г tabletta.
Bronchológiai előkészítéshez testsúlykg-onként 0,9-3,8 mg-os adagban atropin
nal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt.
A Libexin alkalmazásának semmiféle kellemetlen mellékhatása nincs, megszo
kást nem okoz.

MEGJEGYZÉS

A tablettát szétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szétrágása a száj 
nyálkahártyáján múló zsibbadást, érzéketlenséget válthat ki.

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

CSOMAGOLÁS
20 db á 0,1 g tabletta Térítés: 2,- Ft

CHIN0IN

BUDAPEST
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RIGEVIDON tabletta
ÖSSZETÉTEL

1 tabletta 0,15 mg d-norgestrelumot és 0,03 mg aethinyl- 
oestradiolumot tartalmaz.

HATAS

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 idiopatiás 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 
fogamzásgátló 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- 
>TALMÚ 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.

GYÓGYSZERKÖLCSŰNHATÁSOK

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

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X



A Horus rovatban megjelent cikkekkel 
kapcsolatban folytatott szerkesztőségi le
velezés, vitairataink késztettek bennünket 
arra, hogy felkérjük a Semmelweis Orvos- 
történeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
mb. főigazgatóját, a Magyar Orvostörté
nelmi Társaság főtitkárát, az Orvostörté
neti Közlemények főszerkesztőjét, fejtse ki 
álláspontját az orvostörténelem hazai 
helyzetéről.

la  o r v o s tö r t é n e l e m  
h e ly z e te  M a g y a r o r s z á g o n
Antall József dr.

Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálata
kor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a 
kudarcokról, évtizedes, néha évszázados akadá
lyokról. Természetesen e helyen most nem vállal
kozhatunk az orvostörténelem historiográfiai tár
gyalására, a történettudomány és az orvostudo
mány határterületeként jelentkező diszciplína apo
lógiájára. Nyilvánvaló, hogy a két „anyatudomány” 
érdeklődése, értékelése, elismerése meghatározza az 
orvostörténelem súlyát és fejlődését. Mindjárt meg
állapíthatjuk, hogy egyik sem kényeztette el. Nem 
járnak messze az igazságtól azok, akik szerint „his
toria medica est ancilla medicinae et historiae”. 
Célunk csak az lehet, hogy reális képet adjunk ál
talában a jogos „elvárások” követelményeihez, a 
színvonal megkövetelhető mértékéhez nyújtsunk 
tájékoztatást. Külön tanulmányban foglalkoztunk 
az orvostörténelem helyzetével, elsősorban az or
vostörténelem oktatásával a világ különböző egye
temein. Ezekről a kérdésekről, illetve az orvostör
ténelem egész problémaköréről az irodalomjegy
zékben megadott cikkekben találhat adatokat az ér
deklődő olvasó.

Nem a keserűség szól belőlünk, amikor meg
állapítjuk, hogy az elmúlt évtizedekben több orvos
történész tett kísérletet a szakterület adott „hely
zetképének” és a teendők megörökítésére — és 
ezek közül nem egy még mindig időszerű. Utalunk 
Győry Tibor, Antal Lajos, Bálint Nagy István, Er- 
nyey József, Diósadi Elekes György, Regöly-Mérei 
Gyula — sorolhatnánk még néhány nevet — írá
saira, ezek orvosképzési és tudománypolitikai vo
natkozásaira. Bálint Nagy írja (1931): „Hangoztat
ja továbbá Antal egy olyan orvostörténeti organi
záció szükségességét, amely a kutatást megköny- 
nyítené és elősegítené s a magukban hivatottságot 
érző fiatalokat összegyűjtené. Segítségül hívja a 
szegénységéből talpra álló Magyar Tudományos 
Akadémiát, amely pályamunkák kitűzésével erő
teljesen fellendítené a magyar orvostörténeti kuta
tómunkát.” Elekes (1937) pedig még korábbra 
nyúlt vissza, amikor az Orvosi Hetilap-ból (1870 
körül) idéz: „az egyetemek épületei felépülőben. 
Kilátás van az orvostörténeti tanszékre.”

Talán még arra is érdemes utalnunk, hogy az 
orvostörténelem közvetlen művelőin kívül, illetve 
azt esetleg csak mellékesen művelők és nem 
művelők között is mindig kiemelkedő szemé
lyiségek voltak a támogatói. Korányi Frigyes 
említette Markusovszky fölött tartott emlékbe
szédében, hogy az 1848. évi reformjavaslatok
kal összefüggésben Balassa János támogatása 
mellett Markusovszky Lajos kelt az orvostörté
nelem védelmére és „egyéni jelentőségének a szé
lesebb körök előtti elismerése ezen fellépése által 
lett bevezetve”. De támogatta Hőgyes Endre (vál
lalva az orvosegyesületi orvostörténelmi bizottság 
elnökségét), Bókay Árpád (1906-ban tanszék felállí
tását javasolva), Grósz Emil, Korányi Sándor, hogy 
csak néhányat említsünk a nagy magyar orvosok 
közül. De az elmúlt esztendőkben az orvostudo
mányi egyetemek több rektora, professzora hang
súlyozta az orvostörténelem jelentőségét, nem szól
va a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi el
nökéről, aki megkülönböztetett figyelemmel kísérte 
mindig az orvostörténészek munkáját, sőt, irodal
mi munkásságának részévé is tette. A jelenlegi 
egészségügyi miniszter pedig — talán nem ildom
talan megjegyeznünk — az orvostörténelem nem
zetközileg elismert művelője, a Magyar Orvostör
ténelmi Társaság elnöke.

Megígértük, hogy nem bocsátkozunk az orvos
történelem jelentőségének fejtegetésébe, az orvos- 
tudomány és a történettudomány számára egyaránt 
hasznos szerepének indoklásába. E helyett a leg
fontosabb szervezeti, szervezési problémákat érint
jük, hiszen az orvostörténelem objektív helyzetét 
a magyar tudományos élet szerkezetében, organi
zációjában elfoglalt helye, ezzel együtt intézményes 
alapjainak értéke, jellege határozza meg. Ha egy 
ország általános civilizációs színvonala szempont
jából meghatározó egy-egy korszakban az infra
struktúra kiépítettsége, nem kevésbé fontos par
tikuláris területeken is az intézményes ala
pok megteremtése. A legmagasabb rendű szellemi 
élettel rendelkező történelmi korszakokat szinte 

■meg lehetett semmisíteni, ha nem épült széles in
tézményes alapokra. De a pusztulásból is képesek 
voltak — aránylag rövid idő alatt — feltámadni 
a kiépült infrastruktúrával, de legalábbis gyöke
reket eresztett intézményes alapokkal rendel
kező országok. Ez nemcsak nemzetpolitikai, hanem 
tudománypolitikai tanulság is.

II.
A modern tudományos és felsőoktatási rend

szerek következtében meghatározza az egyes tudo
mányszakok helyzetét az akadémiai és egyetemi 
„képviselet” léte vagy nem léte. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Történettudományi Intézete 
nem tekinti kutatási tárgykörének az orvostörté
nelmet, ellentétben például a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetével, amely
nek tudománytörténeti osztálya az orvos- és 
gyógyszerész-történelmet is műveli. De még a 
testületi jellegű akadémiai intézményi háttere is 
hiányzik, a korábban volt Magyar Tudományos 
Akadémia Orvostörténelmi Bizottsága 1966-ban 
feloszlott, a Magyar Tudományos Akadémia Tu- 555Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám 
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domány- és Technikatörténeti Bizottsága pedig 
az orvostörténetet nem tekinti „művelendő” disz
ciplínának. Ugyanígy nem részesül e szakte
rület anyagi támogatásban sem a Magyar Tu
dományos Akadémiától, nem biztosít akadé
miai státusokat, mint például a természettu
dományok, műszaki tudományok történeti műve
lőinek a kihelyezett státusok és csoportok révén.

Nem kevésbé előnytelen a diszciplína képvise
lete az orvostudományi egyetemeken, aminek okai 
között a rossz hagyományokat éppen úgy megta
láljuk, mint a jelen korlátozó tényezőit.

Magyarországon az orvostörténelmet — önálló 
tanszék nélkül — magántanárok, később rendkívüli 
tanári címmel, vagy mások „mellékesen” adták elő, 
mindig nagy hátrányokkal küzdve. Schoepf-Merei 
Ágost volt a diszciplína első magántanára (1836), 
majd Stockinger Tamás (1847) vette át. Az 1867. 
évi kiegyezést követően id. Purjesz Zsigmond habi
litált (1876) orvostörténelem tárgyköréből. Később 
Győry Tibor (1902) Budapesten, Bálint Nagy István 
Szegeden (1931), Herczegh Árpád (1930) és Daday 
András (1934) Budapesten, Diósadi Elekes György 
Debrecenben szerzett magántanári képesítést or
vostörténelemből. Magyary-Kossa Gyula — a kor
szak talán legjelentősebb orvostörténésze — más 
szakterületen szerzett magántanári képesítése mel
lett foglalkozott e diszciplínával, mint kutató és elő
adó. Tehát csak magántanárként, fakultatív tárgy
ként adták elő, illetve az egyes szakágak (belgyó
gyászat, sebészet stb.) tanárai foglalkoztak törté
neti kérdésekkel a bevezetőkben. Ennek okai között 
kétségtelenül megtalálható a tudománytörténet ál
talános lemaradása a politikatörténet, később a 
gazdaságtörténet stb. egyéb történeti diszciplínák
kal szemben. Az „élő” tudomány tudománytörté
netének oktatása is inkább a társadalomtudomá
nyoknál (jogtörténet, gazdaságtörténet) vagy az 
azzal érintkező tudományszakoknál (építészettörté
net stb.) dívott. Ezzel szemben az ún. „alkalmazott 
tudományoknál”, de a természettudományoknál is 
háttérbe szorult, nem kapott helyet a kötelező 
egyetemi tárgyak között.

A világ legtöbb országában, de a vezető tudo
mányos eredményekkel dicsekvő országokban álta
lában megbecsültebb helyet foglalt és foglal el a 
tudománytörténet mind az adott „élő” tudomány 
mind a történettudomány keretében, mint nálunk. 
Az Amerikai Egyesült Államokban, Nyugat-Euró- 
pában, a Szovjetunióban és a szomszédos országok
ban egyaránt. Jellemző, hogy Magyarországon szer
vezett intézetként (legalább pro forma) csak a ko
lozsvári Orvostörténeti Intézet működött a máso
dik világháború alatt, miután nem szüntették meg 
a két világháború között létesült román intézetet 
a Ferenc József Tudományegyetemen. A legszomo
rúbb az, hogy a magyar tudományszervezésre oly 
nagy hatással levő német szisztéma e téren nem 
hatott. Nem túlzunk, ha megállapítjuk, a legszéle
sebb intézeti-intézményi hálózattal ma is a Német 
Szövetségi Köztársaságban rendelkezik az orvos
történelem és ott kapott a legnagyobb helyet az or
vosképzésben. A szocialista rendszerű országok kö
zül — nem véletlen — a Német Demokratikus Köz

társaság helyzete igen kedvező, amiben a hagyo
mányoknak és a német nyelvterület rokon követel
ményeinek van elősegítő szerepe.

Az orvostörténelem egyetemi oktatásának, 
vizsgakötelezettségének van egy olyan speciális 
problémája, amire érdemes röviden kitérni. E té
ren is a német nyelvterülettel való szimbiózisunk 
következményeivel kell számolnunk, ami az orvos
történelem szempontjából (lehet, hogy másnak is) 
tragikus következményekkel járt. De ez éppen nem 
általában a német nyelvterület, hanem az Auszt
riával való együttélésünk problémája. Bécsben, 
részben a pragmatikus gondolkodású belgyógyász, 
Skoda javaslatára eltörölték a medikusok disszer- 
tációs kötelezettségét és az automatikus doktorátus 
mellett mentesültek az írásbeli disszertáció terhétől 
is (a jogászoknál ez megmaradt). így a Monarchia 
területén a XIX. század közepétől a medikusok 
nem írtak disszertációt, amelyek kompilációnak, 
felesleges időtöltésnek, energiapocsékolásnak tűn
tek Skoda előtt. (Kérdés, hogy e „szakirodalmi gya
korlat” hiánya hogyan egyeztethető össze ma a 
diplomát követő grafomán követelményrendszerrel, 
miután Skoda idejében legalább következetesek 
voltak és egyetemi tanárok lehettek egyetlen sor 
publikáció nélkül, például Semmelweis Ignác eseté
ben is, míg ma a klinikusok is „címjegyzék” produ
kálására kényszerülnek egy főorvosi kinevezéshez.)

Ezt a hagyományt Ausztria és Magyarország 
megtartotta, az utódállamok az első világháború 
után általában módosították (francia—angol hatás
ra is). A doktori disszertációk rendszere az orvos
képzésben nemcsak feladatot jelent az orvostörté
nelmi tanszékeknek, miután igen sokan választják 
a többi elméleti, nem experimentális szakma kö
zött, hanem biztosítja a szakirodalmi publikációs 
hátterét, a kutatás folytonosságát, a részletkérdé
sek feltárását és egyben a tudományos utánpótlást 
is. De míg Ausztriában a világ egyik leghíresebb 
Egyetemi Orvostörténeti Intézete működik a bécsi 
egyetemen, amelynek kötelező és fakultatív előadá
sai, illetve kötelező foglalkozásai is elég alapot ad
tak a működéshez, addig nálunk a középiskolai 
„ének”, „torna” melléktárgy rangját sem biz
tosították számára. A Német Szövetségi Köztársa
ságban viszont kitűnő intézetek, tanszékek (kb. 22) 
— professzorok, docensek, asszisztensek stb. részvé
telével — folytatják az oktatást, a vizsgáztatást, a 
doktori disszertációk elbírálását valamennyi egye
temükön, hogy csak egy országot említsünk a veze
tő országok közül.

Fölösleges részletesen indokolni a tudomány- 
történet, adott esetben az orvostörténelem egyete
mi oktatásának fontosságát. Éppen a differenciáció 
korában igen nagy szükség van az integrációs 
szemlélet biztosítására, legalább a tudomány törté
neti genezisének kérdéseiben. Az általános művelt
ség és a szakműveltség legnyilvánvalóbb összefüg
gése, a társadalomtudományok, a természettudo
mányok és a szaktudományok elszakadásának 
megakadályozása érdekében. Nem szólva arról 
a pedagógiai-didaktikai előnyről, amit a középis
kola és az egyetem kontinuitásában jelenthet, 
illetve a hivatástudat emocionális tényezőiről. 
De ezek mind olyan kérdések, amelyekről nem
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egy tetszetős és látványos nyilatkozat vagy 
dramatizált „Carmen miserabile” hangzott el. 
De az ifjúság ostorozása helyett saját hiva
tásának történeti távlatú bemutatására van szük
ség. (Nem egy nyugati és hazai felmérés jelzi, ha 
módjuk van, éppen a „technicizált” világban nagy
arányú érdeklődésre számíthatunk.)

III.
Az akadémiai és egyetemi (orvosegyetemi) 

képviselet hiányának, a meglehetősen negatív kép 
bemutatása után, ismertetjük röviden a jelenlegi 
helyzet eredményeit, illetve részeredményeit. Két
ségtelen tény, hogy a tudománytörténet, sőt a mű
velődéstörténet jelentőségének felismerése meg
történt.* A történettudomány kiszélesedésének is 
egyre több jelét láthatjuk. így a hosszú éveken ke
resztül — bizonyos ideológiai sematizmus és komp- 
romittáltság következtében — nem egészen „sza
lonképes” művelődéstörténet újra rangot kapott. 
Természetesen folynak a viták a határairól, koráb
bi átfogó értelmezése helyett leszűkült a „művelt
ségtörténet” körére, mellőzve a már önállósult 
szakágak (gazdaságtörténet, társadalomtörténet 
stb.) művelését, de az általános történettudomány 
oldaláról így még inkább fontos helyet adva a tu
dománytörténetnek is. Ennek jele, hogy ez évben 
megindul az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán a művelődéstörténeti 
tanszék szervezése és fontos helyet kap több szak 
képzésében. A tudomány- és technikatörténet, leg
újabban a biológiatörténet a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége keretében egyaránt helyet 
kapott, sőt részben a Műszaki Egyetemen is. Ha
sonlóan az agrártörténet is külön akadémiai, sőt, 
felsőoktatási pozíciót vívott ki magának. E tenden
ciának remélhetőleg a mi szakterületünk sem tud 
ellenállni, az orvos- és gyógyszerész-történelem 
helyzete is megjavul.

A reményeken túlmenően vannak azonban 
eredmények is. Így több évtizedes vajúdás, változó 
sikerek után létrejött az orvos- és gyógyszerész-tör
ténelem szakterületének egységes közgyűjteményi 
jellegű, a közművelődés szolgálatába állított tudo
mányos intézete az országos jogállású Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Ter
mészetesen ez az országos közgyűjtemény nem pó
tolhatja jelen feltételei mellett sem az akadémiai 
vagy az egyetemi intézet (kutató- és oktatóhely) 
hiányát, de folyamatos fejlődésével egyre szélesebb 
területen ért el eredményeket, biztosítva a muzeá
lis emlékek, könyvek, iratok stb. jelentékeny részé
nek megmentését, országos hálózata révén pedig 
a vidéki „támaszpontok” kialakítását (Kőszeg, Sop
ron, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár, Nagykálló 
stb.). Ebben az intézetben tehát egyesült a korábbi 
Országos Orvostörténeti Könyvtár (1951) és a Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum (1965), majd szak- 
levéltári (1972) jelleget is kapott. Ehhez csatlako
zott és az intézet keretében került megszervezésre

* 1981. febr. 12-én megalakult az MTA Művelődés- 
történeti Bizottsága is.
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a budavári Arany Sas Patikamúzeum mint gyógy
szerésztörténeti múzeumi egység, valamint az Er- 
nyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár.

Az orvos- és gyógyszerész-történelem támoga
tói, lelkes művelői korábban a már említett Magyar 
Tudományos Akadémia Orvostörténelmi Bizottsá
gon kívül helyet vívtak ki maguknak az Egészség- 
ügyi Tudományos Tanács Orvostörténelmi Bizott
sága létesítésével is, a hatalmas erőfeszítésekből 
azonban csak korlátozott eredmények születtek.
Nem sikerült a frontáttörést elvégezni, de nélkülük 
a mostani eredményekről (így az Orvostörténeti 
Múzeumról, Könyvtárról) is aligha szólhatnánk. 
Lényegében ugyanazok foglaltak helyet az Orvos- 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete által létesí
tett Orvos-Gyógyszerésztörténeti Szakcsoportban 
is (1958), amely szervezetek a Magyar Orvostudo
mányi Társaságok és Egyesületek Szövetsége meg
alakulása (1966) után a Magyar Orvostörténelmi 
Társaságban mint jogutódban folytatták tevékeny
ségüket. A Társaság létszáma egy évtized alatt öt
szörösére emelkedett, de ez természetesen nem je
lentheti a tudományszak aktív művelőinek seregét, 
hanem az érdeklődők, pártolók mellett (350 fő) egy 
kisebb csapat tekinthető az „elszántak” körének. 
Rendszeres társasági ülései, szakosztályainak (or
vostudomány-történeti, egészségügy-történeti, szo
ciológiai, általános tudománytörténeti, népi orvos
lási, gyógyszerésztörténeti, katonaegészségügy-tör- 
téneti, mentéstörténeti, orvosi numizmatikai), bi
zottságainak rendezvényei mellett a bázisintézet
nek tekinthető Semmelweis Orvostörténeti Mú
zeum, Könyvtár és Levéltár segítségével 1974-ben 
Budapesten rendezte meg a XXIV. Nemzetközi 
Orvostörténelmi Kongresszust, amelyet a Nemzet
közi Orvostörténelmi Társaság több mint fél évszá
zados történetének máig legnagyobb szabású kong
resszusaként tartanak számon mind tudományos 
előadásait, mind egyéb rendezvényeit illetően. De 
az sem véletlen, hogy a Nemzetközi Gyógyszerész
történelmi Társaság eddigi működésük elismeré
seként a magyar gyógyszerész- és orvostörténésze
ket kérte fel az 1981. évi nemzetközi kongresszusa 
megrendezésére, amit a Társaság a Magyar Gyógy
szerészeti Társasággal és az intézettel vállalt.

A Társaság természetesen nem zárkózott el 
olyan szervezetek létesítésétől sem, amelyekben 
olyan területek művelésére tömörülhettek az ér
deklődők, aminek más szervezete hiányzott, de 
közvetve kapcsolódott a Társaság profiljához. így 
például az Orvosírók Köre vagy az Orvosi Szak
nyelvi Bizottság.

Az orvos- és gyógyszerész-történelem publiká
ciós lehetőségei természetesen igen lényeges prob
lémának tűnnek. Bár az elmúlt esztendőben — és 
még folytatva — a Magyar Nemzet két orvostörté
neti sorozatnak is helyet adott, erre az általános 
tudományos ismeretterjesztő lapok (Természet Vi
lága, Élet és Tudomány stb.) mellett elsősorban az 
Orvosi Hetilap adott lehetőséget az elmúlt évtize
dek során. A korábbi szerkesztőségi gyakorlat sze
rint az „exaktabb” tudománytörténeti tanulmá
nyok az „Orvostörténelem” — és a tárca jellegű, 
olvasmányosabb cikkek a „Horus” rovatban jelen
tek meg. A két rovat összevonásával, de a cikkek 557



műfaji változatosságának megtartásával, most is 
egyik legfontosabb fóruma az orvostörténészeknek. 
Ugyanígy a „Gyógyszerészet” c. szaklap is állan
dóan helyet biztosít a gyógyszerész-történelemnek. 
De néha találunk történeti cikkeket egy-egy orvosi 
szakfolyóiratban is. Végül pedig az Orvostörténeti 
Közlemények (Communicationes de Historia Artis 
Medicinae) c. kiadványt kell említenünk, amely 
1955 óta jelenik meg (évente általában 4 számmal) 
és több nyelvű cikkekkel, illetve összefoglalásokkal 
a nemzetközi orvostörténelmi szaksajtó elismert fo
lyóirata, amely a vezető külföldi egyetemek intézeti 
könyvtáraiban is megtalálható. E kiadványt — ha
sonlóan az Orvostörténeti Könyvek néhány kö
tetét — a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár adja ki a Magyar Orvostör
ténelmi Társasággal együtt.

Nem kívánunk foglalkozni a Semmelweis Or
vostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár és a 
Társaság tevékenységének részletes ismertetésével, 
számos kiállításával és szolgáltatásaival. De meg
állapíthatjuk, hogy a szakterület szerény, persze 
nem kielégítő műhelye ma ez a Társasággal össze
fonódott intézet, amely kezdeményező volt mindig 
és ébren tartotta az akadémiai és egyetemi képvi
selet, oktatás ügyét is. Éppen ezért mutassuk be az 
egyetemi Oktatás szakmai képét, amiben a közvet
len tegnap is benne van. A Semmelweis Orvostu
dományi Egyetemen éveken keresztül meghirdetés
re került az orvosi gondolkodás története című spe
ciálkollégium, amit más beosztású kandidátusok 
(Regöly-Mérei Gyula, Réti Endre) tartottak. Ké
sőbb már erre sem került sor az Általános Orvos- 
tudományi Karon, miután az egyik elhunyt, a má
sik nyugalomba vonult. A Fogorvostudományi Ka
ron — személyi aktivitás következtében is — fakul
tative eredményesebben folyt az oktatás. A Gyógy
szerésztudományi Karon éveken keresztül kötelező 
tantárgy volt (Halmai professzor) a gyógyszerész
történelem, majd eltörölték ezt is.

Az elmúlt esztendőkben — éppen a Társaság 
aktivitása következtében, a vezető tisztségviselők 
között helyet foglaló egyetemi oktatók ügyszeretete 
következtében — sikerült elérni annyit, ami ma 
van. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ál
talános Orvostudományi Karán az Egészségügyi 
Szervezési Intézet keretében az orvostörténelem 
tárgyköréből kandidátusi fokozatot elért kutató né
hány óra kötelező előadásra kapott lehetőséget a 
szervezéstudományon belül, valamint speciálkollé
giumot hirdethetett meg az orvostörténelem tárgy
köréből, sőt, ideiglenes jegyzetet is írhatott. A Fog
orvostudományi Karon folytatódott az oktatás a 
fenti formában (jegyzetkiadással). A Gyógyszerész
tudományi Karon részben a gyógyszerügyi szerve
zés keretében kötelezőként, részben pedig speciál
kollégium keretében folytatódott az oktatás. De a 
gyógyszerészeknél — éppen a doktori disszertáció 
kötelezettsége miatt — lehetőség nyílt az elmúlt 
években néhány jelöltnek gyógyszerész-történelmi 
tárgyú dolgozattal a „Dr. pharm” elnyerése a 
gyógyszerügyi szaktárgyon belül. A vidéki egyete
meken is részben az egészségügyi szervezéssel ösz-
szefüggésben, részben néhány fakultatív előadás 
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nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez igen kevés és 
könnyen akadhat olyan orvostanhallgató, aki ezt 
„észre sem vette”. Ugyanúgy nem kedvező az or
vostörténelem tárgyköréből tudományos fokozatot 
szerezni kívánók helyzete, miután határterület
ként ide-oda sodródnak, nagy nehézségekkel, mint 
„idegen test”-et fogadva, csapódnak az „anyatudo
mányok” között. A posztgraduális képzés vagy 
szakképesítés e területen pedig csak korlátozott 
jelentőségű lehet, néhány tanfolyamra és bevezető 
előadásra azonban sor került az Orvostovábbképző 
Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár rendezésében.

A helyzetfelméréssel összefüggésben meg kell 
említenünk, hogy a MOTESZ-tagtársaságokhoz 
már fordultunk olyan kéréssel, segítsék elő saját 
szaktörténetük (sebészet, szülészet stb.) történeti 
feldolgozását, miután ezt — főleg az utolsó évtize
deket érintően — csak szakorvos teheti magas szín
vonalon. Ez azonban halk visszhangot váltott ki, 
legföljebb a Nemzetközi Orvostörténelmi Kong
resszuson jelentett segítséget a kiszélesített kör, 
amiért hálásak is voltunk. A legjobb együttműkö
dés a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal alakult 
ki, amellyel évek óta példás együttműködésben 
műveli Társaságunk a gyógyszerész-történelmet. De 
keressük az együttműködést a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége keretében működő egyesü
letekkel (Néprajzi Társaság, Numizmatikai Társu
lat stb.), bizottságokkal (technika- és tudomány- 
történet) is, — nem eredménytelenül.

Mindezt el kellett mondanunk ahhoz, hogy 
reális képet kapjunk az orvostörténelem hazai 
helyzetéről, megfelelő mértéket és követelménye
ket állíthassunk a „Horus” rovatban publikáló or
vostörténészekkel szemben. Talán említeni is alig 
kellene, hogy a szaklapokban történő publikáció e 
téren közvetlen anyagi előnnyel nem jár, hiszen az 
Orvostörténeti Közlemények csak különlenyomatot 
biztosít, de a „Horus” cikkek honoráriuma sem 
minősíthető „üzleti” jellegűnek. Ez pedig jelentke
zik mint probléma a történettudomány stb. más 
kutatóinak bevonása szempontjából, illetve sokan 
inkább napilapokban, ismeretterjesztő sajtóban 
publikálnak, amely valamivel mégiscsak előnyö
sebb. Tekintettel arra, hogy a publikáló orvostör
ténészek tulajdonképpen valamennyien „melléke
sen”, „hobby”-ból foglalkoznak orvostörténelem
mel, beleértve a gyakorló és kutató orvosokat, il
letve a muzeológusokat, könyvtárosokat is, nem 
térül meg számukra a publikációs termés más or
vosi tárgyú cikkeket publikáló kollégáikhoz hason
lóan egy állás elnyerésében, megtartásában stb. Te
hát nincs közvetett „anyagi” előnye, kizárólag az 
ügyszeretet, a „hobby” marad a hajtóerő, nem 
pedig a „karrier” lehetősége.

Igazán csoda, hogy akad annyi ember ebben az 
országban, aki szorosabban vett egyéni érdek nél
kül, ügybuzgalomból és passzióból ilyen szinten és 
mértékben, sok „elismertebb”, támogatottabb szak
mánál nemzetközileg jobban értékelve alkotó mun
kát végez. Az Orvostörténeti Közlemények kézirat
torlódással küzd évek óta, nem is merítve ki ösz- 
szes lehetőségeit a kéziratkérés tekintetében. Tér-



mészetesen a „Homs’’-пак más célja van, a széle
sebb orvosi közvélemény és nem a szűkebb szak
terület nemzetközi és hazai tájékoztatása a fel
adata. De az említett orvostörténeti „háttér” és len
dítőerő hiányában nem várható sokkal jobb ered
mény, mint amit a szerkesztőség nagy erőfeszítéssel 
eddig is elért. Továbbá nincsenek az Orvosi Heti
lapnak olyan anyagi forrásai, ami lehetővé tenné a 
külföldi lapok orvostörténeti tárgyú írásainak bő
vebb, átfogó ismertetését, közlését, mert ez fordí
tási díjat stb. igényel, amit végképp nem tesznek 
meg az emberek passzióból. Végül pedig a „Horus” 
rovat műfaji összetettségét is meg kell őrizni, hi
szen a tárca hangulatú cikkeket is igénylik az olva
sók az „unalmasabb” tudománytörténeti elemzések 
mellett.

IV.
A Magyar Tudományos Akadémia Társada

lomtudományi Főosztálya a Művelődésügyi Minisz
tériummal együttműködve „A magyar kultúra em
lékeinek feltárása, nyilvántartása és kiadása” cím
mel kidolgozta a „tárcaszintű kutatási főirány” 
tervtanulmányát a hosszú távú kutatási program 
meghatározása érdekében és ezt Klaniczay Tibor 
átfogó közleményében publikálta a Kritika c. folyó
iratban (1980. évi 10. sz.). Ennek 6. pontjában meg
állapítja: „A magyar oktatás- és tudománytörténet 
a nemzeti múlt értékeinek és emlékeinek kutatá
sában a legelhanyagoltabb területek közé tartozik.” 
Továbbá jelzi, hogy a főirány hatáskörébe tartozó 
fenti munkálatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia és a Művelődési Minisztérium kutatóhelyei 
végzik, beleértve a nagy országos közgyűjtemé
nyeket és a három tudományegyetem bölcsészeti 
karait is. Végül megállapítja, hogy sor kerülhet 
más tárcák intézményeinek, illetve a tanácsokhoz 
tartozó intézmények (múzeumok, levéltárak) rész
vételére is, valamint a tudományos társaságok köz
reműködésére.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár az Egészségügyi Miniszté
rium Tudományos Kutatási Főosztálya, illetve a 
Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosz
tálya alá tartozik, míg a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság a Magyar Orvostudományi Társaságok 
és Egyesületek Szövetsége egyik tagtársasága, tehát 
aligha van akadálya a Magyar Tudományos Aka
démia támogatásával együtt előbbre lépni. De fel
tétlenül szükség lenne az eddigi alapokra építve 
megteremteni a Magyar Tudományos Akadémia 
Orvostörténelmi Bizottságát a tudományos foko
zattal rendelkező, illetve a szakterületen évek óta 
aktív és kiemelkedő kutató, illetve publikációs te
vékenységet folytató szakemberek összefogására, 
az akadémiai képviselet biztosítására, amelynek 
változatlanul kitűnő tudományos társadalmi bázist 
biztosít a Magyar Orvostörténelmi Társaság. A meg
felelő anyagi bázis nélkül aligha képzelhető el a 
„főirány”-ban való érdemi részvétel, a tervszerű 
munka, fgy elsősorban a magyar medicina és egész
ségügy történetének megírása egy reprezentatív 
műben.

Újra napirendre kell tűzni a négy orvostudo
mányi egyetem, illetve az Orvostovábbképző Inté

zet keretében az orvostörténelem (beleértve a fog
orvos-történelem és gyógyszerész-történelem) kö
telező oktatásának és intézményes feltételeinek 
megteremtését. A Magyar Orvostörténelmi Társa
ság külön bizottságot küldött ki az orvostörténelem 
külföldi oktatásának felmérésére és tanulmányo
zására, a hazai feltételek vizsgálatára, amiről átfo
gó dokumentációs anyagot állított össze. Javaslatot 
készített az orvostörténelem tantervi beillesztésére, 
valamint az intézményes feltételek igen gazdasá
gos, a takarékosság szempontjait maximális mér
tékben figyelembe vevő megoldására. Ennek rész
letezése azonban nem lehet e közlemény feladata.

Annyi azonban biztos, hogy az egész magyar 
tudományos, sőt, szellemi életnek éreznie kell a 
t ö r t é n e t i s é g  jelentőségét közgondolkodásunk 
formálásában, az alkotó tudományos tevékenység
ben. Hiába állnak a magyar egészségügy, a ma
gyar tudományos élet kormányrúdjánál a tudo
mánytörténet, sőt az orvostörténelem aktív és elis
mert művelői, támogatói, ha ez nem párosul az or
vostudomány egészének igényével. „A túlterhelés” 
aggálya nemcsak egyetemi képzésünk, hanem kö
zépiskolai oktatásunk rákfenéje több mint egy év
százada. Nem ok nélkül jegyezte meg már Trefort 
Ágoston tizenhat esztendős közoktatásügyi minisz
tersége idején (1872—1888), hogy közép- és felső
fokú képzésünkben afféle nevelőnői műveltség 
nyújtása maradna az aggályoskodók kívánságainak 
teljesítése esetén, aminek alternatívájaként most 
valamiféle „csizmadia-műveltség” párosul a hiá
nyos, kontárság veszélyét is felvető „szakképzett
ség” mellé. A szintézis, a lényeglátás biztosítása 
legalább a tudományos fejlődés genezisében nélkü
lözhetetlen, amit a szűk látókörű prakticizmus nem 
értékel, nem érzékeli a távlatot, az inspirativ té
nyezők szempontjából. E nagy kérdések függvénye 
az orvostörténelem hazai helyzetének javítása, ren
dezése. Így elérhető lenne, hogy az általános nem
zetközi elismerés után itthon is biztosítsuk a meg
felelő helyét, a megfelelő értékelését, ami az egye
düli záloga a szakszerűség és a „másodlagos műve
lés” egyensúlyának. Nem lennének tanúi talán a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársai 
olyan sajnálatos eseteknek, amikor egy-egy vezető 
orvosprofesszor csak külföldi vendége kívánságára 
keresi fel életében először a kiállításainkat, aki az 
intézet külföldi hírével érkezett hazánkba. Nem 
egy külföldi tanintézet, nyugati és keleti egyetem 
hivatalos „tantervében” szerepel rendszeresen a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum meglátogatá
sa, aminek példáját kevés magyar intézet, egyetem 
követi. De optimistává tesznek bennünket azok a 
látogatók és érdeklődők, rendszerint szaktudomá
nyuk kiváló művelői és nagy általános műveltségű 
tudósok, akik gyakori vendégei intézetünknek, és 
azok az ifjak, akik otthon érzik magukat.

Nem többet és nem kevesebbet akartunk el
mondani! Ennél többhöz diszciplínánk átfogó is
mertetésére lenne szükség. A „panaszok” ellenére 
semmiféle „kisebbségi érzés” nem uralja lelkünket.
Még Samuel Butler (Shakespeare kortársa) megál
lapítása: „A múltat az Űristen sem tudja megvál
toztatni, de a történetírók igen” — miatt sem, hi
szen nem kevés „alapigazság” dőlt meg korunkban 559
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a természettudományok, illetve az orvostudomány 
exaktabb körében is. Erre is szerényítő tanulság a 
tudománytörténet, aminek elmulasztása a bölcses
ség forrásától fosztja meg a tudomány művelőit.
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T A B L E T T A

Antidepressivum

ÖSSZETÉTEL: 1 ta b le tta  25 m g 2-(4 -m etil-l-p iperazin il)-l0 -m etil-3 ,4 -d iazafenoxazin  d ih id -
ro k lo rid o t ta r ta lm a z .
I

HA TA S: H a tásán ak  je llegében  az Im ip ram in h o z  hason lít. Más an tidep ressz ív  szerek tő l 
(im ipram ln , n ia lam id) e lté rő en  az A zaxazln  nem  okoz ex c ita tló t és á lm atlan ság o t. E nyhe 
szedatív  h a tá sá v a l ja v ítja  az a lvást. A  vegeta tív  id eg ren d sze rre  n incs lényeges h a tása .

JA VALLATO K: K ülönböző e red e tű  eny h e  d ep ressz iók  kezelése, cy clophren iás, as then iás, 
szom atogen  depressz ió  és an x ie tás . M otoros izgalom m al vag y  é rzékcsalódássa l nem  já ró  
m ás e red e tű  depressziós á llap o to k . S ch izophren iában , m ás szerek k e l (neu ro lep tikum ok , 
inzulin) együ ttesen  a lka lm azh a tó . T artó s n eu ro lep tik u m -ad ag o lás ese tén  fellépő  depresz- 
sziók kezelése. Jó  to le rá lh a tó ság a  köve tk ez téb en  a lk a lm as sú lyos szom atikus b etegségek
ben szenvedő, v a la m in t idősebb  b e teg ek  kezelésére  is.
A m buláns b etegek  kezelésére  is h asználható .
A lv ászavarokkal já ró  sú lyos dep ressz ió k b an  egyéb  an tid ep ressz iv u m o k k al k im b in á ltan
adagolható .

ADAGOLÁS: K ezdő adag  25—50 m g (1—2 ta b le tta ) , ez n a p o n ta  25—50 m g -m al növelhető . 
O ptim ális n a p i ad ag : 150—200 m g (6—8 ta b le tta ) .
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(1—3 tab le tta ) a lk a lm azásáv a l — szükség  ese tén  1 évig — sz ü n e tek  k ö zb e ik ta tá sa  n é lk ü l 
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Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet 
(főigazgató: Tariska István dr.)

A s z e x u á l i s  d i s z f u n k c ió  
e n d o k r in  v i z s g á l a t a  
k r ó n ik u s  a lk o h o l i s t a  
f é r f i a k b a n
Arató Mihály dr., Kurcz Mihály dr.* 
és Petneházy Ildikó dr.

A rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasz
tás jól ismert és viszonylag gyakori következmé
nyei közé tartozik a férfiak hypogonadizmusa: a 
herék atrophiája, gynaecomastia, feminizációs je
lek és impotencia, amit csak esetenként követ a li
bidó csökkenése (14, 21, 29). Az alkohol sajátságos, 
elsősorban akut hatása is olyan jellegű, hogy a sze
xuális késztetést fokozza, ugyanakkor a „teljesít
ményt” rontja, Shakespeare megfogalmazásában: 

. felpiszkálja a vágyat, de cserbenhagy a végre
hajtásnál . . (Macbeth, II. felv.). Ennek psycho- 
pathológiai és szocio-familiáris következményei 
súlyosak lehetnek. Lemere és Smith (14) 17 000 
alkoholista vizsgálata során az impotencia több 
mint 8%-ban fordul elő. Masters és Johnson sze
rint a férfiak szexuális diszfunkciójában a psycho- 
gén kórok mellett az alkoholnak van a legnagyobb 
szerepe (18).

Az alkoholisták hypogonadizmusának és sze
xuális diszfunkciójának magyarázata a májkároso
dás következményeképpen létrejövő ösztrogén és 
androgén anyagcsere-zavara lehet (10). Másfelől több 
tanulmány számolt be arról, hogy az alkohol okoz
ta máj károsodás esetén gyakoribbak az említett 
hypogonadizmusra utaló tünetek, mint a nem alko
holos eredetű májkárosodások esetén (10, 30). Maga 
az alkohol, kimutatható májkárosodás nélkül is, 
létrehozhatja az endokrin eltéréseket (9, 20). Azál
tal, hogy az alkohol befolyásolja a központi ideg- 
rendszer katekolaminerg (8, 12, 13, 15, 16, 26), és 
szerotoninerg rendszereit (2, 4, 5) közvetlen neuro- 
nális befolyást is gyakorolhat a szexuális magatar

* Munkahely: Chinoin, Klinikai Biokémiai Labo
ratórium

** Ezúton is megköszönjük Kardos György, dr. osz
tályvezető főorvos segítségét és támogatását.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám

tásra. Másrészt ezek a monoaminok részt vesznek 
számos, szexuális működéssel kapcsolatos hormon 
centrális regulációjában.

Vizsgálatunk során arra kerestünk választ, 
hogy az alkoholistákban milyen gyakoriságú és 
mértékű eltérés mutatkozik a szexuális működés
zavarral esetleg összefüggésbe hozható hormonok 
alapszintjében, és mennyiben függhet ez össze az 
esetleges máj károsodással.

Beteganyag és módszer
Vizsgálatainkat az Országos Ideg- és Elmegyógyá

szati Intézet Alkohológiai osztályán végeztük.** 25—45 
év közötti alkohol dependens férfibetegeket vontunk 
be a vizsgálatba, akik felvételüket önként kérték elvo
nó kezelés céljából. Az 56 alkoholista férfi átlagélet- 
kora 35,9 +  6,8 (SD) év volt. Kizáró okok voltak a kö
vetkezők: endogén psychosis, organikus idegrendszeri 
betegség, narkománia, anyagcsere- és endokrin beteg
ség, valamint a kifejezett elvonási tünetek, praedeliro- 
sus állapot, vagy delirium tremens. A megengedett 
gyógyszerelés a vizsgálatok előtt kis dózisú minor 
tranquilláns (az esetek döntő többségében Andaxin) és 
esti Eunoctin volt, В-vitaminok és К —Mg-sók adása 
mellett. A vérvétel mindig reggel 7 és 8 óra között tör
tént. A fagyasztott szérumokat —20 °C-on tároltuk. A 
hormon meghatározásokat párhuzamos mintákból vé
geztük radioimmunoassay-vel. A prolactin, LH (luteini- 
záló hormon) és FSH (follikulus stimuláló hormon) 
méréseket kitek felhasználásával végeztük. A testoste- 
ron meghatározás Brenner és mtsai (6) módszere sze
rint, az ösztradiolé pedig a WHO Matched Reaaent 
Programm 1979 reagenseivel történt (WHO Special 
Programm of Research in Human Reproduction).

Az 56 krónikus alkoholista férfibeteg közűi 15 
esetben volt megállapítható a spontán panaszok és 
segítségkérés, valamint a szisztematikus kikérdezés 
alapján tartósan (legalább 1 éve) fennálló impoten
cia coeundi. A többi beteg problémamentesnek ítél
te szexuális életét, vagy nem lévén párkapcsola
ta, nem volt szexuális működészavarra utaló pana
sza sem. így ez a csoport nem tartható homogén
nek. Sajnos, nem áll rendelkezésünkre klinikái kö
rülmények között alkalmazható objektív módszer 
a szexuális működészavar megítélésére, így csak 
betegeink (esetleg hozzátartozóik) beszámolójára 
támaszkodhatunk. Az eredmények értékelésekor 
összehasonlítottuk a 15 „bevallottan” impotens be
teg hormon értékeit is a kontroll csoportéval. A 
kontroll csoportot 20 egészséges, gyógvszermentes, 
azonos korcsoportba tartozó (átlagéletkor: 34,5 +
4,3 év) normális szexuális működésű férfi alkotta.

Az alkoholista betegek májműködésének meg
ítélése a rutin laboratóriumi vizsgálatok alapján 
történt (vizelet, UBG, szérum bilirubin, alkalikus 
phosphatas, SGOT, SPGT, brómsulphalein reten
do). Ezek alapján 21 beteget soroltunk a kóros 
májműködésű csoportba, közülük 19 esetben mu
tatkozott 3 vagy több tesztben kóros eltérés.

Az adatok statisztikai feldolgozásakor két min
tás Student-t-teszttel hasonlítottuk össze a króni
kus alkoholisták hormonértékeit a kontroll csopor
téval, valamint a 15 impotens beteg csoportját a 
kontroll csoporttal. Ábráinkon a könnyebb össze
hasonlítás érdekében tüntettük fel csak együtt a 3 
csoportot.



Eredmények

Az egyes hormonok átlagértékeit és a szóráso
kat (SD) ábráinkon tüntettük fel.

A tesztoszteron szintek átlaga nem különbözött 
szignifikánsan a kontroll csoporttól (6,54 +  2,18 
ng/ml) sem az alkoholisták csoportjában, sem az 
impotens csoportban (5,96 ±  3,02, ill. 5,33 +  2,53) 
(1. abra).

Az összes alkoholista prolactin szintjének át
laga (10,38 +  5,4 ng/ml) szignifikánsan magasabb 
volt, mint a kontroll személyeké (6,9 +  3,07), p <
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1. ábra: A testosteron szintek átlaga 
egyes csoportokban

|U \6  kontroli n -20
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és szórása (SD) az

Az alkoholisták között 8 betegnek volt 3,5 alat
ti testosteron szintje, közülük csak 3 volt impotens.

* p< 0,05
* * p < 0,001
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2. ábra: A prolactin szintek átlaga és szórása (SD) az 
egyes csoportokban
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3. ábra: Az LH szintek átlaga és szórása (SD) az egyes 
csoportokban

0,05. Még kifejezettebb volt a különbség az impo
tens csoport (14,2 + 7,69) és a kontroll csoport kö
zött, p <  0,001 (2. ábra).

8 esetben volt az alkoholisták prolactin értéke 
15 ng/ml fölötti, ezek közül 6 beteg impotens volt. 
Hasonló eltérés mutatkozott az LH szintekben is 
(3. ábra).

Szignifikánsan emelkedett volt az LH értékek 
átlaga a kontroll csoporthoz képest (10,34 +  4,77 
mIU/ml) az összes alkoholista esetében (15,08 ±  
6,06), p < 0,001. A 15 kiemelt impotens beteg átlaga 
még magasabb volt (18,08 +  7,45), a kontroll cso
porthoz képest erősen szignifikáns a különbség, 
p <  0,001. 8 esetben volt 20 mIU/ml fölötti érték 
az alkoholistákban, köztük 4 volt impotens.

Az FSH szintek nem különböztek szignifikán
san a kontroll csoporttól (10,11 +  4,67 mIU/ml). Az 
összes alkoholista átlaga 7,99 +  6,33 (4. ábra).

FSH

Е Ш  kontroll n= 20

I d  kr.alk. n =56

'tol impot. П = 15

4. ábra: Az FSH szintek átlaga és szórása (SD) az egyes 
csoportokban

Az ösztradiol szintek átlaga szignifikánsan ma
gasabb volt az alkoholistákban (88,38 ±  59,27 
pg/ml), mint a kontroll csoportban (35 +  18,08), p <  
0,001. Az impotens betegek átlaga szintén szignifi
kánsan magasabb volt (77,1 +  51,36), mint a kont
roll csoporté, p <  0,001 (5. ábra).

A májműködészavar és a hormon státus ösz- 
szefüggésének vizsgálatára külön választottuk azo
kat a betegeket, akiknél a rutin laboratóriumi

oeat radio! 
pg/ml
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*p <0,001
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5. ábra: Az ösztradiol szintek átlaga és szórása (SD) az 
egyes csoportokban



A krónikus alkoholisták hormon értékeinek átlaga
( ± S D)  a kimutathatóan 
májműködésű csoportban

kóros és az ép

Tes. Prl. LH FSH Ösztr.

kimutatott
májkárosodás 5,87 11,92 15,16 6,58 96,92
n = 21 ±2,37 ±7,03 ±6,85 ±2,64 ±65,2

Ép májmökődés 6,01 9,69 15,03 8,77 83,63
n = 35 ±3,1 ±6,41 ±6,43 ±4,96 ±57,31

módszerek alapján májkárosodás mutatható ki 
(táblázat).

A „kóros” és „ép” májműködésű csoportok 
között egyetlen hormon esetén sem volt szignifi
káns különbség.

Az átlagéletkorokban mutatkozó különbségek 
elhanyagolhatók: az összes alkoholista 35,9 +  6,9 
év, impotens csoport 38,4 +  7,1, kóros májfunkció
jú betegek 36,3 +  7,3, kontroll csoport 34,5 +  4,3.

Megbeszélés

Az alkohol a hypothalamus—hypophysis—go
nád tengely regulációs mechanizmusait több pon
ton befolyásolja (7, 10, 20, 28). Adataink szerint az 
endokrin hatás a hormonok alapszintjének méré
sével is viszonylag gyakran, statisztikusan erősen 
szignifikánsan demonstrálható. Indukált hormon 
válaszokkal (pl. gonadotrop rezerv kapacitás méré
se) további finomabb endokrin szabályozási zava
rok vizsgálatára is lehetőség nyílna. Az endokrin 
változások szerepet játszhatnak az alkoholisták 
gyakran észlelt szexuális működészavarában, és a 
hypogonadizmus más tüneteiben. Természetesen 
más mechanizmusoknak is jelentősége lehet: köz
ponti idegrendszeri és perifériás neuronális káro
sodások (11), táplálkozási és felszívódási zavarok 
követeztében létrejövő hiányállapotok (19, 27), va
lamint psychés tényezők. Az egyes tényező megha
tározása, szerepének bizonyítása és súlyának meg
ítélése meghaladja lehetőségeinket.

A hormon státusban észlelt, statisztikusan 
szignifikáns eltérések közül a hyperoestrinaemia 
jól ismert, és magyarázatául elsősorban a májkáro
sodás kínálkozik. A hyperprolactinaemiával együtt 
szerepe lehet a feminizációs jegyek, illetve a poten
ciazavarok kialakulásában. A hyperprolactinaemia 
antigonadális hatása férfiakban is jól ismert (1). 
A prolactin szekréció a tuberoinfundibularis dop- 
aminerg rendszer tónusos gátlása alatt áll. Számos, 
elsősorban kísérletes munka igazolja krónikus al
koholfogyasztás dopaminerg rendszerre kifejtett 
károsító hatását (8. 12, 13, 15, 16, 26).

A testosteron szintekben nem észleltünk kü
lönbséget az egyes csoportok között. Ez összhang
ban áll előző vizsgálatainkkal; neuroleptikus im
potenciában (pharmacogén hyperprolactinaemia) 
sem mutatkozott a szérum testosteron szint alkal
mas mutatónak (1). Bancroft (3) összefoglaló érté
kelésében rendkívül ellentmondásosnak látja az 
idevonatkozó irodalmat és kétségbe vonja, hogy 
quantitativ összefüggés lehet a testosteron szérum

szintje és szexuális aktivitás, illetve annak egyes 
zavarai között.

Néhány újabb beszámoló azonban a csökkent 
testosteron szintet emeli ki a szexuális diszfunk- 
ciók pathomechanizmusából (17, 23, 24). Spark és 
mtsai 103, addig psychogén impotenciának tartott 
eset közül 37-ben észleltek csökkent testosteron 
szintet (25).

A szignifikánsan emelkedett LH szintek első
sorban testiculáris laesióra utalhatnak (22). Figye
lemre méltó, hogy ugyanakkor az FSH szintekben 
nincs szignifikáns eltérés, pedig az LH és FSH 
szabályozásnak közös „releasing faktora” (GnRH) 
van.

A hormon státusban mutatkozó mindegyik el
térés kissé kifejezettebb volt a kimutathatóan kó
ros májműködésű betegek esetén, de a különbségek 
csekélyek voltak. Ennek oka lehet, hogy az alkal
mazott májfunkciós vizsgálatok nem elég érzéke
nyek, és a quantitativ összefüggés vizsgálatát nem 
teszik lehetővé. Feltehetően minden krónikus alko
holista májfunkciója „érintett”, de jelen vizsgála
tunkban önkényesen meghúzott éles határt (igen
nem) jelent a folyamatos átmenetben, hogy az al
kalmazott laboratóriumi módszerekkel kimutatha
tó-e, vagy sem a májkárosodás.

A hyperprolactinaemiás impotenciákban, füg
getlenül attól, hogy hypothalamikus, hypophysis 
tumor, pharmacogén, vagy psychogen eredetű, 
eredményes lehet a dopamin agonista bromocrip- 
tin alkalmazása. Ez is alátámasztja az endokrin 
vizsgálatok jelentőségét, hiszen a hormonális stá
tus ismeretében racionális therápia kísérelhető 
meg.

Köszönetnyilvánítás. Az ösztradiol meghatározá
sok a Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Endokrin Laboratóriumában történtek.
Ezúton is megköszönjük szíves segítségnyújtásukat.

összefoglalás: Az alkoholistákban gyakran elő
forduló szexuális diszfunkció endokrin hátterét 
vizsgálták a szerzők. 56 krónikus alkoholista férfi 
esetén határozták meg azon hormonok alapszint
jét, amelyek szerepet játszhatnak a szexuális mű
ködés szabályozásában: testosteron, prolactin, lu- 
teinizáló hormon (LH), follikulus stimuláló hormon 
(FSH) és ösztradiol. Egészséges kontroll csoport
hoz hasonlítva szignifikánsan magasabb prolactin,
LH és ösztradiol átlagszinteket észleltek az alkoho
listákban. 15 beteg panaszolt legalább 1 éves fenn
álló impotencia coeundit, ebben a betegcsoportban 
a prolactin és LH szintek átlaga még magasabb 
volt. A kimutathatóan kóros májműködésű betegek 
endokrin eltérései kissé kifejezettebbek voltak, 
mint az ép májfunkciójú alkoholistáké. Az észlelt 
endokrin eltérésekben az alkoholnak a májkárosító 
hatásán kívül,a hypothalamus—hypophysis—gonad 
tengelyre gyakorolt hatása játszhat szerepet.
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AZ BEMUTATÓTEREM
(Budapest, VI. Népköztársaság útja 36.)

1981. első félévi programja
Mórc.—ópr. 3. Varimex Lengyel Külkereskedelmi Vállalat
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Országos Kardiológiai Intézet 
(főigazgató: Árvay Attila dr.) 
Belgyógyászati Osztály 
(osztályvezető: Török Eszter dr.)

R i tm u s z a v a r o k  k o r s z e r ű  
t a r t ó s  m e g f ig y e l é s e :  
d i s z r i tm ia  m o n i to r o z á s
Borbola József dr. és Keltái Mátyás dr.

Az akut és krónikus szívritmuszavarok klinikai ta
nulmányozása során régóta felmerült az az igény, 
hogy ne csak a 12 elvezetéses standard EKG-felvé- 
tel elkészítéséhez szükséges 1—2 perces időtartam 
alatt nyerhető adatokat, hanem hosszabb időtarta
mú (6—48 óra) állandó EKG megfigyelés (monito
rozás) információtöbbletét is figyelembe vehessük a 
terápiás döntés kialakításában. Erre a célra számos 
módszer (oszcilloszkóp, magnetofon, telemetria 
stb.) került kipróbálásra az elmúlt időszakban (1, 
4, 5, 6, 8, 11). N. Holter (9) 1961-ben tett javaslatot 
az ambulans, folyamatos EKG-megfigyelés új mód
szerére, azonban a szív frekvenciájának, valamint 
ritmuszavarainak (elsősorban a kamrai korai üté
sek gyakoriságának) hosszabb időn keresztül törté
nő megfigyelésére, rögzítésére, tárolására és kiérté
kelésére kifejlesztett hatékony technikai rendsze
rek klinikai alkalmazására csak az elmúlt években 
kerülhetett sor. A klinikai gyakorlat kívánalmai
nak megfelelően, a technikai fejlődés előbb a fek
vő-, később a járóbeteg folyamatos EKG-megfigye- 
lésének és kiértékelésének a kérdését oldotta meg. 
A fekvőbeteg (EKG) megfigyelő monitor és alarm 
rendszerek kezdetben elősorban az intenzív korona- 
ria-őrző egységekben terjedtek el. Ezeknek módosí
tott és továbbfejlesztett változatai azonban a kardio
lógia számos területén alkalmazást nyertek manap
ság. Járóbetegéken a folyamatos EKG-megfigyelés 
és utólagos kiértékelés céljára elsősorban a Holter 
által javasolt módszerrel (9) felvett EKG (24—28 
órás, kisméretű, többcsatornás kazettás magneto
fonra történő EKG-rögzítés), valamint annak telje
sen vagy részben automatizált, számítógépes EKG- 
és ritmuszavar kiértékelő rendszerei bizonyultak 
alkalmasnak (5, 6, 8).

Jelen közleményünk célja az, hogy beszámol
junk az Országos Kardiológiai Intézet intenzív ko-

ronaria-őrző egységében használt központi beteg- 
(EKG) megfigyelő rendszer (Heilige) diszritmia 
monitor egységének (továbbiakban: DME) alkal
mazási lehetőségeiről, valamint használata során 
szerzett tapasztalatainkról. Az ismertetésre kerülő 
folyamatos ritmuszavar megfigyelő rendszer fekvő
betegeken mind az azonnali beavatkozás hatékony
ságának növelésére, mind pedig az utólagos kiérté
kelés feladatának ellátására alkalmas.

Betegek és módszerek
Megfigyeléseinket az Országos Kardiológiai Inté

zet intenzív koronaria-őrző egységébe 1977—1979 között 
akut szívizom-infarktus gyanúja, vagy szívritmuszavar 
miatt felvett betegeken végeztük. A folyamatos EKG- 
megfigyeléshez mellkasi bipoláris elvezetést, a mell
kasra ragasztható, vezető pasztával kombinált korong 
elektródokat használtunk. Az ágy melletti monitor 
(Medicor CM—23) kimenő kábelét csatlakoztattuk a 
Heilige Servomed rendszerhez. A DME a központi be
tegmegfigyelő rendszer (Heilige Servomed) részeként 
működtethető (1. ábra). A központi beteg- (EKG) meg
figyelő rendszer a négy ágy melletti EKG-monitor 
elektromos jelének oszcilloszkópon szimultán történő 
vizuális megfigyelésére, illetve azok gyorsregisztrálón 
való rögzítésére alkalmas. A 4 EKG-jel közül egy tet
szőlegesen kiválasztható a DME-n történő automatikus 
ellenőrzésre. A DME memóriaegysége 13 normál QRS 
formaanalízise révén, rövid idő alatt megtanulja az el
lenőrzésre kiválasztott beteg EKG-ját. A tanulási idő 
után a DME vizuális (fény), akusztikus (sípolás) riasztó 
jelet ad ritmuszavar (extraszisztole) esetén. Az egy
csatornás alarm-gyorsregisztráló ugyanekkor az idő
pont automatikus megjelölésével (óra, perc) rögzíti (25 
mm/sec papírsebességgel, 7 sec hosszú felvételen) az

1. ábra: Központi beteg (EKG)-megfigyelő rendszer (Hei
lige Servomed) fényképe. A megfigyelőrendszer 
magába foglalja a diszritmia monitor egységet (1) 
és a kétcsatornás direktíró egységet (2). Részletes 
leírás a szövegbenOrvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám
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alarm-hoz vezető eseményt. Nem mozgó, mágneses 
jelrögzítővel 3, 15, 30 mp-re beállítható a késleltetés, 
így alarm-jel esetén az alarmot kiváltó esemény előtti 
3, 15, 30 mp időszak EKG-ját is rögzíti a gyorsregiszt
ráló. A DME-en az alarm-mechanizmus beállítás sze
rint üzemeltethető a következő riasztási feltételek 
mellett: 1. percenként 4, 8, 16-nál több,vagy multiform 
QRS; 2. ha az extraszisztolék előidejűsége, kapcsolási 
ideje az előző RR távolság 70,55 vagy 40%-ánál (veszé
lyes korai extraszisztole) kisebb; 3. vagy ha csak elő- 
idejűség van, QRS formai eltérés nélkül (supraventri
cularis extraszisztole). Amennyiben az EKG-jelen mű
termékek jelennének meg, akkor a DME lámpafelvil
lanással jelez és szünetelteti az EKG-analízist. 10—15 
mp-ig tartó műtermék (elektromos zavar) vagy szignál 
megszakadás esetén mindenképp riaszt a gép. Ilyenkor 
az esemény felülvizsgálata, az esetleges hibaforrás 
(pl. kontaktushiba) elhárítása szükséges. A Heilige 
Servomed rendszerben a DME-el összekapcsolt 2 csa
tornás direktíró egység (1. ábra) lassú papírsebesség
gel (30 mm/óra) analóg jelként rögzíti a szívfrekvencia 
(0—200/min határok között) és az automatikus EKG- 
analízis eredményének (extraszisztolék percenkénti 
száma, formája stb.) időbeli, percenkénti változásait. 
A diszritmia regisztráló felső sávján (1. csatorna) per
cenként egy oszlop jelenik meg. Az oszlop magassága 
az egy perc alatt észlelt extraszisztolék számát (0— 
25/min) mutatja. Extraszisztole esetén az alsó sávon 
(2. csatorna) az egyes RR távolságok reciproka jelenik 
meg, nem integrált formában. Ilyen módon tehát leol
vasható a legrövidebb kapcsolási idő és a leghosszabb 
kompenzációs pauza is. Extraszisztolia esetén, az emlí
tettek miatt, a frekvenciajelzés tehát nem vonalszerű 
(2. ábra). A diszritmia regisztráló felső sávján, az ext
raszisztolék percenkénti számát mutató, felfelé irányu
ló oszlop alatt, a DME 8,16 vagy 24 mm-es lefelé irá
nyuló vonal formájában kijelzi az extraszisztole for
máját (sorrendben); csak abnormális QRS, kapcsolt 
abnormális QRS (salve), multiform abnormális QRS. 
Betegeinknél a szívfrekvencia és a kamrai korai ütések 
gyakoriságának időbeli változásait követtük nyomon a 
DMS segítségével.
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2. ábra: Lidocain boius-injekció (80 mg iv.) hatása a kam
rai extraszisztolék percenkénti gyakoriságára és a 
szívfrekvenciára akut szívizom-infarktus esetén, 
folyamatos lidocain-infúzió közben. (A regisztrá- 
tum felső sávján az extraszisztolék percenkénti 
száma, a percenként kijeizett, felfelé irányuló vo
nal amplitudónagyságával arányos. A regisztrá- 
tum alsó sávján a szívfrekvencia/min értéke lát
ható. A lidocain beadása (fekete pont) után a 
kamrai ritmuszavar megszűnése figyelhető meg.

Eredmények

Az akut szívizom-infarktus korai szakában je
lentkező kam rai korai ütések percenkénti gyakori
sága, valamint az ektópiás ütések autom atikusan 
kiértékelt jellemzői a DME-hez csatlakoztatott re
gisztráló szerkezet speciális papírszalagján az idő 
függvényében jól megfigyelhetők. A bem utatott 
eredeti regisztrátumon (2. ábra) lidocain-infúzió 
(2 mg min) során adott bolus (80 mg iv.) injekció 
kamrai extraszisztoliát megszüntető hatása látható 
akut szívizom-infarktusos betegen. A regisztrátu
mon megfigyelhető, hogy kamrai extraszisztolia 
esetén egyrészt a változó R—R távolságoknak 
megfelelően a szívfrekvencia kijelzése (2. csatorna) 
nem vonalszerű, másrészt pedig eldönthető az a 
kérdés, hogy melyik időponttól kezdve szükséges 
a beavatkozás, a ritm uszavar gyógyszeres megszün
tetése. Esetünkben a lidocain-bolus adását a lido
cain-infúzió ellenére percenként 5-nél sűrűbbé váló 
kam rai korai ütések gyakorisága indokolta. A 
gyógyszer hatékonysága vagy éppen hatástalansá
ga, az esetleges kedvezőtlen mellékhatása (pl. b ra 
dycardia) jól nyomonkövethető.

Krónikus extraszisztoliában (3. ábra) a válasz
to tt antidiszritmiás gyógyszer hatékonysága, hatás
tartalm a a DME segítségével vizsgálható. A 3. áb
rán megfigyelhető, hogy egy új lidocain-származék, 
a lorcainid (1,25 mg/kg iv.) adása után változatlan 
szívfrekvencia mellett a kam rai korai ütések 
óránkénti száma mintegy a felére csökkent. A

3. ábra: Lorcainid (1,25 mg/kg iv.) hatása a krónikus 
kamra extraszisztoliára. (A regisztrátum felső sáv
ján az extraszisztolék percenkénti száma olvasha
tó le, legfelül az extraszisztolék óránkénti száma 
van feltüntetve. A regisztrátum alsó sávján a 
szívfrekvencia/min értéke van jelölve. Fekete pont: 
a gyógyszer beadásának ideje.)



4. ábra: Lorcainid (2,5 mg/kg iv.) hatása a krónikus kam
rai extraszisztoliára a 3. ábrán bemutatott beteg 
esetében. A gyógyszer beadása után jól megfi
gyelhető a kamrai ritmuszavar megszűnése (Ábra- 
magyarázat: lásd a 3. ábrán.) 5. ábra: Isolanid (1,0 mg iv.) hatása paroxismalis supra

ventricularis tachycardiában

gyógyszer adagjának növelése (4. ábra) esetén az 
átlagosan 800—900/óra kam rai korai ütés a lorcai
nid (2,5 mg/kg iv.) beadása u tán tartósan megszűnt 
(0— 8 ES/óra). Megállapítható az is, hogy a szív
frekvencia (kontroll: 100 /min) gyakorlatilag válto
zatlan a gyógyszer beadása után (95/min).

A DME direktíró részének 2. csatornája jól 
rögzíti a kam rai frekvenciaváltozással járó esemé
nyeket. Példaképpen bem utatott esetünkben (5. 
ábra) 100/m in sinus-ritmus m ellett hirtelen 160— 
170/min szívfrekvenciával járó állapot alakult ki, 
mely az eseményt rögzítő EKG-felvétel alapján 
supraventricularis tachycardiának bizonyult. Iso
lanid (1,0 mg iv.) adása u tán 40 perccel a ritm us
zavar megszűnt.

Az intenzív osztályon fekvő betegek folyama
tos monitorozása a regisztrálószerkezet révén szá
mos érdekes, a koronaria-őrző életében mindennap 
lejátszódó eseményt rögzíthet. Egy akut szívizom-in
farktussal a koronaria-őrzőnkbe felvett külföldi 
állampolgárt ápolása 5. napján rövid időre meglá
togatta a felesége. A látogatás előtt, valam int azt 
követően a folyamatosan regisztrált szívfrekven- 
cia-változása látható a következő, 6 . ábrán. A láto
gatás jelentős szívfrekvencia fokozódást váltott ki, 
s a látogatás ideje alatt a kam rai extraszisztolék 
óránkénti száma is némileg növekedett (kontroll: 
80/min, 1—3 ES/óra; látogatás alat: max. 140/min, 
12 ES/óra).

Megbeszélés

Az akut szívizom-infarktus magas korai halá
lozásának nagy részét ritm uszavar okozza. Az éle
tet veszélyeztető kam rai ritm uszavar kialakulását 
az esetek nagy részében korai kamrai ütések előzik 
meg. Ezen „figyelmeztető” ritmuszavarok haté
kony kezelése a kamrai tachycardia és fibrilláció 
megelőzése révén a halálozás lényeges csökkenésé
hez vezetett (3, 7, 14, 15, 16, 18). A ritmuszavarok 
felismerésének hatékonysága a koronaria-őrző 
technikai és személyi felkészültségétől függ. Akut 
állapotban a beavatkozás haladéktalan készenléte 
megköveteli a folyamatos, szakértő szemmel vég
zett vizuális megfigyelést, az antidiszritmiás keze
lés hatékonyságának tudományos igényű vizsgála

ta viszont megköveteli az adatok feldolgozásra al
kalmas rögzítését. Az ism ertetett rendszer mindkét 
feladat ellátására alkalmas.

Az ism ertetett ritm uszavar megfigyelő rend
szerben m agyar gyártm ányú, CM—23 típusú ágy 
meletti m onitorokat kom bináltunk fejlett technikai 
háttérrel készült diszritmia-monitorral. Tapasztala
tunk szerint, a CM—23 készülék kimenő jelével a 
Heilige diszritmia m onitor zavartalanul üzemel. Az 
így kialakított rendszer beszerzési költsége jóval 
kisebb, m intha teljes egészében im port készülék 
rendszer használtunk volna.

Az intenzív koronaria-őrző egységünkben elhe
lyezett központi beteg- (EKG) megfigyelő rendszer 
diszritmia m onitor egységének elsődleges alkalma
zási területe az akut myocardium-infarktussal fel
vett betegek extraszisztolés aktivitásának, szív- 
frekvencia-alakulásának nyomonkövetése. Meggyő
ző összehasonlító vizsgálatok eredményei (10 , 12 , 
13, 20, 21) bizonyítják, hogy az EKG-megfigyelő 
rendszerek hatékonysága messze felülm úlja a ko
ronaria-őrző személyzetének aktuális ritm uszavar-

6. ábra: Látogatás hatása (nyíl) a kamrai extraszisztolék 
percenkénti számára és a szívfrekvenciára egy 5. 
napos szívizom-infarctusos betegen. (A regisztrá- 
tum felső sávján az extraszisztolék percenkénti 
száma, alsó sávján a szívfrekvencia/min értéké
nek változása látható.)
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felismerését. A diszritmia felismerésének késleke
dése esetenként 5—10 órás késést is okozhat az an- 
tidiszritmiás kezelés megindításában. Ismeretesek 
azok a tények (7) is, miszerint akut szívizom-in
farktust követően az esetek nem csekély részében 
„figyelmeztető” ritmuszavar nélkül is kialakulhat 
primer kamrafibrilláció, valamint az, hogy az első 
48 órában az esetek 90—95%-ában regisztrálható 
extraszisztole, a monitorozás hatékonyságától 
függően. A koronaria-őrző személyzete vizuálisan 
a ritmuszavaroknak csak mintegy a felét ismeri fel 
időben (7). Az elmondottakat tekintetbe véve, e 
megbetegedés korai szakában nagy jelentőségű a 
hatékony diszritmia-monitorozás a halálozás elhá
rítása szempontjából. Tapasztalatunk szerint, a 
diszritmia-monitorozás lehetővé teszi a kellő idő
pontban való antidiszritmiás kezelés bevezetését, 
a terápia hatékonyságának pontos lemérését. így a 
preventív antidiszritmiás kezelés valóban elhagy
ható.

Krónikus kamrai extraszisztolia esetén a rit
muszavarhoz vezető alapfolyamat tisztázása után a 
diszritmia-monitorozás értékes információt szol
gáltat a ritmuszavar súlyosságáról. (Lovm [17] 1— 
5 kategória), diumális változásáról, sporadikus 
vagy tartós jellegéről, alvás alatti változásáról (6, 
19). Tekintettel arra, hogy a krónikus kamrai ext
raszisztolia hátterében szereplő kóros elektrofizio- 
lógiai folyamatok tisztázatlansága miatt az ideális 
antidiszritmiás gyógyszer kiválasztása egyelőre em
pirikus módon történik (2), a diszritmia-monitor 
jó lehetőséget nyújt a választott antidiszritmiás 
szerek iv., majd per os hatékonyságának megítélé
sére. Az ismertetett módszer segítségével az anti
diszritmiás szerek dózis—hatás összefüggései, ha
tástartamai vizsgálhatók, jelentős EKG-papír-meg- 
takarítást is eredményezve. Természetesen nem 
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy különö
sen a krónikus kamrai extraszisztolia tulajdonsá
gainak fekvőbetegen való vizsgálata nem helyette
sítheti a járóbetegen, az élet valós körülményei 
közötti megfigyelést. Ilyen célra legalkalmasabb a 
Holter-monitor és a hozzá kapcsolt kiértékelő 
rendszer.

A diszritmia monitor alkalmas arra is, hogy a 
koronaria-őrző mindennapos életében lejátszódó 
események (pl. reszuszcitáció) ritmuszavart kiváltó 
hatására felhívja a figyelmet azoknál a koronária- 
őrzőben fekvő betegeknél, akik az eseményeket 
egy helységben fekve nézőként átélik. Így vált is
meretessé, hogy pl. reszuszcitáció esetén a korona- 
ria-őrzőben fekvő betegek kamrai ektópiás aktivi
tása jelentősen növekszik (12, 13). Bemutatott ese

tünkben a látogatás alatt észlelt jelentős tachycar- 
dizálódás és a kamrai extraszisztolék számának 
növekedése igazolja, hogy a látogatás korlátozása 
nemcsak higiénés szempontok miatt szükséges a 
koronaria-őrzőben fekvő betegeknél.

A diszritmia monitorozás természetesen nem 
nélkülözheti a kezelőszemélyzet alapos elméleti és 
gyakorlati felkészültségét az aktuális ritmus- vagy 
ingerületvezetési zavar felismerésében, azok gyógy
szeres, szükség szerint elektromos elhárításában. A 
fejlett technika alkalmazása megköveteli a sze
mélyzet felkészültségének magasabb szintre emelé
sét is.

összefoglalás: A szerzők az Országos Kardio
lógiai Intézet intenzív koronaria-őrző és ápolási 
egységében hazai (Medicor) és külföldi (Heilige) 
műszerekből összeállított folyamatos ritmuszavar 
megfigyelő és regisztráló rendszer alkalmazását is
mertetik. Elsődleges alkalmazása az akut szívizom
infarktus korai szakában jelentkező ritmus- és in
gerületvezetési zavarok folyamatos monitorozása. 
A megfigyelőrendszer mind az azonnali beavatko
zás hatékonyságának növelésére, mind pedig az 
utólagos kiértékelés feladatának ellátására alkal
mas. Az ismertetett rendszer használható krónikus 
kamrai extraszisztolia tulajdonságainak vizsgálatá
ra, valamint az antidiszritmiás gyógyszerek haté
konyságának megállapítására is.
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A mononucleosis infectiosa (MI) többnyire jóindu
latú lymphoproliferatív megbetegedés, melynek 
fő jellemzői a láz, torokfájás, nyirokcsomó—máj—

Célunk az volt, hogy MI-ban szenvedő bete
geink rendszeres ellenőrzése során megfigyeljük a 
klinikai kép, a laboratóriumi eredmények, ill. az 
EBV és CMV antitestek változását.

Anyag és módszer
1974. júl. 1.-től 1979. jún. 30-ig észlelt 88, 14—30 

év közötti, MI diagnózissal felvett betegek mindegyi
kétől legalább 2 savómintát vizsgáltunk. A kórházi 
észlelés idején hetenként, majd ezt követően havonta 
1 alkalommal ellenőriztük a savók EBV—CMV titerét. 
Ezenkívül a vérképet, a májfunctiós próbákat, ill. a he
terophil antitesteket vizsgáltuk, Paul—Bűnnel- és Mo- 
nosticon-reactióval. Az EBV elleni antitestek megha
tározására immunfluorescentiát (IF), a CMV elleni an
titestek kimutatására komplement kötési (KK) eljárást 
alkalmaztunk. Az EB—VCA elleni IgG és IgM typusú 
ellenanyagokat a B95—8 jelzésű EBV transformált ma
jom lymphoblastoid és Burkitt-lymphoma eredetű Ra
ji-sejtek segítségével mutattunk ki, melyeket 10% bor- 
júsavót tartalmazó Eagle MEM tápfolyadékban tartot
tunk fenn. Antigénkészítéshez a B95—8-as sejtvonal 
szuszpenzióját használtuk fel. Az IgG antitestekhez 1:5 
—1:1280-as, az IgM antitestekhez 1:5—1:320-as savóhí
gításokat alkalmaztunk. A lemezekhez incubatio és 
PBS-ban való mosás után megfelelő antihuman IgG 
és IgM typusú FITC-el jelölt conjugátumot (Hyland)

1. táblázat. Összefoglalóan tartalmazza a betegek nem szerinti megoszlását, a főbb'tünetek gyakoriságát, az 
anamnézis és ápolási idő átlagos tartalmát

Betegek száma ffi 
nő

1974
2
1

1975
9
4

1976
20
13

1977
12
7

1978
8

10

1979
6
6

Össz.:
47
41-

Anamnézis átl. hossza 
(napok) 12* 6,38±3,8 10,65±2,8 10,31 ±3,2 8,94 ±3,05 10,08 ±2,9 9,72±3,2
Belövellt lepedékes garat, 
tonsillák 2 11 22 17 17 11 80
Nyirokcsomó duzzanat 3 11 22 17 18 12 83
Hepatomegália 3 11 22 16 18 9 79
Splenomegália 3 6 20 13 7 6 55
Egyéb jelek** 1 1 2 — — — 4
Átl. ápolási idő (napok) 20* 13,46±4,1 17,3±3,2 15,63±2,6 15,83±2,9 13,33±2,1 15,92±3,1

* A kisszámú (3) adat miatt standard deviatiót nem számoltunk.
** 1 alkalommal púim. infiltráció, két alkalommal bőrkiütés, egyszer herpesvirus felülfertőzés fordult elő.

lép duzzanat és a perifériás vérkenetben kimutat
ható atypusos mononuclearis sejtek.

A kórképhez gyakran hepatocellularis májlae- 
sio is társul. 1968 óta tudjuk (9), hogy a betegséget 
az Epstein—Barr-vírus (EBV) okozza. A kezdeti 
megfigyelés óta eltelt egy évtizedben sok kísérleti 
és klinikai adatot publikáltak, mely az EBV kór
oki szerepét támasztja alá (4, 11, 18, 19), de tudjuk, 
hogy hasonló klinikai képet más kórokozó is okoz
hat, pl. cytomegalovirus (CMV) (2, 12, 14, 24), to
xoplasma, listeriózis, stb., ezért fontos, hogy a be
tegség aetiológiájának tisztázására a rendelkezésre 
álló serológiai vizsgálatokat elvégezzük.

A Baranya megyei KÖJÁL Víruslaboratóriu
mával együttműködve 1974 óta a Baranya megyei 
Tanács Kórháza Fertőző Osztályán valamennyi 
MI-ban szenvedő beteg savójában rendszere
sen ellenőrizzük az EBV antitesteket, 1976 óta az 
Epstein—Barr-vírus capsid antigén (EB—VCA) el
leni IgM typusú és az Epstein—Barr-vírus nuclea
ris antigén (EBNA) antitesteket is vizsgáljuk.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám

cseppentettünk. Üjabb incubatió és mosás után kont
rasztfestést alkalmaztunk, majd a lemezeket glicerin
nel fedtük. A készítményeket fluoreszcens mikroszkóp
pal vizsgáltuk. Pozitívnak ítéltük meg azt a savóhígí
tást, ahol a vizsgált sejtekben a VCA még jól kivehe
tően festődött.

Az EBNA ellenes antitestek meghatározására Raji
sejtekből álló sejtszuszpenziót alkalmaztunk. Az ellen- 
anyagtiter meghatározása anticomplement immunfluo
reszcens (ACIF) módszerrel történt, megfelelő Hyland- 
conjugatum segítségével. Pozitívnak tekintettük azt a 
reactiót, amely a jellegzetes magfluoreszcenciát még 
jól mutatta.

CMV ellenes komplementkötő (KK) ellenanyag 
meghatározására Ad 169 jelű CMV törzssel fertőzött 
human fibroblast sejtkultúrákat használtunk. A KK 
reakciót a Takátsy-féle hidegkötéssel végeztük el.

Eredmények
A betegek nem szerinti megoszlását, ill. a kli

nikai és ápolási adatokat az 1. táblázat tartalmazza.
Jellemző, hogy a betegek kb. 10 napos anam- 

nézissel kerültek osztályunkra, általában az elhúzó
dó láz vagy toroktünetek miatt. A betegség főbb 
tüneteit (láz, nyirokcsomó-duzzanat, angina, hepa- 
to- splenomegalia) az esetek legnagyobb részében 569



2. táblázat. A mononucleosisos betegek laboratóriumi adatainak megoszlása, az elváltozások gyakorisága

1974 1975 1976 1977 1978 1979 Összesen

Atypusos sejtek aránya 10—30% 1 6 15 10 7 6 45
30—50% 2 7 8 7 5 4 33
50% felett — — — 2 6 2 10

Serum bilirubin 1—3 mg% 1 1 3 3 4 1 13
3 mg% felett — 1 1 — — — 2

Serum GOT 20—60 E 2 5 11 10 8 7 43
60—120 E — 2 2 — 4 ___ 8
120 E felett 1 — 2 — — 1 4

Serum GPT 20—60 E 1 4 11 10 11 6 43
60—120 E 1 2 1 — 2 2 8
120 E felett 1 1 2 — ____ — 4

Thymol 6 E felett 1 2 9 7 7 3 29
Paul—Bűnnel =s1:80 1 8 13 12 9 4 47
Monosticon pozitív 1 8 13 12 10 4 48

3. táblázat. Az EBV és CMV serológiai vizsgálatok eredménye és megoszlása a betegek sorozatvizsgálata alapján

1974 1975 1976 1977 1978 1979 Ossz.

EB—VCA neg. felvételkor 3 11 5 2 1 4 26
EBV IgG antitest póz. felvételkor — 2 18 17 17 8 62
EBV IgG seroconversio ill. 2 héten belül — 1 4 4 7 — 15
négyszeres titeremelkedés ideje 2—4 hét — — 1 3 2 — 6

1—3 hónap — — — 2 2 5 9
4—6 hónap 1 6 — — — — 7

Ю IgM antitest neg. felvételkor — 2 9 9 20о IgM antitest póz. felvételkor 7* 17 9 3 36
со IgM antitest seroconversio 2 héten belül — — 1 3 4
> négyszeres titeremelkedés ideje 2—4 hét — — — — —
CŰ
Ш 4 héten túl — — — — —

EBNA neg. felvételkor 7 " 15 13 10 45
EBNA póz. felvételkor — 4 5 2 11
EBNA neg. maradta megfigyelési periódusban 3 * . 7 4 5 19
EBNA seroconversio ideje 4 héten belül — 1 5 1 7

1—3 hónap 2*. 5 3 — 10
CD 4— 6 hónap*** 1 * . 2 1 2 6

Ю CMV neg. felvételkor neg. maradt 3 / - 11/7 6/6 11/10 6/5 7/6 44/34
О CMV póz. felvételkor — 2 17 8 12 5 44
a>
со CMV seroconversio ill. 2 héten belül — 1 2 — — 2 5

> négyszeres titeremelkedés ideje 2— 4 hét 1 — 1 2 — — 4
1— 3 hónap 2 3 1 — 4 1 11

О 4— 6 hónap — 1 — — 1 — 2

* IgM typ. VCA antitesteket 1976-ban csak 7 betegben vizsgáltunk. 
** EBNA antitestmeghatározást 1976-ban csak 7 esetben végeztünk. 

*** 1 esetben 8 hónap múlva jelentek meg EBNA antitestek.

CMV = cytomegália vírus
EBV = Epstein — Barr vírus
EBNA = Epstein—Barr vírus nuclearis antigén
EB—VCA = Epstein—Barr vírus capsid antigén

4. táblázat. A serológiai eredmények alapján valószinűsitett kórokozók gyakorisága. Egyúttal feltüntettük 
az egyes csoportokban a heterophil antitest pozitív esetek számát is.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 Összesen

EBV infectio CMV seropositivitás 1 1 11 6 8 3 30
Paul-B/Monosticon póz. — 1/1 5/5 3/3 4/4 1/1 14/14

CMV infectio EBV positivitás — 1 4 — — — 5
Paul-B/Monosticon — — 1/1 — — — 1/1

CMV infectio EBV seroneg. 2 3 ------ — — — 5
Paul-B/Monostcion póz. 1/1 1/1 — — — — 2/2

EBV infectio CMV seroneg. — 7 6 11 5 6 35
Paul-B/Monosticon póz. 

EBV seroconversio egyidejű
— 5/5 6/6 8/8 2/3 1/1 22/23

CMV seroconversióval — 1 2 2 5 3 13
Paul-B/Monosticon póz. — 1/1 1/1 1/1 3/3 2/2 8/6

Betegek száma 3 13 23 19 18 12 88
Paul-B/Monosticon póz. 1/1 8/8 13/13 12/12 9/10 4/4 47/48

CMV = cytomegália vírus EBV = Epstein— Barr vírus



1

észleltük a felvételkor. Egy alkalommal átmeneti 
pulmonalis infiltrációt, 2 esetben morbilliform bőr
tüneteket figyeltünk meg. Egyik betegünk mono- 
nucleosisát a szájra, arcra terjedő herpesvirus su
perinfectio kísérte.

A 2. táblázatban foglaltuk össze a betegek la
boratóriumi adatait. Az eredményekből kitűnik, 
hogy icterus csupán 15 alkalommal, a fokozott 
transaminase aktivitás 55 esetben fordult elő. Fel
tűnőnek tartjuk, hogy a Paul—Bűnnel-, ill. Monos- 
ticon-reakció betegeinknek csupán alig több mint 
felében volt pozitív.

A felvételkor, ill. a betegek ellenőrzése során 
észlelt serológiai eredményeket a 3. táblázat tartal
mazza. A serológiai próbák alapján CMV infectió- 
nak tartottuk a megbetegedést akkor, ha az észle
lési periódusban seroconversió történt, ill. legalább 
négyszeres titeremelkedést tapasztaltunk.

EBV fertőzést állapítottunk meg akkor, ha a 
mononucleosisos betegek vérében EB—VCA elleni 
IgM typusú antitestek voltak jelen, ill. jelentek 
meg, ha az IgG typusú ellenanyagok vizsgálatakor 
seroconversiót vagy négyszeres titeremelkedést ta
láltunk, továbbá ha a betegek ellenőrzése során 
EBNA typusú ellenanyag jelent meg. A betegeket
1—18 hónapig, átlagosan 3,9 + 1,4 hónapig kísér
tük figyelemmel. Több alkalommal mindkét vírus
sal szemben seroconversiót, ill. négyszeres titer
emelkedést tapasztaltunk az antitestek sorozatvizs
gálatakor (4. táblázat).

Megbeszélés

Hazánkban a MI bejelentésre kötelezett fertő
ző betegség. Tass (22) adatai alapján 1967—74 kö

zött összesen 3290 megbetegedés történt. A megyék 
morbiditása 0,9—7,7%ooo között mozog. Magasan 
kiemelkedik Pécs város 15%ooo-es morbiditása. En
nek pontos oka nem ismeretes, lehetséges, hogy a 
fogékony korú lakosság nagyobb koncentrációja 
(iskolák, kollégiumok stb.) miatt van, de más fak
torok, pl. a fokozott bejelentési fegyelem szerepe 
sem zárható ki. Általában több a férfi betegek 
száma. Mi is ezt tapasztaltuk (1. táblázat). A MI in
fectiosa klinikai diagnózisához szükséges jellemző 
tüneteket és kórjeleket az esetek túlnyomó részé
ben észleltük betegeink vizsgálatakor, az atypusos 
mononucleáris sejtek aránya többnyire 10—50% 
között változott, 88 beteg közül 55 esetben észlel
tük a se. transaminase szint emelkedését és csak 
15-ben icterust.

Horwitz (10) és munkatársai szerint ez az álta
luk bilirubin—enzim disszociációnak nevezett je
lenség a mononucleosisos betegek 75%-ában fordul 
elő.

Heterophil antitestek 88 betegből csupán 47 
serumában voltak jelen. Egy esetben csak a Monos- 
ticon reactió volt pozitív. Keller és mtsai 125 Mi
ben szenvedő betege közül 82 savójából mutattak 
ki IgM typusú VCA ellenanyagot. A 42 heterophil 
ellenanyagot is tartalmazó serumból 41-ben egy
idejűén EB—VCA elleni IgM typusú antitesteket 
is észleltek. Anyagunkban, a serológiai vizsgálatok 
alapján a priméren EBV fertőzésnek tartott 65 
esetből csupán 37 beteg seruma tartalmazott egy
úttal heterophil ellenanyagot is. A heterophil anti
testek kimutatására használt Paul—Bűnnel- és Mo- 
nosticon-reactiót közel egyforma érzékenységűnek 
találtuk. Jóllehet a betegség feltételezett aetiológiá- 
jának megállapítására virológiái kritériumokat

5. táblázat. A virológiái eredmények megoszlása a heterophil antitest pozitivitás szempontjából

IgM positivitás IgG positiv 
ill. seroconv. felvételkor 
(56 vizsgálat)

IgG négyszeres EBNA pos. 
titeremelkedés felvételkor 
ill. seroconv. (56 vizsg.)

EBNA
seroconv. 
(56 vizsg.)

CMV pos. 
felvételkor

CMV
seroconversio

Paul—Bűnnel és
Monosticon pos.
48 eset 28 26 20 3 13 11 12
Paul—Bűnnel és
Monosticon negatív
40 eset и 15 22 8 11 18 9

Összesen 39 41 42 11 24 29 21

EBNA=Epstein-Barr virus nuclearis antigén 
CMV = cytomegális vírus

6. táblázat. Az EBV vírus fertőzésre (reaktiválódásra) utaló titerváltozások 36 heterophil antitest negatív 
beteg savójában

Esetek
száma

IgM positivitás ill. 
seroconversió + IgG 
pos. ill. seroconversió

IgG sero
conversió

-IgG pos.+ EBNA IgM pos. ill. seroc. IgG pos. ill. seroc. IgG pos. ill. seroc. 
neg. + IgG pos. ill. seroc. EBNA pos. EBNA seroc.

+ EBNA serocon
versió

36 4 8 8 7 5 4

EBNA = Epstein— Barr vírus nuclearis antigén



alkalmaztunk a priméren EBV fertőzésnek tartott 
65 beteg esetében talált alacsony heterophil anti
test pozitivitás felveti, hogy esetleg mégsem primér 
EBV fertőzést észleltünk.

Az 5. táblázaton a heterophil antitest pozitivi
tás szempontjából analizáltuk a virológiái eredmé
nyeket. A táblázatból kitűnik, hogy a heterophil 
pozitív esetekben 28 alkalommal észleltünk IgM 
typusú VCA antitest jelenlétét, míg a heterophil 
negatív betegek között 11 mutatott IgM VCA anti
test pozi ti vitást. Az IgM typusú és EBNA antites
tek meghatározását azonban 88 beteg közül csak 
56 alkalommal tudtuk elvégezni. A heterophil ne
gatív csoport adatait tovább analizálva azt találtuk, 
hogy 36 alkalommal EBV fertőzésre utaló antitest
változások voltak kimutathatók. Az adatokat a 6. 
táblázat mutatja.

Sutton és mtsai (21. a.) véleménye alapján az 
emberiség jelentős része ötéves korra már átesett 
EBV fertőzésen, de a fertőzött В lymphocytákban 
még maradhat latens vírus, a vírus-antitestek és 
vírusgenomok kimutatása a vírus aktiválódására 
és nem friss fertőzésre utal.

Gyermekkorban gyakori a heterophil antitest 
negatív mononucleosis, felnőttkorban az esetek 
10%-ában nem lehet heterophil antitesteket kimu
tatni (21. a.).

Betegeink ellenőrző vizsgálatakor több alka
lommal azt tapasztaltuk, hogy az EBV antitestek 
változásával egyidőben CMV seropositivitás, ill. 
négyszeres titeremelkedés jött létre.

Több szerző felhívja a figyelmet, hogy a CMV 
IgM és EBV IgM antitestek egymással keresztreak
ciót adhatnak (21. a.). így előfordulhat, hogy az 
EBV IgM typusú antitestek meghatározásakor fals 
pozitív eredményt kapunk. A seroconversió és 
négyszeres titeremelkedés alapján CMV fertőzés
nek tartott 10 betegből összesen 3 alkalommal ta
láltunk heterophil antitesteket, mely ha primér 
CMV fertőzésről van szó, szokatlan jelenség. Ma
gyarázatként feltételezhetjük, hogy ezekben az 
esetekben EBV fertőzést észleltünk, bár erre utaló 
EBV titerváltozást a vizsgált periódusban nem 
találtunk.

Gergely és mtsai, ill. Keller és mtsai (7, 8, 10) 
véleményéhez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy a be
tegek komplex ellenanyag-vizsgálata, ill. folyama
tos ellenőrzése szükséges a CMV, ill. EBV aetioló- 
giai szerepének megállapításához az egyes betegek
ben. Jóllehet az IgA typusú EB—VCA antitestek, 
ill. IgM typusú CMV antitestek meghatározására 
nem volt lehetőségünk, úgy gondoljuk, hogy a ren
delkezésre álló vizsgálatokkal valószínűsíteni lehet 
a vizsgált CMV és EBV kóroki szerepét, de mindig 
figyelembe kell venni a korábban már említett le
hetőséget, miszerint latens vírusfertőzések reakti- 
válására és nem primer fertőzésre is kell gon
dolni.

Az antitest-vizsgálatok alapján így CMV fertő
zést 10, EBV fertőzést 65, míg esetleges kettős fer- 
tőzöttséget 13 esetben állapítottunk meg, ill. ezen 
vírusok reaktiválódását tételeztük fel.

Az irodalmi adatok alapján lezajlott EBV fer
tőzésre utal, ha a beteg vérében EBNA antitestek 

572 jelennek meg. Az EBNA antitest általában hóna

pokkal, legkorában 1 hónappal a betegség lezajlá
sa után mutatható ki és alacsony szinten perzisz- 
tál.

Vaczi és Gergely (23) tapasztalatai is alátá
masztják azt, hogy a VCA elleni IgG typusú ellen
anyagok jelenléte EBNA antitestek hiányában acut 
EBV fertőzésre utal, míg ha mind a kétféle anti
test jelen van, akkor legalább fél évvel korábban 
lezajlott infectióról lehet szó.

88 betegük első savómintájából 11 alkalommal 
mutattunk ki EBNA antitesteket VCA elleni anti
testek egyidejű jelenlétével. Ezek között 4 esetben 
az IgG typusú antitesteken kívül IgM antitesteket 
is találtunk, melyek jelenléte feltétlenül friss fer
tőzésre utalt. A betegek ellenőrzése, vagy folyama
tos megfigyelése során további 3 esetben tapasztal
tuk azt, hogy az IgG typusú antitestek titere négy
szeresre emelkedett az EBNA antitest titer perzisz- 
tálása mellett. A fennmaradó 4 EBNA pozitív beteg 
vérében egyidejűleg magas titerű (1:160—1:640) 
IgG typusú ellenanyagot is kimutattunk, a CMV 
elleni KK ellenanyagok jelenlétén kívül. Ezt a négy 
beteget kórházi távozásuk után csupán 1 hónapig 
tudtuk figyelemmel kísérni. Ezen idő alatt titervál
tozást nem tapasztaltunk. Feltehetően elhúzódó 
EBV infectio utolsó fázisát észleltük. A különböző 
csoportba sorolt betegek kórlefolyásában feltűnő 
különbséget nem tapasztaltunk, bár az eredmények 
matematikai analizálását az esetek kis száma miatt 
nem végeztük el.

A betegek gyógykezelésében elsősorban tüne
ti, Streptococcus pozitív garatleoltás esetén Retar- 
dillin inj. kezelést alkalmaztunk. Steroidok adására 
nem volt szükség.

összefoglalás: A  szerzők 88 mononucleosis in- 
fectiosával kezelt beteg klinikai, laboratóriumi és 
serológiai adatait elemzik. A sorozatvizsgálatok al
kalmával nyert eredmények alapján 10 esetben pri
mér cytomegália vírus fertőzést, 65 esetben primér 
Epstein—Barr-vírus fertőzést, 13 alkalommal ket
tős infectiót állapítottak meg. Feltűnőnek tartják, 
hogy a 65 Epstein—Barr-vírus infectiónak tartott 
esetben is csupán 37 alkalommal sikerült hetero
phil antitesteket kimutatni. Ennek okaként feltéte
lezik, hogy a primér Epstein—Barr-vírus fertőzés
re utaló antitestmozgás más ágens által okozott 
Epstein—Barr-vírus reaktiváció következménye
ként jött létre. A klinikai tünetek gyakoriságát és 
a laboratóriumi eltéréseket az irodalomban közölt 
adatokhoz hasonlónak találták. 11 beteg első savó
mintája Epstein—Barr-vírus nuclearis antitesteket 
tartalmazott, ebből 4 alkalommal IgM antitestek is 
jelen voltak, míg további 3 esetben az IgG antites
tek titerében négyszeres emelkedést észleltek.

IRODALOM: 1. Balogh J.: Orv. Hetil. 1975, 116, 
843. — 2. Czeglédy J.: Acta microbiol. Acad. Sei. hung.
1978, 25, 237. — 3. Dómján Gy., Dóbiás Gy.: Orv. Hetil.
1979, 120, 827. — 4. Epstein, M., A., Achong, B. G.: Ann. 
Rev. Microbiol. 1973, 27, 413. — 5. Evans, A. S.: Am. 
J. Med. Sei. 1974, 267, 189. — 9. Fehér J. és mtsai: 
Orv. Hetil. 1977, 118, 1639. — 7. Gergely L. és mtsai: 
Acta microbiol. Acad. Sei. hung. 1977, 24, 13. — 8. Ger
gely L. és mtsai: Acta microbiol. Acad. Sei. hung. 1975, 
22, 2, 75. — 9. Henle, G. és mtsai: Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA. 1968, 59, 94. — 10. Horwitz, C. A. és mtsai: Am. 
J. Med. 1976, 61, 333. — 11. Karzon, D. T.: Adv. Pe- 
diatr. 1976, 22, 231. — 12. Kalló К.: Orv. Hetil. 1979,



STUG ERO N tabletta

ÖSSZETÉTEL
V-

T ablettánkén t 25 mg cinnarizinum ot tarta lm az . 

HATÁS

A Stugeron kifejezetten gátolja a  különböző vaso
aktiv  anyagok (adrenalin, noradrenalin, dopamin, 
angiotensin, vasopressin, Histamin, serotonin, bra- 
dykinin, nicotin) hatását. Ezen anyagok ism étlődő 
érszűkítő  aktivitásának fontos szerepet tulajdoní
tanak  az atherosclerosis kialakulásában. A Stuge
ron ezen felül fokozza az ereken átáram ló  vér 
mennyiségét, javítja a szövetek vérellátását, spas- 
molytikus hatást fejt ki az érfal sim aizom zatára. 
A vérnyom ást gyakorlatilag nem befolyásolja. Csök
kenti a labyrinthus ingerlékenységét.

JAVALLATOK

A cerebrális keringés zavarai: arteriosclerosis ce
rebri, apoplexia és cerebro-cranialis sérülések utó
kezelésében, egyensúlyzavarok, migraine. A peri
fériás erek m egbetegedéseiben (Buerger-kór, Ray- 
naud-syndrom a, angiopathia diabetica, acrocya
nosis) claudicatio in term ittens, paraesthesia, tro - 
phicus zavarok kezelésére.

ADAGOLÁS

N aponta 3x1 vagy 3x2  tab le tta  hónapokon keresz
tü l, rendszeresen. Érzékeny betegeknél ajánlatos 
a  kú rá t napi 3x1 tab lettával kezdeni és fokozato
san emelni az adagot.

MELLÉKHATÁS

Az átlagosnál nagyobb adagok alkalm azásakor elő
fordulhatnak: enyhe som nolentia vagy gastro intes
tinalis zavarok, amelyek az adag csökkentésére 
néhány nap múlva spontán megszűnnek.

MEGJEGYZÉS >{t

— „Csak vényre kiadható, és az orvos rendelke
zése szerin t (legfeljebb három  alkalom m al) ismé
telhető .”

CSOMAGOLÁS —

50 tab le tta  térítési d íj: 2,30 — Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST



tabletta

ÖSSZETÉTEL
1 tabletta 0,25 g metronidazolumot tartalmaz. 

JAVALLAT
Férfi és női húgyivarszervi Trichomonas-infestatio. 
Giardia lamblia fertőzések. Stomatitis ulcerosa. 
Amoebás dysenteria és a symptomás amoebiasis 
egyéb formái, amoebiasis, amoebás májtályog. Tü
netmentes Entamoeba histolytica-cystát ürítők ese
tében.

ADAGOLÁS
A trichomoniasisban szenvedő beteg házastársa, 
ill. szexuális partnere is fertőzöttnek tekintendő. 
Tartós gyógyulás csak mindkét fél egyidejű keze
lésétől várható. A Kiion adagja férfinél és nőnél 
egyaránt reggel-este 1—1 tabletta (250 mg) szájon 
át, 10 napon keresztül. A tablettát ajánlatos étkezés 
közben vagy étkezés után, szétrágás nélkül lenyelni. 
Indokolt esetben a kúra megismételhető, a napi 
adag 3—4 tablettára is emelhető. Kúra alatt a beteg 
alkoholt ne fogyasszon, nemi életet ne éljen. Giardia 
lamblia fertőzésben felnőtteknek 5 napon át napon
ként 2 tabletta, 2 részre osztva.

G y e r m e k e k n e k
0— 1 éves korig naponta 1/2 tab le tta , 2—4 éves korig 
naponta 1 tab le tta , 5—8 éves korig naponta 1 / г tab 
le tta , 8 év fe le tt naponta 2 tab le tta  5 napon á t é tke
zés után, 2 részre osztva.
STOM ATITIS ULCEROSÁBAN felnőtteknek na
ponta 2x1 tab le tta , 3—5 napon át.

Amoebiasisban
F e l n ő t t e k n e k
a) sym ptom am entes cysta-ürítők esetében 5—7 na

pon á t 2—3 x 2  tab le tta
b) krónikus amoebiasisban (hepatosis esetén is)

5—10 napon á t  3x2  tab le tta
c) invaziv form ában, aku t am oebás dysenteriában, 

tünetm entességig 3 x 3  tab le tta
d) am oebás m ájtályog esetén a szokásos (és egyben 

m egengedhető napi m aximális) adag 2500 mg 
(azaz 10 tab le tta )  egyszerre vagy 2—3 részletben, 
3—5 napon á t, az egyéb teráp iás lehetőségek 
alkalm azása (leszívás, antibioticum ok — első
sorban oxytetracydinek  — adása stb.) m elle tt.

G y e r m e k e k n e k  
7—10 éves korig a felnőttek 
adagjának fele 
3—7 éves korig a  felnőttek 
adagjának egyharm ada
1— 3 éves korig a felnőttek 
adagjának negyedrésze.
Csecsemőknek ajánlatos arányosan kisebb adagot 
alkalm azni.

MELLÉKHATÁSOK

Ritkán fejfájás, keserű szájíz, bevont nyelv, enyhe 
hányinger, olykor hasmenés m utatkozhat. Ezek a  
tünetek  a kúra befejezése után m aguktól megszűn
nek.
A Kiion — m int n itroderivatum  — enyhe leukope- 
n iát is okozhat, e zé rt főként a 10 napos kúra esetén 
ajánlatos a vérkép ellenőrzése.
Klion-kezelés ideje a la tt az alkohol fogyasztása 
tilos.
A Kiionnal egyidejűleg a d o tt antih ipertenziv  szerek 
adagját célszerű csökkenteni.
A terhesség első 3 hónapjában ne adjuk!

MEGJEGYZÉS „
Csak vényre adható  ki. Az orvos rendelkezése 
szerin t (legfeljebb három  alkalom m al) ism ételhető.

CSOMAGOLÁS 20 tab le tta  6,60 Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST



120, 2359. — 13. Keller L. és mtsai: Orv. Hetil. 1978, 
119, 2616. — 14. Klemola, E., Kääriäinem, L.: Brit. 
Med. J. 1965, 2, 1099. — 15.. Miller, G. és mtsai: New 
Eng. J. Med. 1973, 288, 229. — 16. Misav és mtsai: To
kyo Med. J. 1956, 73, 193. — 17. Nagy M. és Papp G.: 
Orv. Hetil. 1977, 51, 4101. — 18. Niedermann és mtsai: 
New Engl. J. Med. 1976, 294, 1355. — 19. Pagano és 
mtsai: Nature, 1976, 263, 787. — 20. Péley, I. és mtsai:

Acta Paed. Acad. Sei. hung. 1973, 14(2), 145. — 21. 
Schlenpner, Ch., J. és Overall, J.: Postgraduate Medi
cine 1979, 65, 83. — 21. a. Sutton, R. N. P. és mtsai: 
Journal of Infection 1979, 1, 301—322. — 22. Tass M.: 
Egészségtudomány. 1977, 21, 53. — 23. Váczi L., Gergely 
L.: Az orvosi virológia aktuális kérdései. Budapest, 
1978, 251. — 24. Winkler V., Bence M.: Orv. Hetil. 1975, 
116, 1715.

HALOPERIDOL
tabletta, injekció, cseppek
ÖSSZETÉTEL:
I am p. (l ml) 5 mg h a loperido lum -o t,
1 tab l. 1,5 mg haloperido lum ot,
1 üveg  (10 ml) 20 mg (10 csepp =  1 mg) haloperid o lu m o t 
tarta lm az .
HATAS: A haloperido lum  a b u ty ro p h en o n  csoportba  tartozó  
n eu ro lep tlk u m . H atásm echan izm usa  m ég nem  p on tosan  tisz
tázo tt. A p sychés és m ás e red e tű  tú lm ozgásokka l já ró  k ó r
kép ek b en  és á llap o to k b an  k iem elt je len tőségű . Specifikus 
hányáscsillap ftó  h a tá sa  alacsony dózisban is é rvényesü l. 
JA VALLATO K: M inden o lyan  kó rk ép , am ely  m otoros és 
psychés ag lta tlóval já r , m an ia , o ligophren ia , paran o id , hallu - 
c inato ros á llap o to k  és ep ilep tifo rm is p sychosisok , de lirium  
trem ens, H u n ting ton  chorea , cs illap íth a ta tlan  h ányás. 
ELLENJAV ALL ÁTOK: Izom tónus fokozódásával já ró  e x tra 
p y ram id a lis  m egbetegedések  és az anam n ez isb en  m eg ism ert 
ilyen  je llegű  m ozgászavarok . D epressiók  és d ep ressiv  h a n g u 
la tta l já ró  e lm egyógyászati tü n e tcso p o rto k .
ADAGOLÁS: Az In jekció  a lk a lm azása  á lta lá b a n  a k k o r  ja- 
va llt, am ik o r az o ra lis  adagolás va lam ily en  okból lehete tlen  
(pl. nag y fo k ú  ag ita tio ). A dag ja  ily en k o r ln tra m u scu la risan  
1 am pu lla  (5 m g). F eln ő ttek  átlagos o rá lis  ad ag ja  4,5—18,0 mg 
(3—12) tab l., az egyén i tű rő k ép esség  és szükség le t figye
lem bevételével, egyenlő ré sze k re  elosztva.
G y erm ekek  n ap i o ra lis  dózisa 5 éves ko rig  á tlagosan  0,5—1 
mg (*/з—а/з tab le tta  vagy 5—10 c se p p ) ; 6—15 éves korig  1—2 mg 
(10—20 csepp).
K rón ikus h án y ásb an  á lta láb an  2 X 10 cseppet (2 mg) ad n ak
napon ta .
MELLÉKHATÁSOK: H uzam osabb  Ideig ta r tó  kezelés u tán  
a betegek  nag y  részénél ak inesia , trem o r, lzom h y p erto n ia  
vagy egyéb p a rk ln so n szerű  tü n e tek  lép h e tn ek  fel. Ezek 
a  tü n e tek  az adag c sö k k en tésére  vagy a kezelés á tm en e ti 
ab b ah ag y á sa  u tá n  sp o n tán  m egszűnnek , ille tve a n tip a rk in -  
sonos szerek k e l k upfrozha tók .
KÖLCSÖNHATÁSOK:
A H aloperido lt ne  a lkalm azzuk  együ tt:
— an tich o lln erg  kész ítm én y ek k e l (növekedhet az in tra o cu la ris  

nyom ás),
— közpon ti ideg rendszeri b én ító k k a l (ha tásfokozódás),
— MAO in h ib ito ro k k a l (ha tásfokozódás),
— an tih lp erte n z iv u m o k k al (hatásfokozódás),
— tricy c lik u s , depressió  ellen i szerekkel,
— ora lis an tico ag u lan so k k a l eg y ü tt adva  ú jra  be  kell á llítan i 

a beteg  an ticoagu lans adag já t.
FIGYELM EZTETES: A gyógyszer bevétele, ill. a lk a lm azása  
u tán  8—10 ó rán  belül, vagy fo lyam atos szedése, 111. kezelés 
ese tén  a k ú ra  id ő ta rta m a  a la tt já rm ű v e t vezetn i, m ag asb an  
vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. A lkalm azásán ak , ill. h a 
tá s á n a k  ta r ta m a  a la tt tilos szeszes ita l t  fogyasztan i. 
M EG JEG Y ZÉS: *  A ta b le ttá t és a csep p ek e t az orvos ak k o r 
rende lh e ti, h a  azt a te rü le tileg , illetőleg szakm ailag  ille tékes 
fekvőbeteg -e llá tó  osztály , szak ren d e lés (gondozó) szakorvosa  
javaso lja .
Az In jekció t az a sz ak rendelés (gondozó) szakorvosa  re n d e l
heti, ak i a gyógyszer jav a lla ta i sz e rin t betegség ese tén  a  be
teg  gyógyszere lésére  te rü le tile g  és sz akm ailag  Ille tékes.
C sak v én y re  ad ható  ki. Az orvos ren delkezése  sz erin t (leg
fe ljebb  h áro m  alkalom m al) ism éte lhető .

té r íté s i d í j : 2,20 F t 
té r íté s i d í j : 2,10 Ft 
té ríté si d í j : 2,60 F t

CSOMAGOLÁS:

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

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.
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B A Y O LIN
kenőcs mV 20 0  Antiphlogistica
ÖSSZETÉTEL:

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

HATÄS:

H atóanyagai közül a Heparinoid Bayer gyulladás
gátló anyag, amely a vérrögképződést is gátolja. 
A nikotinsav — benzilészter helyi vérbőséget okoz, 
ezzel a m egbetegedett szövet vérkeringését tám o
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 fájdalm as 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 alkalm azás 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; alkalm azása 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 hozza: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, TISZAVASVÁRI,
B ayer A. G. L everkusen  licencia a la p já n



GENETIKAI TANULMÁNYOK

Semmelweis Orvostudományi Egyetem
II. Gyermekklinika
(igazgató: Schuler Dezső dr.)

K é ső i c y t o g e n e t ik a i  
h a t á s o k  v i z s g á l a t a  t a r t ó s  
r e m is s ió b a n  le v ő ,  m á r  n e m  
k e z e l t  l e u k a e m iá s  
g y e r m e k e k e n
Schuler Dezső dr., Szollór Judit dr.,
Szakmáry Éva dr., Koós Rozália dr. 
és Bogáthy Bea

A malignus haematológiai kórképekben 1960 óta 
kutatják a chromosoma aberratiókat,' elsősorban a 
clonalis jellegű markereket, s vitatják szerepüket 
a leukaemia patomechanizmusában (11). A gyer
mekkori acut leukaemiák prognózisának gyors ja
vulása: egyes központokban több mint 50%-os 4 
éven túli túlélés és a gyógyulás lehetősége (13, 15) 
időszerűvé tette a késői cytogenetikai elváltozások 
vizsgálatát is. Elméletileg ugyanis az alapbetegség 
és a komplex cytostatikus terápia egyaránt okoz
hat chromosoma mutatiót.

Vizsgált betegek

Munkánkban 16 három évnél hosszabban tü
netmentesen túlélő 5—15 éves leukaemiás gyermek 
chromosoma vizsgálatainak eredményéről számo
lunk be. A cytostatikus terápia legalább 4 hónap
pal, ill. legfeljebb 8 évvel a vizsgálatot megelőzően 
befejeződött. A 15 akut lymphoid leukaemiás 
(ALL) gyermek mellett egynél a diagnózis akut 
myeloid leukaemia. A lymphoid folyamatokban a 
complex cytostatikus terápia mellett két gyermek 
kivételével a meningeális praeventiót szolgáló Co
balt besugárzás és 4 intrathecalis Methotrexat 
(MTX) injectio is történt.

Módszerek
A chromosoma tenyésztés az edinburghi micro- 

technikával történt PHA P stimulációval 72 óráig. A 
brómdeoxyuridin beépülést 10 иМ/ml végkoncentráció 
mellett vizsgáltuk a tenyésztés 72. órájában. A 
leukaemiás gyermekkel azonos időben kontroll te
nyésztéseket is végeztünk.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám

A vizsgált cytogenetikai paraméterek a követke
zők voltak:

1. Konvencionális Giemsa-festéssel 40—50 metafá- 
zist értékeltünk a táblázatokon feltüntetett structura
lis rendellenességeket számolva. A numerikus eltéré
sek közül csak a tetraploid sejteket tüntettük fel, mert 
egyéb hyperploid sejtet nem találtunk, és a hypoploid 
sejtek értékelése ASG nélkül megbízhatatlan.

2. A „banding” technikák közül az ASG módszert 
alkalmaztuk. Minden gyermeknél 10 metafázis értéke
lésére törekedtünk, összesen 251 karyotípust artalizál- 
tunk a párizsi nomenclatura szerint.

3. A sister chromatid exchange-eket (SCE) a szo
kásos Hoechst—Giemsa-festés után számoltuk, átlag 30 
sejtben (12).

4. A bróm-deoxy-uridint (BrdU) tartalmazó 
sejtek %-os arányát az esetek egy részében érté
keltük, tenyészetenként 100 osztódásnál, Hoechst— 
Giemsa, ill. Hoechst-fluorescencia segítségével (4, 12).

A Student-féle két mintás t próbával hasonlítottuk 
össze a megfelelő vizsgálati eredményeket (a szignifi
káns különbségeket a táblázatokon *-gal jelöltük).

A következő kérdésekre kerestük a választ:
1. Található-e chromosoma-aberratio leuk

aemiás gyermekekben a terápia befejezése után 
hosszabb idővel?

2. A sávos módszerrel találhatók-e nagyobb 
számban minor structurális elváltozások, vagy eset
leg felismerhetők-e clonalis jellegű (tehát legalább 
2 sejtben azonos) chromosoma aberratiók, melyek 
jelentősek lehetnek a késői genetikai kockázat, 
vagy második újabb malignus folyamat szempont
jából.

3. SCE gyakoriság utal-e késői mutagén 
hatásra?

4. In vitro BrdU felvételben van-e különbség?
A chromosomák testvér chromatidái közötti ho

mológ exhange (SCE) 20 éve ismert, de csak a mo
dern BrdU—Hoechst technikával számolható meg
bízhatóan. Bróm-deoxy-uridin jelenlétében te
nyésztve á sejteket az egyes sejtciklusok követhe
tők a thymidin analógként beépülő BrdU mennyi
sége alapján. Az első ciklusban az osztódó sejt 
chromatidjaiban a DNS dupla-spirálnak csak az 
egyik szála tartalmaz BrdU-t, és így a chromati- 
dák, ill. a chromosomák festődése egyforma. A má
sodik ciklusban, ha továbbra is BrdU-nel substi- 
tuáljuk a sejteket, a BrdU-t tartalmazó, és a BrdU 
nélküli DNS szál is egyaránt BrdU-felvétellel szin
tetizálja az új duplex-et, és így „felemás chromo
somák” láthatók az egész osztódásban: az egyik 
chromatid DNS dupla spiráljaiban mindkét DNS 
tartalmaz BrdU-t, a másik chromatidban csak az 
egyik. Kétszálas, bifiliaris BrdU beépítésnél, a 
Hoechst-fluoreszcencia is, a Giemsa-festődés is hal
ványabb a chromatid-karokon. A homológ chroma
tid differenciált festődése teszi lehetővé az ex- 
change-ek számolását. A harmadik, ill. további osz
tódások során az eredeti fényesen fluoreszkáló, ill. 
Giemsával sötétkéken festődő chromosoma karok 
száma egyre csökken, így attól függően, hogy a sejt 
hányadik ciklusnál tart, a chromosomák fele, ne
gyede mutat „felemás festődést” (1. és 2. ábra).

A Brdu—Hoechst—Giemsa-technika felhaszná
lási területe egyre bővül napjainkban: 1. Az ex- 
change-ek számának emelkedése mutagén, carcino- 
gén tényezők hatására igen kifejezett, és általában
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1. ábra: BrdU-Hoechst-Giemsa-technikával minden chro- 
mosomán a chromatidák különbözőképpen fes- 
tődtek: az osztódó sejt a második sejtciklust fe
jezte be

érzékenyebb módszer kimutatásukra, mint a chro
mosoma törések, aberratiók megjelenése. 2. A BrdU 
felvételtől függő differenciált festődés 1., 2., ill. a 
további sejtosztódások során lehetővé teszi asynch
ron, heterogén sejtpopulációk ciklusvizsgálatát (4).

Eredmények

Hagyományos Giemsa-festéssel a leukaemiás 
gyermekekben 792, a kontrollokban 795 metafázis- 
ban 25, ill. 8 chromosoma aberratiót találtunk. A 
leukaemiás csoportban 6 chromosoma törés, 10 
chromatid törés, 7 acentrikus fragment mellett 1 
gyűrűt és 1 exchange-t láttunk (1. táblázat). A táb
lázatban a ,,gap”-eket is feltüntettük, de az össze
sítésbe nem számoltunk be. 11 tetraploid sejtet ta
láltunk, de ebből 9 ugyanannál a gyermeknél for
dult elő. A chromosoma aberratiók 3,2%-os előfor
dulása a leukaemiás csoportban szignifikánsan ma
gasabb, mint a kontroll csoportban észlelt 1,01%, 
de 5% alatt még nem tekinthető biztosan patho- 
lógiás értéknek.

Sávos festéssel 94, ill. 157 karyotypust értékel
tünk (1. táblázat). A leukaemiás csoportban egy 
17-es rövid kar deletiót, egy sávval nem jelölt 
acentrikus páros fragmentet normális 46,XX chro
mosoma készlet mellett, egy 12-es hosszú kar dele
tiót és egy 1-es chromosoma rövid kar deletiót ta
láltunk. A 4 pathológiás karyotypus 4,2%-os elő
fordulást jelent a kontroll, 1,9%-hoz viszonyítva, 
mely utóbbi egy 3-as deletióból, egy minute-ből és 
egy 7-es chromosoma törésből adódott. A 16-os, 
17-es chromosoma rövid kar értékelésénél figye
lembe vettük a helsinki International Workshop 
óvatosságra intő ajánlását (19). Polymorph chro- 
mosomák az osztódások 23,4%-ában fordultak elő, 
főleg a 9 ql, 16 ql, Y ql régióban, míg a kontroliban 
talált 22,9% elsősorban a 16-os, majd a 9-es, 1-es, 
3-as, és az Y chromosomát érintette. A leukaemiás 
csoport ASG-vel értékelt 20 hypoploid sejtjében 
a hiányzó chromosomák minden esetben mások 

578 voltak, így arteficiális terméknek tekinthetők.

Az SCE gyakoriság megközelítően azonos volt, 
ill. nem mutatott szignifikáns különbséget a 
leukaemiás és a kontroll csoport között (2. és 3. 
táblázat). Az SCE határértékei a leukaemiás gyer
mekekben szélesebbnek bizonyultak a kontrolioké
nál, főleg azokban az esetekben, ahol 15, 19 vagy 
17 exhange fordult elő egy-egy sejtben.

A leukaemiás gyermekeknél a BrdU-t tartal
mazó sejtek aránya mindig alacsonyabb volt a 
kontroll 49,82%-os beépítésével szemben, 12, ill. 22 
tenyészetben értékelve (3. táblázat). Craig— 
Holmes- (4) féle fluorescens technikával a későb
biekben végzett sejtciklus analíziseknél megerősí
tettük ezt az eredményt: a második ciklusban levő 
sejtek mennyisége kevesebb volt a leukaemiás cso-

2. ábra: A thymidin analóg BrdU felvétel sémája az 1., 2., 
és további sejtosztódások során. Folyamatos vo
nallal rajzoltuk az eredeti DNS szálat a chroma- 
tidákban, és szaggaatott vonallal jeleztük a 
BrdU-t tartalmazó DNS-szálat. Az első ciklusban 
egyformán festődnek a chromosomák, a máso
dik ciklusban csak felemás chromosomák látha
tók, mert a bifiliarisan, ill. unifiliarisan beépült 
chromatidák differenciáltan festődnek, BrdU-t 
nem tartalmazó DNS tartalom mennyisége min
den osztódásban feleződik, így a felemás chromo
somák száma is mindig felére csökken
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a) konvencionális chromosoma értékelés

leukaemiás 16 792 6 10 5 2 _ 1 1 27 0,03 11 5 25 25 3,2
kontroll 16 795 2 3 3 — — — — 8 0,01 — 7 8 8 1,01,

b) Sávos chromosoma értékelés

leukaemiás 12 94 Kóros karyotypus: 4 4,2%

46,XY,del (17) (p12) (qter-p12): 
46,XY,+ac.fr.
46,XX,del.(12) (pter->-q13:),der.
46,XX,del.(1) (p22) (qter-*p22:)

Variáció
előfordulása: 22 sejtben 23,4%

kontroll 15 157 Kóros karyotypus: 3 1,9% Variáció
előfordulása: 36 sejtben 22,9%

2. táblázat. Hosszan túlélő, gyógyult leukaemiás
gyermekek összehasonlító SCE vizsgálata 
azonos korú kontrolihoz viszonyítva 
72 órás BrdU felvételnél 
(15-15 gyermeknél á 30 sejt)

Leukaemia
SCE
átlag/sejt

SCE
szélső érték

Kontroll
SCE
átlag/sejt

SCE
szélső érték

1. 4,1 1—8 7,5 5—11
2. 5,9 3—9 5,0 1—10
3. 4,4 2—11 5,6 4—10
4. 6,1 4—9 \5 ,0 3—7
5. 4,7 2—10 4,4 3—6
6. 6,3 3—11 4,5 3—6
7. 5,2 3 - 8 4,9 3 - 7
8. 4,9 2 - 8 4,7 3—8
9. 5,8 3—9 5,8 3—10

10. 6,3 3—9 5.2 3—12
11. 5,7 2—14 5,4 3—11
12. 5,5 3—17 6,6 3—13
13. 6,2 2—19 5,7 2—11
14. 6,0 1—17 6,4 1—15
15. 5,7 2—16 6,8 2—9

Összes 5,52 5,57
SD± 0,68 ±0,88

portban 72 óra BrdU inkubáció után. BrdU— 
Hoechst—Giemsa-festésnél is ismételten azt talál
tuk, hogy kifejezetten a 2. ciklusban levő sejtek 
aránya különbözik a 2. csoportban.

A BrdU beépítés aránya független volt mind a 
mitotikus indextől, mind a blastos transformatio 
mértékétől.

Megbeszélés

A hosszan túlélő leukaemiás gyermekeknél a 
késői genetikai hatás felmérése napjainkban szük
ségessé vált egyrészt az utódok genetikai veszé
lyeztetettsége szempontjából (csírasejtek mutációi), 
másrészt második malignus folyamat lehetősége

miatt (szomatikus mutáció). Az atombombát túlélők 
30 éves tapasztalatai arra utalnak, hogy a mutagén 
behatás hosszú túlélése után sem germinális, sem 
szomatikus mutációk nem várhatók nagy számban 
(6, 17), de ez csakis a reprodukciós korba jutott 
..gyógyult” esetek ismételt vizsgálata és követése 
alapján mondható ki. A perifériás vérben található 
lymphocyták tenyésztésével nyert chromosoma 
vizsgálati eredmények csak tájékoztató jellegűek a 
gonádok, ill, az utódok veszélyeztetettségére vonat
kozóan, bár az Oak Ridge laboratórium kísérletei
ből tudjuk, hogy bizonyos korreláció van a perifé
riás szomatikus és gametikus mutációk között (3). 
Így elméletileg ugyan soha nem zárható ki az utód
ra örökíthető gonoszóma aberráció előfordulása, 
azonban a gondádokban keletkező aberrációk 
száma csak töredéke a periférián talált értéknek. 
Ezért biztatóak a vizsgálatainkban talált 3,2%-os 
(konvencionális technika), ill. 4,2%-os (banding 
technika) aberráció gyakoriságok.

3. táblázat. Cytogenetikai vizsgálatok összesítése  
a hosszan túlélő, már nem kezelt 
leukaemiás gyermekeknél

Remissios
leukaemiás
gyermekek

Kontroll

/
Chr. aberr. szám 25 8
vizsgált sejtszám 792 795
Aberr. % 3,2 1,01

„Sávos" chr. aberr. szám 4 3
Vizsgált ASG karyotypusok 94 157
Aberr. % 4,2 1,9

Chr. variációt tartalmazó
osztódás % 23,4 22,9

SCE átlag 5,52 5,57
SD 0,68 0,88
Vizsgált sejtszám 258 493

BrdU-t tartalmazó sejt % 28,7±7,67 49,82±4,75



Az észlelt chromosoma aberrációk nem mutat
tak ALL-ra vagy más akut leukaemiás folyamatra 
„jellemző” lokalizációt, melyek elsősorban a csont
velőben fordulnak elő a lymphoblastos proliferatio 
idején (6-os chromosoma rövid—hosszú kar dele
tio, Phi pozitivitás, 4/11 translocatio, +  21, +  D, 
+  8, +  X chromosoma) (2, 14).

A sister chromatid exchange vizsgálatok alap
ján is megnyugtatóak az eredmények: m utagén ha
tást jelző nagyobb gyakoriságot (5, 7) a hosszan tú l
élő remissiós leukaemiás csoportban nem találtunk. 
A kevés irodalmi adat szerint a fenntartó cytosta- 
tikus terápia folyamán az SCE gyakoriság meg
emelkedett, magasabb a kontroll értéknél (8), de a 
terápia befejezése u tán visszatér a norm ál átlag 
szélső értékei közé (10).

Feltűnő volt az a különbség, melyet a BrdU 
beépülése mutatott. Ismeretes, hogy a methodika 
a thymidin radiographiához (16) hasonlóan felhasz
nálható sejtkinetikai vizsgálatokhoz (1, 4, 9). A 
BrdU-пек az egyik chromatid mindkét spiráljába 
való beépülése csak a második sejtoszlás után lát
ható. 12 hosszan túlélő leukaemiás gyermeknél 
vizsgáltuk a BrdU beépülés mértékét 72 órás te
nyészetben, megfelelő kontrollokhoz viszonyítva és 
következetesen alacsonyabb értékeket kaptunk. A 
csökkenés a kontrollokhoz képest átlag mintegy 
50% -os volt. A leukaemiás gyermekeknél a sejtek 
28,7%-ában láttunk BrdU felvételt, míg a Hoechst 
—Giemsa-módszerrel festett és értékelt 22 kontroll 
vizsgálatnál 49,8%-ban találtunk teljes BrdU be
épülést a sejtekbe. Fluorescens festéssel hasonló 
arányokat kaptunk jelenleg is folyamatban levő 
sejtciklus analíziseinkben (18). A jelentős indivi
duális szórás miatt mindkét technika alkalmazása 
szükséges és csak nagyobb számú vizsgálatból von
hatók le végleges összefüggések. A leukaemiás és 
kontroll csoport között a BrdU felvételben mutat
kozó különbség magyarázata lehet: 1. az eltérő 
BrdU érzékenység — de ezt folyamatban levő kí
sérleteink eddig nem erősítették meg, 2. a sejtcik
lus idejének különböző hoszúsága. Lehetséges, 
hogy a hosszú kezelésen kezelésen átment be
tegek tenyészetében lassabban proliferáló sej
tek domináltak, melyek adott időpontban ki
sebb számban fejezték be a második osztó
dást. Az sem zárható ki azonban, hogy gyorsab
ban osztódó sejtvonalak kerültek túlsúlyba a

leukaemiás gyermekeknél és a 72. órában történő 
preparálásnál a sejtek többsége már a harmadik 
ciklusban volt, ezért nem mutatták a második cik
lusra jellemző differenciált festődést. A szignifi
káns beépülési különbségre végleges magyarázatot 
adni még nem tudunk, de eredményeink arra utal
nak, hogy a hosszan túlélő leukaemiás gyermekek
ben a „normál” lymphocyta populatio sejtciklus 
ideje eltér a kontrollokétól. Erre vonatkozó észle
lést az irodalomban nem találtunk. A sejtciklus 
idejére vonatkozó további vizsgálataink folyamat
ban vannak, mellyel azt szándékozzuk eldönteni, 
hogy a fenti eltérés rövidebb vagy hosszabb ciklus
időből adódott-e?

összefoglalás: A szerzők eredményei (3. táblá
zat) arra utalnak, hogy sem konvencionális, sem 
sávos chromosoma értékeléssel látható késői cyto- 
genetikai károsodással nem kell számolni malignus 
haematológiai betegségben komplex cytostatikus 
terápiában részesült, 4 éven túli túlélés eseteiben. 
A mutagén hatást általában érzékenyen jelző SCE 
eredmények megegyeztek a normális kontrolloké- 
val. Megállapítható volt, hogy a normális haemo
poiesis mellett meglevő „remissiós lymphocyta po- 
pulatiók” ciklus ideje eltér az egészséges kontrolio
kétól.
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Az angiographiás vizsgálatok rutinszerű alkalma
zása azok szövődményeinek előfordulását jelentő
sen csökkentette (2, 3, 5, 17), ez a körülmény is hoz
zájárult ahhoz, hogy ezek a vizsgálatok széles kör
ben tért hódítottak és a daganatok diagnosztiká
jában is elterjedtek (4, 5, 9, 13, 17).

A hazai onkológiai gyakorlat ismeretében még
is joggal állíthatjuk, hogy az angiographiás vizs
gálatok adta lehetőségek a nyaki daganatok diag
nosztikájában nincsenek eléggé kihasználva. 
Ugyanezt láthatjuk az irodalmat áttekintve is (13, 
17). Találkoztunk olyan közleménnyel, amelynek 
témája a fej-, nyak tumorainak diagnosztikája és 
az angiographiás vizsgálatokról említést sem tesz
(7).

Osztályunkon 1977. május 1-étől indokolt eset
ben elvégezzük az angiographiás vizsgálatot nyaki 
daganatos betegeken. Közleményünkben ez irányú 
tapasztalatainkról számolunk be.

Betegeink, módszereink és eredményeink

Osztályunkon 1977. május 1-től 1979. október 
15-ig 272 beteget ápoltunk nyaki elhelyezkedésű 
megbetegedéssel. Ezek közül 129 betegnek volt gö- 
bös golyvája, 9 substernalis lokalizációjú. Közülük 
került ki az a két nem daganatos beteg, akiknél 
vena cava superior syndroma tünetei miatt cavo- 
graphia superiort végeztünk. A 143 tumoros beteg 
közül a legnagyobb csoportot a struma maligna 
képviselte (78 beteg).

A nyaki tumoros betegek diagnosztikájában 
a következő angiographiás módszereket alkalmaz
tuk : iv-aortographia és a kérdéses terület ereinek 
szelektív ábrázolása, carotis-angiographia. cavogra- 
phia superior, felső végtagi venographia, lymphan- 
giographia.

Angiographiás vizsgálatot 13 beteg esetében 
végeztünk.

Iv-aortographia és a érintett erek szelektív 
vizsgálata 4 esetben történt, Seldinger szerint per- 
cutan katheteres módszerrel. Az iv-aortographia 
indikációját két betegnél clavicula tumor, kettőnél 
pedig supraclavicularis tumor képezte. „Superse- 
lectiv” vizsgálatok (1, 14, 18) nem történtek. Szö
vődményünk nem volt.

1. A 63 éves nő egy év óta növekvő bal kulcscsont 
tumora miatt került felvételre. A női ökölnyi elváltozás 
a bal kulcscsont medialis felét destruálta,. és erősen 
pulzált. A beküldő diagnózis aneurysma arteriae sub
claviae volt. Iv-aortographiát és a bal arteria subclavia 
és carotis communis szelektív angiographiáját végez
tük, ami dúsan erezett tumort igazolt, amely azonban 
az arteria subclaviával nem volt közvetlen kapcsolat
ban. A bal clavicula resectiójával a tumort eltávolítot- 
tuk. A szövettani vizsgálat eredménye hypernephro
ma metastasis volt. Az elsődleges tumort sikerült kivá
lasztásos urographiával igazolni és a beteg hat héttel 
az első műtét után bal oldali nephrektomián esett át. 
Jelenleg három évvel a műtétek után panaszmentes, 
recidivára, vagy metastasis képződésre utaló jeleket 
a rendszeres ellenőrzés során nem észleltünk.

2. A 43 éves férfit három év óta növekvő tumora 
miatt irányították osztályunkra. Az ökölnyi daganat 
kitöltötte a jobb kulcscsont feletti árkot, középső része 
diónyi, előemelkedő, vékony bőrrel fedett jövedéket 
képezett. Az elváltozás közvetlenül az arteria subclavia 
felett helyezkedett el. A beteget osztályunkra műtét 
céljából küldték. Iv-aortographiát végeztünk, ami

1. ábra: A 2. szám alatt ismertetett 43 éves férfi beteg an
giographiás képe. A vizsgálat tisztázta a supra
clavicularis árkot kitöltő daganat viszonyát az ar
teria subclaviához, ábrázolta a tápláló artériákat 
és a tumor- vascularisatiójátOrvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 10. szám



2. ábra: A 4. szám alatt ismertetett beteg bal oldali caro
tis angiographiájának jellemző felvétele (Dr. Ke
néz, Radiológiai Klinika, Budapest). A felvételen 
jól látható — a csontdestructio mellett — az arte
ria cerebri anterior jobbra, a Sylvius-pont felfe
lé dislokált volta, amik a folyamat koponyán be
lüli megjelenésének indirekt jelei

3. ábra: Az 5. szám alatt ismertetett beteg felső cavo- 
graphiás vizsgálatának egyik felvétele, abban a 
fázisban, amikor még a cava superior rendszert 
a contrastanyag jól kirajzolja, de az arteria pul
monalis rendszer már szintén telődik. A jobb vena 
brachiocephalica subtotalis stenosisát a cava 
superior súlyos compressióját és a jobb tüdő felső 
lebenyi artériás hálózatának teljes telődési hiá
nyát láthatjuk, ugyanakkor a bal arteria pulmo
nalis akadálytalanul telődött,

ökölnyi dúsan erezett, az artéria subclaviával (1. ábra) 
közvetlen kapcsolatban nem levő tumort mutatott. Az 
elváltozás technikailag operábilisnak látszott, azonban 
a kiegészítésként elvégzett lymphangiographiás vizs
gálat során nyirokcsomó metastasisok voltak megfi
gyelhetők a jobb hónaljárokban és az elülső-felső me- 
diastinumban. A folyamat tehát inoperábilis volt.

ö t  beteg kivizsgálása során végeztünk carotis 
angiographiát percután punctiós technikával. A 
vizsgálat alapját két esetben glomus caroticum tu 
mor képezte, amelynek alapvető diagnosztikus 
módszere a carotis angiographia (3, 4, 6, 8, 12, 14). 
Két esetben a vena jugularis interna és a muscu
lus sternocleidomastoideus tájékára metastasisokat 
adó, az arteria carotis környékét beszűrő malignus 
struma, egy esetben pedig a parotisból kiinduló tu 
m or m iatt történt a vizsgálat.

3. A 62 éves nő bal állcsontszöglete mögött és 
alatt a processus mastoideusig terjedő, a musculus 
sternocleidomastoideus felső harmadát előemelő igen 
fájdalmas tumor volt, ami egy év óta fokozatosan nö
vekedett. A daganat a tonsillát előelemelve a garatba 
boltosult. A garat felől a daganat erős pulsatiója miatt 
biopsia-vétel igen kockázatosnak tűnt. Carotis angio
graphiát végeztünk, ami egyértelműen igazolta, hogy a 
carotis villát szélesen szétfeszítő, az arteria carotis ex- 
ternát és internét teljes extracraniális szakaszán körül
vevő, azokat dislokáló glomus caroticum tumorról van 
szó. Az intracranialis erek lefutásának többszörös rend
ellenessége pedig a folyamat koponyán belüli terjedését 
igazolta. A daganatot ezek alapján inoperábilisnak 
minősítettük.

4. Az 56 éves férfi, 25 év előtt bal oldali parotis 
tumor miatt esett át műtéten. Histológiai lelet nem állt 
rendelkezésre. Három év óta a bal fül előtt és alatt az 
állszögletet ökölnyire elődomborító, a nyakra is ráter
jedő tumor alakult ki fokozatosan. A daganat alapján 
elmozgatható volt, a szájüreg felől vizsgálva ugyan
csak mobilisnak és technikailag operábilisnak tűnt. 
Carotis angiographiát végeztünk, ami a bal os sphenoi
dale nagy szárnyának tumoros destructióját, az artéria 
cerebri anterior és media dislokációját, a sinus sagit
talis ellenoldalra áttolt voltát (Dr. Kenéz docens, Ra
diológiai Klinika, Budapest) (2. ábra) mutatta. Az an
giographia alapján a folyamat egyértelműen in
operábilis.

Cavographia superiort 3 esetben végeztünk. 
Két beteg esetében az így nyert információk báto
rítottak arra, hogy a substernalisan elhelyezkedő 
strum át collaris metszésből kíséreljük meg eltávo
lítani, ami sikerült.

A harmadik esetet röviden alább részletezzük:

5. Az 56 éves férfi nyakának jobb oldalán a nyelé- 
si mozgást követő tojásnyi göb jelent meg. Struma 
diagnózissal irányították osztályunkra. A mellkas rönt
gen felvételen a felső-elülső mediastinumot kiszélesítő 
elváltozás volt látható és a beteg reggelente jelentkező 
szemhéjoedemáról panaszkodott. Kezdődő vena cava 
superior syndromára gondolva, cavographia superiort 
végeztünk, amelynek későbbi fázisában az arteria pul
monalis telődésról is felvételeket készítve pneumoan- 
giographia is történt. A vizsgálat a felső mediastinum 
tumoros folyamatát igazolta, ami jelentős vena cava 
superior compressiót okozott és az arteria pulmonalis 
dextra felsőlebenyi ágát beszűrte, a jobb tüdő felső le
benyének megfelelően a pulmonalis rendszer telódése 
teljesen hiányzott (3. ábra). Mindezek alapján a folya
mat egyértelműen inoperábilis és a histológiai identi
fikálásra vett nyirokcsomó-biopsián kívül más műtétet 
nem végeztünk.



Gyakorlatunkban a cavographia superiort min
dig a két könyökvénán át a vena subclaviába ve
zetett katheterrel kétoldalról egyidejűleg befecs
kendezett kontrasztanyaggal végezzük, mert a cava 
superior syndroma eseteiben megnövekedett vénás 
nyomás mellett csak így remélhetünk jól értékel
hető ábrázolódást.

Megbeszélés
Mint már fent említettük osztályunk gyakorla

tában a nyaki tumorok diagnosztikájában az angio- 
graphiás vizsgálatokat indokolt esetben elvégezzük. 
Az angiographia típusának megválasztása a folya
mat jellegétől, a klinikai képtől, a tünetektől függ. 
Gyakran a módszerek együttesen alkalmazva ve
zetnek pontos diagnózishoz. Másokkal együtt (3, 4, 
6, 8. 10, 12. 16. 17) a glomus caroticum tumorok 
kórismézésében elengedhetetlennek tartjuk a caro
tis angiographia elvégzését. A mediastinumba ter
jedő nyaki körfolyamatok tisztázásában pedig 
gyakran a cavographia superior (5) ad hasznos 
információkat. Gyakorlatunkban a sokak által 
ajánlott superselectiv arteriographiás vizsgálatokra 
(1, 8, 9, 11, 14, 18) nem volt szükség'. Nem alkal
maztuk a perlingualis lymphographia módszerét 
sem. ami Gruart és munkatársai (8) leírása alapján 
szellemes és hasznos eljárásnak tűnik.

Milyen információkat kaphatunk az angiogra- 
phiás vizsgálatoktól a daganatos megbetegedések 
diagnosztikájában ?

1. Pontos képet adhat a folyamat kiterjedé
séről,

2. ábrázolhatja a tumor tápláló ereit,
3. megmutatja az elváltozás vascularisatiójá- 

nak fokát, ami támpont lehet a malignitás 
megítélésében,

4. tisztázza a folyamat viszonyát a környezet 
nagyobb értörzseihez, így segítséget adhat a 
műtét típusának és a behatolás megválasz
tásának kérdésében,

5. informálhat a folyamat más régióra való 
terjedéséről (pl. a mellkasba, vagy a kopo
nyán belüli területre stb.),

6. ha a daganat arteria szűkületet vagy elzá
ródást okoz, tisztázhatja a kialakult collate
rális keringést (pl. arteria carotis interna 
érintettsége esetén a circulus arteriosus Wil- 
lisii áramlási viszonyai lehetővé teszik-e az 
ér resectióját),

7. kell-e a műtét során érreconstructióval szá
molni,

8. okoz-e a folyamat vénás compressiót,
9. végül képet kapunk a nyirokcsomó metasta- 

sisok jelenlétéről és kiterjedtségéről 
(lymphangiographia).

Mindezeknek a körülményeknek a műtét előtti 
tisztázása segítséget ad az operabilitás megítélésé
ben (1, 3, 4, 5, 13, 18), a műtéti terv felállításában 
és a behatolás megválasztásában (5, 8, 10, 13, 15).

Az angiograhiás vizsgálatok indicatióját a nyak 
daganatainak kórismézésében a következőkben 
foglalhatjuk össze:

1. ha a folyamat elhelyezkedése, mérete vagy 
klinikai tünetek a tájék nagy érképleteinek 
az érintettségét valószínűsítik,

2. ha a daganat eredete, kiterjedése, természe
te, vérellátása, és vascularisatiója tisztázat
lan,

3. metastasisok keresése,
4. a folyamat más régiókra terjedésének tisz

tázása.
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy 

a nyaki daganatok diagnosztikájában jelentősége 
lehet a helyes indicatió alapján elvégzett, jól meg
választott angiographiás vizsgálatnak.

összefoglalás: A szerzők az Országos Onkoló
giai Intézet Sebészeti Osztályán két és fél év alatt 
nyaki localisatiójú megbetegedés miatt 272 beteget 
vettek fel, ezek közül 143 betegnek volt daganatos 
elváltozása. Ennek a betegcsoportnak a diagnosz
tikájában 13 esetben végeztek angiographiás vizs
gálatot. Ismertetik az angiographiás vizsgálatok 
formáit, azok diagnosztikus értékét és az indicatió- 
kat. Az elmondottakat saját anyagukkal illusztrál
ják. Véleményük szerint a nyaki tumorok diag
nosztikájában, az operabilitás megítélésében és a 
műtéti terv felépítésében az angiographiás vizsgá
latok által nyújtott informatiók hasznosak — egyes 
esetekben — döntőek lehetnek.
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A portalis hypertensio egyik ritka és kevéssé is
mert oka a máj regeneratív nodularis hyperplasiá
ja (RNH). Eddig 19 ilyen esetet közöltek (2, 4, 5, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19), s az elváltozást miliaris 
hepatocellularis adenomatosisnak (13), hepatocellu
laris adenomatosisnak (19), a máj nodularis trans- 
formatiójának (10) és nodularis noncirrhoticus 
májnak (8) is nevezték.

A RNH lényege az, hogy szerte a májban kis 
nodulusok képződnek, de ezeket nem veszik körül 
kötőszövetes septumok, s ezáltal lényegesen külön
bözik a májcirrhosistól. Ugyancsak különbözik 
a hepatocyták jóindulatú daganatától, a máj- 
sejtes adenomátói, akárcsak a focalis nodularis hy- 
perplasiától (7), amely feltehetően hamartoma (12). 
Az utóbbi két elváltozás nagyobb, körülírt csomó, 
és egyik sem jár portalis hypertensióval.

E munkánkban a RNH egy újabb esetét kíván
juk ismertetni.

Esetismertetés
A 71 éves nőbeteg 15 év óta asthma bronchialéban 

szenvedett. 1965-ben jobb bordaív alatti enyhe érzé
kenység és ugyanott tapintható resistentia miatt, hasi 
daganat gyanújával került kórházi felvételre. Az el
végzett vizsgálatokkal nem sikerült daganatot kimu
tatni. A máj tapintással kissé nagyobbnak tűnt. A táp
csatorna rtg.-vizsgálatával csupán gyomor ptosist talál
tak. Cholecystographiával az epehólyag, rectoscopiával 
a végbél-nyálkahártya épnek bizonyult. Laboratóriumi 
leletei (vvt. süllyedés, quantitativ vérkép, serum bili
rubin és alkalikus phosphatase érték, thymol turbidi- 
tás, BSP retentio) normálisak voltak. Vérnyomása

A dolgozatban használt rövidítések:
CRST: calcinosis cutis, Raynaud-tünet, sclerodac

tylia és teleangiectasia. — PNT: partialis nodularis 
transformatio. — RNH: regenerativ nodularis hyper
plasia.
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150/90 Hgmm volt. 1975-ben agyvérzés zajlott le, bal 
oldali hemiplegia kialakulásával. Azóta járásképtelen 
volt.

1976 októberében vérhányás miatt került ismét 
felvételre. Elesettsége miatt nem volt lehetőség tüzetes 
vizsgálatra. A has átvilágításával és a rectum digitalis 
vizsgálatával tumort nem találtak. Hasában jelentős 
mennyiségű ascitest észleltek. Mellkas rtg.-nel a bal 
szívfél mérsékelt megnagyobbodása, emphysema és 
pangásos tüdő látszott. A haemoglobin szint 11,2 g/dl, 
a serum bilirubin szint 2,4 mg/dl, a direct bilirubin 
szint 1,1 mg/dl volt. A többi laboratóriumi érték (se
rum összfehérje, albumin, globulin, SGOT, thymol tur- 
biditás, alkalikus phosphatase, carbamid nitrogen, 
creatinin) normálisak voltak. Hétnapos észlelés alatt 
többször ürített szurokszékletet, s bár két alkalommal 
transfusiót és több ízben infusiót kapott, soporosussá, 
majd eszméletlenné vált és meghalt.

Boncoláskor a hasüregben 2000 ml ascites volt. A 
nyelőcső vénái erősen kitágultak. A gyomor- és béltar
talom nem volt véres, a gyomor nyálkahártyájában 
néhány pontszerű vérzés látszott. A 770 g súlyú máj 
felszíne enyhén egyenetlen volt. Metszlapján minde
nütt gombostűfej nyi-borsónyi, halványszürke csomócs- 
kák tűntek fel, amelyek között sötétbarna májszövet 
helyezkedett el. Az epeutak átjárhatók és normális tá- 
igasságúak voltak, az epehólyagot epe töltötte ki. A lép 
súlya 180 g volt. Egyéb leletei: tüdővizenyő, idült kis- 
vérköri pangás, heveny tracheobronchitis, gócos bron
chopneumonia, mindkét oldalt a mellhártya lemezek 
diffúz összenövése, általános arteriosclerosis, a jobb ol
dali vesekövesség és mérsékelt hydronephrosis. A szív 
súlya 330 g volt, nagyvérköri passzív vérbőség jelei 
nem mutatkoztak.

Szövettani vizsgálattal szerte a májban hepatocy- 
tákból álló nodulusok látszottak (1. ábra), közepükön 
a hepatocyták megnagyobbodtak, nagy, chromatindús 
sejtmagot tartalmaztak és kétsoros lemezeket alkottak 
(2. ábra). A nodulusok szélén a máj sejtlemezek erősen 
elkeskenyedtek, körkörösen rendeződtek, s itt a reticu
lum rostok is tömörültek, de a nodulusok körül fibrosis 
nem látszott (1. és 3. ábra). A hepatocyták egyetlen 
elváltozása nagyságuk különbözősége volt. A nodulu
sok gyakran egymással érintkeztek, ritkábban kevés, 
normális szerkezetű májszövet választotta el őket. A 
portalis mező többnyire a nodulusok közepén, a vena 
centralis pedig azok szélén helyezkedett el, s az utóbbi 
lumene több helyütt összenyomódott (1. ábra). Kivéte
lesen egy-egy portalis mezőben mérsékelt lymphocytás 
beszűrődés és a portalis kötőszövet enyhe felszaporo
dása volt megfigyelhető. A vena portae ágaiban és az 
epeductusokban nem volt elváltozás.

1. ábra: Hepatocytákból álló nodulus részlete. Középső 
részén kétsoros, szélén körkörösen rendeződő, 
keskeny, egysoros májsejtlemezek. A nodulus kö
zepén portalis mező, szélén összenyomott vena 
centralis. H. E. 120X



2. ábra: Nodulus középső része. A megnagyobbodott he- 
patocyták nagy, chromatindús sejtmagot tartal
maznak. H. E. 300X

Megbeszélés

A RNH-га és a májcirrhosisra egyaránt jellem
ző, hogy az egész májban hepatocytákból álló no- 
dulusok keletkeznek, amelyekben regeneratív je
lenségek láthatók. A májcirrhosisnak emellett fon
tos jellemzője az is, hogy a nodulusokat kötőszöve- 
tes septumok veszik körül, amelyek a portalis me
zőket gyakran összekötik a vena centrálissal (1). 
RNH-ban ezzel szemben nincs számottevő fibrosis, 
a nodulusok határát a máj sej ti emezek atrophiája, 
körkörös lefutása és a reticulum rostok tömörülése 
jelzi. Az esetünkben észlelt szöveti kép tehát RNH- 
ra jellemző.

Az irodalomban eddig ismertetett 19 beteg kö
zül 12 férfi, 7 nő volt. Életkoruk 17—79 év közt 
változott, de csupán négyen voltak 40 évesnél fia
talabbak.

A máj súlya 13 esetben a normálisnál nagyobb, 
3 esetben normális, további 3-ban (8, 10, 19) pedig 
— esetünkhöz hasonlóan — a normálisnál kisebb 
volt. A szöveti elváltozások lényegében azonosak 
voltak az általunk észleltekkel, ö t  beteg szövettani 
leletében említik, hogy a nodulusok közt ép pa
renchyma részletek is voltak (13, 15, 17). Hozzánk 
hasonlóan csekély gócos fibrosist (8, 13, 15) és eny
he focalis idült lobosodást (2, 4, 8, 10) mások is

3. ábra: A nodulus szélén összenyomott, tömörülő reticu 
lumrostok. Gömöri f. ezüstimpregnatio. 120X

megfigyeltek, Connolly (4) pedig sarcoid-szerű gra- 
nulomákat talált. Májsejt-necrosis csak egy esetben 
fordult elő, de az terminálisán, vérzést követő 
shock következtében keletkezett (8).

A RNH 13 betegben társult portalis hyperten- 
sióval (2, 4, 8, 10, 15), s az általunk észlelt -beteg 
ascitese és oesophagus vénáinak varicositása is azt 
bizonyítja, hogy a portalis vérnyomás emelkedett 
volt. Bár boncoláskor a tág nyelőcső vénákon sza
bad szemmel nem látszott repedés, a súlyos vérzés 
aligha származhatott más forrásból. A portalis 
nyomásfokozódás legkézenfekvőbb magyarázata az, 
hogy a hyperplasiás nodulusok összenyomják a 
szélükön elhelyezkedő vena centralist.

Figyelemre méltó, hogy a RNH 19 beteg közül 
10-ben autoimmun betegséghez társult, nevezete
sen 7-ben Felty-syndromához (2, 13, 14), s 1—1 be
tegben rheumatoid arthritishez (Felty-syndroma 
nélkül) (8), CRST syndromához (10) és idült glome- 
rulonephritishez (19). Két további betegben mono
clonalis IgG szaporulatot figyeltek meg, de ezeknek 
nem volt autoimmun betegségük (15).

A máj működésére utaló laboratóriumi leletek 
a RNH-t ismertető közleményekben meglehetősen 
hiányosak. A serum bilirubin szint 18 beteg közül 
7-ben emelkedett volt, de 4-ben csak enyhén (2, 8, 
9, 15). A SGOT érték 4 esetben ismert, egyben ta
lálták emelkedettnek (14). Hét betegben vizsgálták 
a BSP kiválasztást, s az 6 esetben kóros volt (15, 
19). Az alkalikus phosphatase értékét 9 betegben 
említik meg, közülük 8-ban (3-ban erősen) emelke
dett (2, 9, 10, 14, 19). Esetünkben a laboratóriumi 
leletek — eltekintve az enyhe, terminalis hyperbi- 
lirubinaemiától — normálisak voltak.

A RNH kiváltó oka és pathogenesise ismeret
len. Első leírói (13) úgy vélték, hogy talán hosszan 
tartó aranykezelés szövődménye lehet, ez azonban 
kizárható, mert a betegek többsége nem részesült 
ilyen kezelésben. Steiner (18) passziv vérbőségnek 
tulajdonít szerepet, de ezt sem a boncleletek több
sége, sem a klinikai adatok (15) nem támogatják 
eléggé meggyőzően (magunk sem észleltük), az pe
dig ellene szól, hogy passzív vérbőség igen gyakori, 
RNH viszont rendkívül ritka. Mivel a RNH-t több 
esetben Felty-syndromával (2, 13, 14) és egyben (9) 
subacut bacterialis endocarditissel együtt észlelték, 
néhányan (2, 9, 14) feltételezik, hogy a regeneratív 
nodulusok keletkezésében a splenomegalia miatt 
megnövekedett portalis véráramlás játszik szere
pet. Ha ez így lenne, akkor különböző eredetű sple
nomegalia alkalmával gyakrabban kellene észlelni 
a májban RNH-t. Egy esetben splenectomiát végez
tek, de ez nem eredményezte a máj elváltozás gyó
gyulását (15). Tekintve, hogy a RNH tíz esetben 
autoimmun betegséggel, két további esetben pedig 
monoclonalis IgG szaporulattal társult, Rougier és 
mtsai (15) feltételezik, hogy a hepatocyták hyper- 
plasiáját valamely humoralis faktor válthatja ki, 
amely immunológiai természetű lehet.

Sherlock és mtsai (16) 4 betegben a RNH-hoz 
hasonló szöveti képpel járó elváltozást írtak le, 
amelyet partialis nodularis transformatio пак 
(PNT) neveztek. Később 3 hasonló esetet ismertet
tek (3, 6, 11). A 7 beteg közül 6 nő volt, valameny- 
nyi esetben portalis hypertensio alakult ki. A PNT



abban különbözött a RNH-tól, hogy a nodulusok 
nem az egész májra, hanem a májkapu környékére 
terjedtek ki. Ez azonban nem látszik döntő különb
ségnek. A nodularis átalakulás ugyanis PNT-ban 
a máj kétharmad részét is elfoglalhatja. RNH-ban 
pedig előfordulhat, hogy a máj kapu környékén ki
fejezettebb, mint távolabb (4, 8). Mindez azt sugall
ja, hogy a RNH és a PNT rokon kórképek, a PNT 
azonban eddig nem társult autoimmun betegséggel.

Gyakorlati szempontból legfontosabb a RNH 
elkülönítése a májcirrhosistól, de ez a betegágy 
mellett igen nehéz. A tűbiopsiával nyerhető máj
szövetben a RNH nem ismerhető fel (2, 8). Gyanú
ját keltheti, hogy portalis hypertensio észlelhető, 
de tűbiopsiával vett szövetmintában a máj szerke
zete normálisnak látszik és máj cirrhosis ismert 
okai sem állnak fenn (4, 5). Mivel a hepatocyták 
épek, a RNH prognosisa sokkal kedvezőbb, mint a 
májcirrhosisé, ha a portalis hypertensiót portoca- 
valis anastomosis készítésével kiküszöbölik (15).

Köszönetnyilvánítás: A klinikai adatok rendelke
zésre bocsátásáért köszönetünket fejezzük ki Berkessy 
Sándor dr. főorvosnak.

összefoglalás: A szerzők a máj regeneratív 
nodularis hyperplasiáját ismertetik, amelyet 71 
éves nőbetegben észleltek. A májelváltozás portalis 
hypertensiót okozott, amit az oesophagus vénák 
varicositása és ascites kialakulása bizonyított. Az

eddig közölt esetek alapján Összefoglalják e ritka 
májelváltozás sajátságait.
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RÖVID METODIKAI KÖZLEMÉNYEK

Orvostovábbképző Intézet
Klinikai és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi
Vizsgálatok Intézete
(igazgató: Endrőczi Elemér dr.)

E g y s z e r ű  e l j á r á s  
a  p h o s p h o l i p h a s e - C  
m e n n y i s é g é n e k  mérésére
Dóbiás György dr. és Krompecher Éva dr.

A phosphatidyl choline choline phosphohydro- 
lase-t (E. C. No.: 3. X. 4. 3.) korábban a clostridiumok 
alpha toxinjának, lecithinase-C-nek, ill. phospholipase- 
C-nek nevezték. A továbbiakban az enzim jelölésére 
az új nomenclatura rövidítését használjuk (PCCPH). 
Az enzim az L-alpha-phosphatidyl choline (PC) 
szubsztrátot (L-alpha-lecithine-t) az alábbi reakció
egyenlet szerint bontja:

CH2—O—R, ■ CH,—O—Rí
Г  I

CH—O—R, CH3+ H ,O ^ C H —O—R2 +
I " ( + ) /  '  I

CH—0 - Р - Э -  C H ,-C H 2—N—CH3 СН,—OH
A / \  \

О 0(~ ) CH3

Támadáspont

CH,
( + ) /  '

+  OH—P—O—CH,—CH2—N—CH3
/ \  \
О 0 (-) CH3

A PCCPH-t a clostridiumokon kívül számos bak
térium termeli. Az enzim antigenitása baktérium ge
nusonként, sőt egy genuson belül speciesenként is kü
lönbözhet. A baktériumok által a szervezetben extra- 
intestinálisan termelt PCCPH a sejtmembránok PC 
komponensét bontva súlyos sejtkárosodást idézhet elő. 
Az enzim hatására a szubsztrátból keletkező reakció
termékek qualitativ és quantitativ kimutatása egyaránt 
lehetséges (2, 3, 4, 5, 7), a quantitativ eljárások azon
ban többnyire bonyolultak. A radiális géldiffúzió (1, 6) 
elvét felhasználva vizsgálatainkban olyan új módszer

PCCPH =  phosphatidyl choline choline phospho- 
hydrolase

PC =  L-alpha-phosphatidyl choline 
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kidolgozására törekedtünk, mely alkalmas a PCCPH 
in vitro mérésére, viszonylag egyszerű, olcsó, kis 
anyagmennyiségeket igényel és jól reprodukálható.

Vizsgálati anyagok és módszerek
Az eljárás lényege: a szubsztrátot agargélbe ke

verjük és üveglemezre rétegezzük. A megdermedt 
agargélbe lyukakat készítünk, ebbe mérjük a PCCPH-t. 
A szubsztrát tartalmú agarba diffundáló enzim bontja 
a szubsztrátot, a keletkező diglicerid a lyuk körül gyű
rű alakú zavarosságot okoz.

Enzim: Sigma gyártmányú, Clostridium perfrin
gens által termelt, liophylizált PCCPH. Cat. No.: P— 
7633, Lot. No.: 46C—6810. Aktivitás: 7,4 E/mg. Egy egy
ség az az enzim mennyiség, amely egy perc alatt 
37 °C-on, pH 7,3 vegyhatásnál 1 ,иМо1 vízoldékony 
organikus P-t szabadít fel a tojássárgájában levő PC 
szubsztrátból. A PCCPH-ból valamennyi kísérletben 
2,5 mg-ot oldottunk fel 1 ml phosphat pufferben; az 
így nyert oldat 18,5 E/ml — Sí mértékegységben kife
jezve: 18 500 E/liter — PCCPH-t tartalmazott.

Phosphat puffer: 70 mMol/liter Na2HPO/,-ból 
és 70 mMol/liter K2HPO/,-ból a kívánt vegyhatás- 
nak megfelelően különböző arányú keverékeket ké
szítettünk, melyek 100 ml-éhez 900 ml élettani 
NaCl oldatot és 0,1 g/liter Merthiolatot adtunk. 
Ez a Merthiolat mennyiség előzetes vizsgálataink 
szerint a PCCPH működését nem befolyásolta. A végső 
pH-t a megfelelő puffer komponens felhasználásával 
RADELKISZ OP—264 típusú elektromos pH-mérővel 
állítottuk be.

Agargél: phosphat pufferben, 100 °C-on oldott 
Difco gyártmányú special agar (Noble). Minden alka
lommal frissen készült.

Suspensiók
a) Egy tojássárgája suspendálva 20 ml élettani 

NaCl oldatban, mely konzerválószerként 4,0 mg Mer
thiolatot tartalmazott. Minden alkalommal frissen ké
szült.

b) Sigma gyártmányú, tojássárgájából készült, tisz
tított PC, mely chlorophorm—methanol 9:1 arányú ke
verékében 10%-os oldat formájában kerül forgalomba. 
Cat. No.: P—5763. Lot No.: 27C—8005. Az oldószer 
elpárologtatósa után hófehér anyag marad vissza.

c) Merck gyártmányú, tojássárgájából készült, rész
ben tisztított PC. Art. No.: 5331. Sűrű, sötétbarna, ke
nőcsszerű anyag, melyből a felhasználás előtt chloro
phorm—methanol 9:1 arányú keverékében 10%-os ol
datot készítettünk.

Szubsztrátok
a) Tojássárgája szubsztrát: tojássárgája suspensió 

4 ml-e összekeverve 100 ml 56 °C-ra lehűtött agarol- 
dattal.

b) és c) Sigma és Merck szubsztrátok: a Sigma és 
Merck PC 10%-os oldatát főzőpohárban beszárítottuk, 
majd cseppenként annyi destillált vizet adtunk hozzá 
elektromos keverővei történő állandó keverés mellett, 
hogy 20 g/liter, ill. 4 g/liter töménységű suspensiót 
nyerjünk. A suspensiókból 4 ml-t adtunk 100 ml agar- 
gelhez. A szubsztrátok minden alkalommal frissen ké
szültek.

Teszt rendszer: Vízszintező asztalra helyezett 26 
mmX75 mm, ill. 52 mmX75 mm nagyságú üvegleme
zekre 2 ml, ill. 4 ml 56 °C-os vízfürdőben tartott agár
ral kevert szubsztrátot mértünk. A megszilárdult agar
gélbe sablonnal 3 db 3 mm átmérőjű lyukat vágva, 
azokba 5 u\ különböző hígítású PCCPH-t pipettáztunk 
(Oxford, Micropipettiersystem). A lemezek inkubálása 
nedveskamrában 37 °C-on történt. Minden vizsgálatot 
párhuzamosan két lemezen állítottunk be. A kisebb 
lemezeken a PCCPH-t tartalmazó lyuk körül észlelhe
tő zavaros gyűrűk átmérőjének leolvasása 24, ill. 48 
óra után, a nagyobb lemezeken 24, 48, 96, ill. 144 óra 
után történt. A vizsgálatok előtt valamennyi üvegesz
közt (lemezeket, lombikokat, pipettákat stb.) 180 °C-on 
2 órán át sterileztük.



Eredmények és megbeszélés
Vizsgáltuk az agar koncentrációjának, a vegyha- 

tásnak, az üveglemezek nagyságának, a szubsztrát mi
nőségének és mennyiségének hatását a gyűrűátmérők
re. A legkedvezőbb eredményt tojássárgája szubsztrát- 
tal nyertük, amennyiben azt 52 mmX75 mm nagyságú 
üveglemezekre rétegeztük (4 ml/lemez); kisebb lemeze
ken 30—40 vizsgálat egyidejű végzésekor az agarréteg 
a lemezek sarkain és a széleken vékony csíkban beszá
radhat. A tojássárgája szubsztrát összetétele akkor bi
zonyult optimálisnak, ha 6,25 g/liter agart tartalmazó 
Phosphat pufferbe (pH 7,3) 4 ml tojássárgája suspen
si ót kevertünk.

Agar helyett 6,25 gДiter koncentrációjú agaroset, 
ill. phosphat puffer helyett pH 7,3 vegyhatású veronai 
puffert használva a PCCPH körül keletkező turbid 
gyűrűk átmérője 1—2 mm-el csökkent.

A PCCPH mennyiségének és a gyűrüátmérők nagyságának 
összefüggése.
1. ábra: Közeg: tojássárgája suspenzió 6,25 g/liter agar 

tartalmú phosphat pufferben (pH 7,3). Inkubáció: 
két nap 37 °C.

Sigma, ill. Merck PC 20 g/liter töménységű sus- 
pensiójából készült szubsztrátokban a PCCPH körül 
kialakult gyűrűk kisebbek, és jóval halványabbak vol
tak, mint a tojássárgája szubsztrát használatakor 
(táblázat). Amennyiben a Sigma PC-t destillált víz he
lyett 20 g/liter töménységű human albuminban sus- 
pendáltuk és így készítettünk szubsztrátot, a gyűrű
átmérők növekedését észleltük. A PCCPH bemérése 
körül észlelt zavaros gyűrűk átmérője tovább növeke
dett, amennyiben a PC koncentrációt csökkentettük. 
Human albumin oldatban suspendált 4 g/liter Sigma 
PC-vel készített szubsztrátban 3—4 mm-el nagyobb 
gyűrűátmérőket kaptunk, mint a párhuzamosan ké
szített tojássárgája szubsztrátban, a gyűrűk azonban 
igen halványak voltak, átmérőjüket nehéz volt ponto
san lemérni.

A PCCPH-t tartalmazó lyukak körül kialakult 
turbid gyűrűk átmérője és az idő négyzetgyöke között 
linearis összefüggést észleltünk mindhárom szubsztrát
ban. Egy adott időpontban a gyűrűátmérők nagyságát 
egyenesen arányosnak találtuk a PCCPH mennyiségé
nek logaritmusával (1 ábra). Tekintve, hogy a PC és a 
tojássárgája szubsztrátokkal végzett vizsgálatokból 
lényegében azonos törvényszerűségeket lehetett levon
ni, továbbá mert a PC koncentráció, ill. a suspendáló 
oldat alkalmas megválasztásával ugyanolyan nagysá
gú gyűrűátmérőket sikerült nyerni, mint a tojássárgá
ja szubsztráttal, úgy véljük, hogy a PC szubsztrát he
lyett a lényegesen egyszerűbb módon elkészíthető és 
olcsóbb tojásárgája szubsztrát is megfelel a vizsgálatok 
végzésére. Tojássárgája szubsztrát alkalmazásakor a 
vizsgálat érzékenysége kisebb, ezt a hátrányt azonban 
az ugyancsak kisebb szórás (1. alább) ellensúlyozza. 
Standard PCCPH oldat különböző hígításaival nyert 
zavaros gyűrűk átmérőit lemérve és kalibrációs egye-

A szubsztrát'minöségének befolyása 
a gyürűátmérőkre

A szubsztrátok 
készítéséhez

PCCPH E/liter*

használt suspensiók 18 500 1850 185

Destillált vízben
suspendált 20 g/L 

Sigma PC
9,8** 5,0 zavarosság nincs

Destillált vízben
suspendált 20 g/L 

Merck PC
20,0 9,9 zavarosság 

nyomokban 
(~0,1 mm)

Tojássárgája 20,0 12,0 4,0

* = Valamennyi PCCPH hígításból 5 ^l-t mértünk az agarban 
készített lyukakba.

** = A táblázatban feltüntetett számok a zavaros gyűrűk át
mérőjének átlagát jelentik, mm-ben.

nest szerkesztve kiszámítható egy ismeretlen oldat, 
baktérium szűrlet, levestenyészet stb. PCCPH meny- 
nyisége. A 2. ábrán szemléltetjük a kalibrációs egyenes 
szerkesztésére alkalmas készítményt.

A módszer érzékenysége: nagy lemezekre rétegzett 
tojássárgája szubsztrátban 18,5 E/liter PCCPH oldat 
5 jul-e [0,0000925 E/5 ,ы1] PCCPH okozott a 6. napra 7,5 
mm átmérőjű turbid gyűrűt. Hat napnál hosszabb in
kubáció esetén az agargél víztartalmának csökkenése, 
befertőződés stb. befolyásolhatja az eredményt. [Né
hány baktériumtörzs az 0,1 g/liter Merthiolatot tartal
mazó tojássárgája szubsztrát felületén el tud szapo
rodni.]

Kalibrációs egyenes szerkesztésére alkalmas készítmény.

2. ábra: A lyukak balról jobbra a következő PCCPH nneny- 
nyiségeket tartalmazzák: 18 500 E/liter [0,0925 E/5 
A*l, 1850 E/liter [0,00925 E/5 ц\], 185 E/liter
[0,000925 E/5 ц I]. Közeg: tojássárgája suspen
zió 6,25 g/liter agar tartalmú phosphat pufferben 
(pH 7,3).

Az eljárás szórását nagy lemezekre rétegzett to
jássárgája, ill. 20 g/liter Sigma PC suspensióból készült 
szubsztrátot használva tíz párhuzamos vizsgálat ered
ményéből számítottuk ki, a PCCPH bemérését követő 
96. órában. Tojássárgája szubsztrát esetében 185 E/liter 
[0,000925 E/5 ,«1] PCCPH bemérése után a gyűrűátmé
rők átlaga: 18,7 mm, a szórás (s): 1,46, a variációs koef
ficiens (VK): 7,8% volt; a PCCPH mennyiségét emel
ve a szórás arányosan csökkent. PC szubsztrátban a le
olvashatóság bizonytalansága miatt ezzel szemben még 
nagyobb, — 1850 E/liter [0,00925 E/5 /Л] — PCCPH 
mennyiség becseppentése után is jelentős szórást ész
leltünk (VK: 14,2%).

Összefoglalás: A szerzők a phosphatidyl choline 
phosphohydrolase mennyiségének mérésére új mód
szert dolgoztak ki, melynek lényege, hogy a szubszt-



rátot agargéllel elkeverve üveglemezekre réteg
zik. Az agar megszilárdulása után abba lyukakat készí
tenek és ezekbe pipettázzák az enzimet. A gélbe dif- 
fundáló enzim hatására a szubsztrát tartalmú agarban 
zavaros gyűrűk alakulnak ki, melyek átmérője egye
nesen arányos az enzim mennyiségének logaritmusá
val. Ismert mennyiségű enzim segítségével szerkesztett 
kalibrációs egyenesből egy adott oldat, baktériumszűr- 
let stb. enzimtartalma meghatározható. A legkedve
zőbb eredményeket phosphat pufferben (pH 7,3) oldott 
3,25 g/liter agarral elkevert tojássárgája szuSzpenzió- 
val nyerték, amennyiben azt 52 mmX75 mm nagyságú 
üveglemezekre rétegezték.

IRODALOM: 1. Backhausz, R.: Immundiffusion 
und Immunoelektrophorese. Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1967. — 2. Barak, A. J., Tuma, D. J.: Lipids. 1979, 
14, 304. — 3. Debevere, J. M.: Aggregaatsthesis. Facul
ty of Agricultural Sciences, University of Gent, 1977. — 
4. Debevere, J. M.: European Appl. Microbiol. Biotech- 
nol. 1979, 6, 409. — 5. Kurioka, S., Liu, P. V.: Appl. 
Microbiol. 1967, 15, 551. — 6. Mancini, G., Carbonara, 
A. O., Heremans, J. F.: Immunochemistry. 1965, 2, 235. 
— 7. Willis, A. T., Hobbs, G.: J. Path. Bact. 1958, 75, 
299.

OVIDON* lableHa
ÖSSZETÉTEL: 1 tab le tta  0,25 m g d -n o rg e s tre lt  és 0,05 m g ae th in y lo es trad io lu m o t ta rta lm az . 
HATAS: AZ OVIDON k é t kom p o n en sű , o rá lisán  a lk a lm azh a tó  an tico n c ip ien s , am ely  az ovuláció 
gátlásáv a l h a t. O p tim álisan  a lacsony  h a tó a n y a g - ta r ta lm a  m ia tt r i tk á n  okoz m ellék h a tás t, 
a szervezete t nem  k á ro s ítja , a későbbi — m ár k ív án t — te rh esség e t nem  befo lyáso lja .

JA V A LLA T: O rális fogam zásgátlás .

ELLENJAVALLAT: H epatitis  u tá n i á llapo tok , sú lyos id io p a th iás  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 ub 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
rok, cho lecystitis , th rom b o sis-k észség , sú ly o s o rg an ik u s  sz ívbetegség, ch ro n ik u s colitis, az 
end o crin  m irig y ek  betegségei, m alignus tu m o ro k , e lsőso rb an  em lőcarc inom a, továbbá lac ta tio  
és in to le ran c ia .

ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS: Az OVIDON tab le tta  szedésé t a m e n s tru a tio  első n ap já tó l szá
m íto tt 5. napon  kell e lkezden i, és 21 n ap o n  á t  nap i 1 ta b le t tá t  kell azonos n ap szak b an , leh e tő 
leg este  bevenn i. E zt k övetően  7 n ap  sz ü n e te t kell ta r ta n i, am i a la tt  m en s tru a tio sz e rű  m eg
vonásos vérzés je len tk ez ik . F ü ggetlenü l e n n ek  b ek ö v e 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 jab b  21 napos k ú ra  m egkezdhető . A fen ti adago lási m ód m indaddig  
fo ly ta th a tó , am íg  a te rh esség  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 ttaszed ési sz ü n e tre  is k ite r je d . H a a ta b le tta  b evéte le  egy n ap o n  elm arad , 
ezt legröv idebb  időn belü l pó to ln i kell. N em  te k in th e tő  fo ly am ato sn ak  az ovu lác iógátlás , ha 
a k ú ra  fo ly am án  2 ta b le tta  b evéte le  k ö zö tt 36 ó rán á l h osszabb  idő te lik  el. A kezelés során  

esetleg  je len tk ező  enyhe, pecsételő  vérzés nem  in d o k o lja  a k ú ra  m egszak ításá t. E rősebb 
á ttö réses vérzés ese tén  a ta b le tta  szedésé t ab b a  kell hagyn i, és a vérzés 1. n a p já tó l szám í
to tt  5. n ap o n  ú jab b  21 napos k ú rá t  ke 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 csökken , m a jd  re n d sz e rin t m eg is szűn ik . F unctionalis 
vérzészavarok , középidős 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  értékű .

M ELLÉKHATÁSOK: A k ú ra  kezd e tén  ese tleg  je len tk ező  g as tro in te s tin a lis  tü n e tek , m ellfeszü
lés, te s tsú ly n ö v ek ed és a fo lyam atos kezelés so rá n  re n d sz e rin t csö k k en n ek  vagy m egszűnnek . 
V aricositasban , ep ilep s iáb an , h y p e rto n iá b a n , dep ress ió v a l já ró  p sy c h ia tria i k ó rk ép ek b en , d ia 
betes m e llh ú sb an  a k ész ítm én y  a lk a lm azása  k ö rü lte k in té s t igényel.

M EG JEG Y ZÉS: Я* C sak v é n y re  ad h a tó  k i. Az orvos ren d e lk ezése  sz e rin t (legfeljebb három  
alkalom m al) ism ételhető .

CSOM AGOLÁS: 21 tab le tta  T é ríté s i d í j : 2,20 Ft.

K őb án yai G y ó g y szerá ru g y á r , B u d a p est X.



P H E N Y L B U T A Z O N
kenőcs

ÖSSZETÉTEL

1 tubus 1 g phenylbutazonumot tartalmaz 20 g le
mosható kenőcsben.

JAVALLATOK

Különböző mechanikus és kémiai behatások okozta 
bőrgyulladások. Kis kiterjedésű I. és II. fokú égési 
sebek, napégés. Intravénás és intramuscularis injek
ciók beszúrási helyén keletkező bőrgyulladások, 
rovarcsípés. Inflammált nodus haemorrhoidalis. Fe
lületes thrombophlebitis helyi kezelésében, ezen 
indikációs területen a készítmény nem az anti- 
coagulans-kezelés helyettesítésére, hanem kiegé
szítésére szolgál. Traumás lágyrészsérülések, duz
zanatok, haematomák, izom- és ínhúzódás, ampu
ta te s  csonkfájdalom. Rheumatoid arthritis és arth
rosis, synovitis, tendinitis, tendovaginitis adjuváns 
kezelése.
A mély vénák thrombophlebitisének kezelésére a 
készítmény nem alkalmas.

ADAGOLÁS

Naponta 2—3-szor az érintett bőrfelületet, dörzsö
lés nélkül, vékonyan bekenjük.

MEGJEGYZÉS %

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

CSOMAGOLÁS

1 tubus (20 g) 2,— Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST



M YCOSOLON kenőcs

ÖSSZETÉTEL

A készítm ény 2% m iconazolum ot és 
0,25% m azipredonum ot tarta lm az .

HATÁS

A Mycosolon kenőcs egyesíti magában a miconazol 
antim ycotikus és antibacterialis activitását, vala
m in t a depersolon glucocorticoid gyulladáscsök
kentő, antiallergiás, viszketéscsillapító hatását.

JAVALLATOK

Dermatophyták vagy más, gombák által kiváltott, 
kifejezett gyulladással, ill. irritációval k ísért bőr
és köröm fertőzések: ekzém ák, in tertrigo , inter- 
digitalis mycosisok, köröm  mycosisok, gyulladásos 
ekzém ák és mycosisok, halló járat mycosisok.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Bőrinfectiók esetében: naponta 1—2 alkalom m al 
kenjük be a kezelendő bőrfelületet Mycosolon ke
nőccsel.
Köröm-infectiók esetében: a m egbetegedett köröm 
részek eltávolítása után ocdusiv kötés form ájában 
alkalm azzuk a készítm ényt. A kezelést m egszakítás 
nélkül folytatjuk a köröm  teljes regenerálódásáig. 
Fülinfectió esetén: naponta kétszer vezessünk fel 
a külső hallójáratba a készítménnyel á t i ta to tt  gaze- 
csíkot a teljes gyógyulásig.

MELLÉKHATÁSOK

Ez ideig nem ism eretesek.

ELLENJAVALLATOK

Bőr-tuberculosis, herpes-sim plex, himlő, bárány
himlő.

MEGJEGYZÉS

A Mycosolon kenőcs localis tű rhetősége igen jó. 
A készítm ény nem hagy folto t a bőrön, a ruha
neműkből pedig kim osható.
„Csak vényre kiadható, és az orvos rendelkezése 
szerin t (legfeljebb három  alkalom m al) ism étel
hető .”

CSOMAGOLÁS

15 g -os tubusokban 
Térítési díj: 3,90 Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST



A XXVII. Nemzetközi Orvostör
téneti Kongresszus (Barcelona,
1980. aug. 31—szept. 6.).

A Nemzetközi Orvostörténeti 
Társaság (Société Internationale 
d’ Histoire de la Médecine) világ- 
kongresszusait egy-egy ország or
vostörténeti társaságával közösen 
kétévenként rendezi. Az elmúlt 
évtizedben az a gyakorlat alakult 
ki, hogy a szocialista és a nyugati 
országok felváltva rendezhették. 
Így volt 1970-ben Romániában, 
1972-ben Londonban, 1974-ben 
nagy sikerrel Budapesten, 1976- 
ban Canadában, 1978-ban a bulgá
riai Plovdivban. Az 1920 óta meg
tartott, sorrendben 27. kongresz- 
szusra Spanyolországban, a kata
lánok egykori fővárosában, a szép 
és lüktető életet mutató Barcelo
nában került sor, a katalán tudo
mányos akadémiával közös szerve
zésben.

A kongresszus fő témái a követ
kezők voltak: 1. A psychiátria és 
a psychoanalízis története. 2. Ibé
riai orvos kivándorlók hatása. 3. 
Orvosi munkák fordításainak tör
ténete. 4. A hajóorvoslás fejlődése.
5. Varia. 6. Avicenna-Ibn Sina. 
Utóbbi szekció beiktatására az 
Avicenna-millennium tiszteletére 
került sor.

Barcelona főútja, a Ramblas két 
oldalán, onnan gyalog járásnyira, 
szép műemlék épületekben rendez
ték a kongresszust. A megnyitót 
az ősi városmagban, a gótikus ne
gyedben, a Székesegyház szom
szédságában található Tinell Sza
lonban tartották. Utána fogadás 
volt a szomszédos városháza szép 
műemlék épületében. Közel ide, 
egy hangulatos kis téren került sor 
egyik este szabadtéri hangver
senyre, az Orfeó Laudate kórus
koncertre. A kongresszus munka- 
programját a Ramblas másik olda
lán, az 1401-ben alapított Santa 
Creu Kórház nagyon szép termei
ben tartották: az épületben jelen
leg könyvtár működik. Itt volt a 
kongresszusi iroda is, a járulékos 
intézményekkel együtt és ugyanitt 
rendezték a kongresszus tiszteleté
re a régi könyvek, orvosi, orvos- 
történeti munkák kiállítását is, vá
sárlással egybekötve. Közel ide az 
egyetem előtti térről indultak a 
társasági programok keretében a 
kiránduló autóbuszok is.

A kongresszus előadásait mérsé
kelt látogatottság jellemezte. Egy 
időben több teremben is folytak 
az előadások és egy-egy üléste
remben átlagosan 20—25 hallgató 
volt jelen. Érkezésünkkor a prog
ram mellett megkaptuk az előadá
sok összefoglalásainak kötetét és 
később kötetben kiadják az elő
adások teljes anyagát. Magam az

1. téma keretében — ahol ülésel
nökként is közreműködtem — Fó
réi Magyarországon címmel tartot
tam előadást. Az 5. témában Szál
lási Árpád dr. — aki üléselnök
ként is közreműködött — Ramon 
у Cajal és a magyar orvosok cím
mel tartott előadást. Több hozzá
szólás azt igazolta, hogy előadá
sainkat érdeklődéssel fogadták. 
Vámos Éva, a Műszaki Múzeum 
munkatársa Bányászbetegségek 
vizsgálata a 18. század végén Ma
gyarországon címmel nyújtotta be 
előadását.

Egyik délután levetítették a bol
gárok színes filmjét az 1978. évi 
plovdivi kongresszusról. Kívánatos 
lenne Magyarországon is bemutat
ni, mivel több magyar vonatkozá
sa van.

A kongresszus utolsó munka
napján került sor a Nemzetközi 
Orvostörténeti Társaság (S. I. H.
M.) közgyűlésére, az Amfiteatro de 
la Real Academia de Medicina у 
Cirurgiá-ban. Ezen Dulieu főtitkár 
hangsúlyozta, hogy szorosabb 
együttműködést vár az egyes nem
zeti társaságok részéről. Sournia 
elnök számos alkalommal kitért a 
soron következő, 1982. évi párizsi 
nemzetközi kongresszus terveire. 
Ezen a közgyűlésen került sor ar
ra, hogy az egyes országok képvi
selői röviden beszámoltak hazájuk 
orvostörténelme helyzetéről. A 
Magyar Orvostörténelmi Társaság 
Elnöksége megbízásából rövid be
számolót tartottam, amelyben 
megemlítettem, hogy jelenleg az
1981. évi Nemzetközi Gyógysze
résztörténeti Kongresszusra készü
lünk Budapesten, amelynek orvos- 
történeti szekciója is lesz. Ennek 
volt köszönhető, hogy az ülés után 
megkeresett a History of Medicine 
szerkesztője és anyagot kért az 
1981. évi budapesti kongresszusról.

A rendezők mindent megtettek, 
hogy emlékezetessé tegyék a kata
lán földön a kongresszust és a vi
lág minden részéről összegyűlt 
kutatóknak, az orvostörténelem 
iránt érdeklődőknek megmutassák 
nemzeti kulturális büszkeségeiket. 
Kirándulást szerveztek a Picasso 
Múzeumba, a Miró-alapítványhoz, 
az 1929. évi világkiállítás alkalmá
val létesített Spanyol Faluba, ami 
lényegében Spanyolország tájainak 
nagy kompendiuma egy hatalmas 
szabadtéri múzeum formájában. 
Egyik délelőtt a Tengerhajózási 
Múzeum auditóriumában került 
sor a hajóorvoslás történetéről szó
ló előadásokra, amelyeket szerve
zett múzeumlátogatás követett. 
Egyik délután a Hospital General 
de Santa Creu udvarán a Cobla 
Ciutat de Barcelona koncertjén a 
spanyol zenével és hangszerekkel 
ismerkedtünk.

A kongresszus záróbankettjére 
az exkluzív Hotel Ritzben került 
sor, amelyen — továbbá a kirán
dulások egy részén — a magas 
költségek miatt nem vettünk részt.

A képviselt országok száma 20— 
25-re, a résztvevők száma 150— 
200-ra tehető; minden tekintetben 
mérsékeltebb volt ez a kongresz- 
szus, mint az előzők, amit a magas 
költségekkel magyarázhatunk.

A szervezők — több-kevesebb 
sikerrel — igyekeztek mindent 
megtenni, hogy a résztvevők jól 
érezzék magukat és Barcelona 
eredményesen szerepeljen a nem
zetközi orvostörténeti kongresszu
sok listáján. A lelkes szervezőmun
kában Dánon, Cid és Corine Bosch 
neve érdemel említést. A nemzet
közi társaság részéről pedig Sournia 
és Dulieu munkássága emelkedett 
ki. A Nemzetközi Orvostörténeti 
Társaságban egyébként — figye
lemmel a soron következő kong
resszusra is — a francia befolyás 
erősödik. Honti Józgef dr

Nemzetközi Haemophilia Konfe
rencia (Bonn, 1980. október 3—7.).

1 .IH C 80
A Haemophilia Világszövetség az 
NSZK Haemophilia Társaságával 
együtt rendezte meg a haemophi- 
liások 1. nemzetközi konferenciá
ját, amelyhez csatlakozóan került 
sor a Haemophilia Világszövetség 
14. közgyűlésére. 52 ország közel 800 
küldötte 4 napon át vitatta meg a 
haemophiliával kapcsolatos idősze
rű orvosi, szociális, rehabilitációs 
és érdekvédelmi kérdéseket. A 
résztvevők összetétele ugyanúgy 
eltért a haemophiliával foglalkozó 
nemzetközi tanácskozásokétól, mint 
a rendezvénysorozat tematikája. 
Nemcsak 52 ország és a világszer
vezet haemophiliával foglalkozó 
legismertebb orvosai voltak jelen, 
hanem a nemzeti haemophilia tár
saságok képviselői, tisztségviselői, 
— köztük nagy számban haemophi
lias betegek is. A résztvevők képe 
és a program eleinte nagyon hete
rogen benyomást keltett, de hama
rosan kitűnt, hogy tulajdonképpen 
3 fő cél vezette a rendezőket:

1. A nemzeti haemophilia társa
ságok tevékenységének bemutatása, 
ezzel a legjobbak tapasztalatainak, 
módszereinek bemutatása.

2. A haemophiliásokkal kapcsola
tos szociális kérdések megtárgyalá
sa, amelynek keretében elsősorban 
az önkezelés és az otthoni kezelés, 
a rehabilitáció, a korszerű kezelés 
feltételeinek megteremtése állt elő
térben. Az erről szóló plenáris ülé
seken és vitákban orvosok, szocioló- ' 
gusok, pszichológusok mellett ma-



guk a haemophiliások és a haemo
philia társaságok nem orvos képvi
selői is élénken részt vettek.

3. A haemophiliával kapcsolatos 
időszerű tudományos kérdések.

A poster sectióban a részt vevő 
52 ország haemophilia társaságai 
mutatták be működésüket. A leg
több posteren az ország térképére 
vetítve láthattuk a társaságok köz
pontjait, az egyes regionális köz
pontokat és helyi csoportokat, mun
kájuk szervezetét, a haemophilia 
gyakoriságára és súlyosságára vo
natkozó legfontosabb adatokat. 
Grafikusan szemléltették, hogyan 
szaporodott az elmúlt 20 évben a 
gondozott, ill. korszerűen kezelt 
haemophiliások száma. Színes fotó
kon kaptunk áttekintést az egyes 
országok munkájáról, módszereiről. 
Ennek keretében láthattuk a diag
nosztikus munkát, a genetikai ta
nácsadást, a gondozást, a korai és 
az irányított-ellenőrzött otthoni ke
zelést, az orthopaediai és stomato- 
lógiai gondozást, az egyéni és cso- 
port-pszichotherapiát és a gyógy
tornát. Sok fotó mutatta be a hae
mophiliások klubösszejöveteleit, az 
egyes regionális központok sajátos
ságait, a tudományos kutatást, a 
szociális gondoskodás és segítés 
legkülönbözőbb területeit.

Az egyes országok Haemophilia 
Társaságairól kapott összképet az 
a törekvés jellemezte, hogy érdek- 
képviseletük, szervezeti életük, 
szociális gondjaik megoldását a 
haemophiliások önmaguk vették 
kézbe. A nemzeti társaságok elnö
kei az esetek nagy részében nem 
orvosok, hanem haemophiliások 
szülei, ismert humanista személyi
ségek, tapasztaltabb ápolónők, asz- 
szisztensek, akik évek óta részt 
vesznek a haemophiliások gondo
zásában, kezelésében. Több ország
ban határozott különbséget tesznek 
az orvosi, ill. tudományos kutató- 
'munkát igénylő feladatok és a szo
ciális jellegű és érdekképviseleti 
teendők között.

Több társaság magas szintű is
meretterjesztő kiadványokat muta
tott be, amelyekben a praenatalis 
diagnosztikától az önkezelésig min
den időszerű kérdés szerepelt. Meg
nyernek voltak a haemophiliás 
gyermekek nyári táborozásáról be
mutatott képek, barkácsolásaik, 
rajzaik. Egyértelmű volt a posterek 
tanulsága: a haemophiliások reha
bilitációjában, korszerű gondozásá
ban, egyéni, családi és társadalmi 
gondjaik megoldásában maguknak 
a haemophiliásoknak és hozzátarto
zóiknak az eddiginél sokkal na
gyobb szerepet kell vállalniuk. A 
haemophilia társaságok tevékeny
ségéről szóló poster sectiót az a tö
rekvés jellemezte, hogy a haemo- 
philiásokon szervezetten, szaksze
rűen és az érdekeltek bevonásával 
kell segíteni. A korszerű kezelésről' 
elhangzottak azt bizonyították, 
hogy csak a társadalom és az állam 
magas szintű gondoskodása teremt
heti meg a korai, ill. otthoni önke
zelés feltételeit, képes biztosítani az 
ehhez szükséges anyagiakat. Űj

elem volt annak hangsúlyozása, 
hogy mindehhez a haemophiliáso- 
kat szakszerűen fel kell készíteni.

A szakszerű elsősegély, az ott
hon végzett önkezelés révén a hae
mophiliás önmaga is részt vesz ön
maga kezelésében. Döntően megvál
tozott a haemophiliás helyzete és 
szerepe ilyen szempontból is. A ko
rábbi passzív szituáció helyébe — 
amelyben őt kezelték, róla gondos
kodtak — egy aktív feladatkör ke
rült: az önsegítés, az önérdek-kép
viselet. Ez a szerep sokkal többet 
kíván a betegtől, mint a vérzések 
megelőzésére irányuló rendszabá
lyok ismeretéből, a betegséggel való 
passzív együttélésből adódó eddigi 
gyakorlat. A haemophiliásoknak is
merniük kell a vérzések legkezde
tibb tüneteit, el kell sajátítaniok az 
időveszteség nélküli otthoni substi
tu tes kezelés módszereit, mindezt 
azonban úgy, hogy állandó kapcso
latban maradjanak a kezelésüket 
elvileg és gyakorlatilag irányító 
haemophilia központokkal, tehát 
„kontrollált önkezelést” valósítsa
nak meg. Ehhez természetesen 
nemcsak otthon tárolható lyophili- 
salt készítmények (kryopraecipita- 
tum, PCC, ill. tisztított VIII. vagy 
IX. faktor) és a beadásukhoz szük
séges egyszer használatos szerelé
kek szükségesek, hanem egy új tí
pusú beteg is, aki önmaga érdeké
ben elsajátítja az ehhez szükséges 
elméletet és gyakorlatot és képes a 
legváratlanabb időben fellépő vér
zéseket időveszteség nélkül korsze
rűen ellátni. 20 évvel ezelőtt még 
az volt a célkitűzés, hogy legyen 
elegendő antihaemophiliás készít
mény. Ez természetesen ma is' vi
lágszerte igen nagy gond, amin a 
Vöröskereszt szervezetek, vérellá
tó intézmények és a haemophiliások 
érdekvédelmi szervezetei fáradoz
nak. Kétségtelen, hogy a haemo
philiások tudományosan megalapo
zott igényei, ellátásuk egyre kiter
jedtebb és korszerűbb volta egyre 
több készítményt, vagyis egyre több 
emberi plasmát, véradást tesz szük
ségessé. A Haemophilia Világszer
vezet és az ezzel foglalkozó orvo
sok egyaránt felismerték, hogy a 
mai igények figyelembevételével a 
világ és az egyes országok vér
készletei és vérforrásai nem kime- 
ríthetetlenek. Az egyik oldalról te
hát az antihaemophiliás készítmé
nyek iránti egyre növekvő igény, a 
másik oldalról a hihetetlenül meg
emelkedett költségek és e források 
egyre korlátoltabb volta jellemzik 
a helyzetet. Mindezt természetesen 
döntően befolyásolja az, hogy a ka
pitalista országokban az antihae
mophiliás készítményeket gyógy
szergyárak állítják elő, ami az im
munglobulin és az albumin mellett 
ma az egyik legnagyobb haszonfor
rásuk. A gyógyszergyárak által tá
mogatott kísérletekről beszámoló 
cikkek között nem könnyű eliga
zodni, a tudományosan bizonyított 
igényt a feleslegestől megkülönböz
tetni. Ez a helyzet jellemezte a bon
ni konferenciát is. A viták egyrészt 
arra irányultak, hogy melyek az

otthoni önkezelés tényleges javalla
tai, eredményei. Annyi bizonyosra 
vehető, hogy az otthoni korai ke
zelés révén jelentősen csökken a 
súlyos vérzések gyakorisága, a kór
házban töltött, ill. az iskolából és a 
munkából kiesett idő, nagyfokban 
javul a betegek életqualitása.

Érdekesek és elgondolkoztatóak 
voltak a haemophiliások felszólalá
sai, így pl: egy amerikai beteg 
(USA) elmondta, hogy alig talált 
gyakorló orvost, aki betegsége rész
leteiben tájékozott lett volna, — 
kórházba kerülve pedig nem tudta, 
hogy a sok specialista közül, aki 
kezelésében részt vesz, tulajdon
képpen „ki az ő orvosa”. Többen el
mondták, hogy a substitutiós keze
lés mellett milyen fontos a fizio- 
therapia, a megfelelő izomzat kiala
kulását célzó torna és milyen so
kat segít ebben a haemophiliások - 
kal foglalkozó, erre specializált 
gondozónő, aki sok — korábban 
orvosinak tekintett — feladatot el 
tud végezni. Mások arról beszéltek, 
hogy mekkora jelentősége van a 
fájdalom, a félelem és a szorongás 
csökkentésének. Többen szóltak a 
haemophilia munkacsoportokban 
részt vevő orvosok együttműködé
séről, a kezelési tervek szükségessé
géről. Néhány felszólalásból kide
rült, hogy az anyagi kérdések — a 
készítmények magas ára miatt — 
még sok helyen ma is nyomasztóak. 
A leggyakrabban hangoztatott érv 
és tapasztalat a haemophiliások 
képzésére vonatkozott. „Ahhoz, 
hogy az egészséges emberekhez 
hasonlóan élhessek és dolgozhas
sak, nagyon sokat kell a betegség
ről tudnom” hangoztatta egy ön
kezelési tapasztalatokkal rendelke
ző súlyos haemophiliás. A világon 
élő 400 000 haemophiliás képvise
letében tanácskozó konferencia lát
hatóan arra törekedett, hogy elmé
lyítve az egyes nemzeti haemophi
lia társaságok közti kapcsolatokat 
és általánossá téve a 70-es évek
ben bekövetkezett változások ta
pasztalatait, meghatározza a 80-as 
évek új stratégiáját. Ezt feltehe
tően a korai faktorpótlás, az önke
zelés, az orvos nélküli szakszerű 
elsősegély elsajátítása, a társada
lomba való beilleszkedés fogja jel
lemezni. A 80-as évek haemophiliá- 
sa egyre kevésbé lesz betegsége kö
vetkezményeinek kiszolgáltatottja, 
egyre inkább meg tudja egyéni vá
gyait valósítani.

örvendetes, hogy az Állami 
Egészségügyi Szolgálat és az OHVI 
1981. évi hamotherapiás program
jának egyik fő célkitűzése a korsze
rű antihaemophiliás készítmények 
mennyiségének növelése, a haemo- 
philiásokat ellátó körzeti orvosok 
szakismereteinek fokozása, a hae
mophilia munkacsoportok felké
szültségének és feltételeinek to
vábbi javítása, a haemophiliások 
szervezett képzése. E program ered
ményeként a haemophiliás beteg 
aktív szerepet vállalhat egyre tel
jesebb egyéni és társadalmi reha
bilitációja érdekében.

István Lajos dr.



P sy ch ia trie
Az írás felhasználása a pszicho-

therapiában. A. G. Brand (252 
Highland Park, New Jersey, 08904, 
USA): Journal of Humanistic Psy
chology, 1979, 19, 53.

Az irodalmi alkotásnak már az 
ókori görög filozófusok is gyógyító 
erőt tulajdonítottak. A therapiás 
felhasználás gondolata azonban 
először a pszichoanalízisben fogal
mazódott meg. Freud először ön
magán tapasztalta, hogy az írásnak 
van gyógyító hatása, mert saját 
neurotikus panaszait mintegy „ki
írta” magából pl. a Fliessnek írott 
levelekben és első nagyszabású 
műveiben. Majd azt fedezte fel, 
hogy az irodalmi alkotás ugyanúgy 
képes kifejezni a belső konfliktu
sokat és a tudattalan feszültsége
ket, és egyben le is vezetni e fe
szültségeket, mint ahogyan az 
álom képes. Az irodalmi szimbó
lumok hasonlóak az álom szimbó
lumaihoz, és a pszichoanalízis sze
rint a művészi alkotás megérthe
tő a művész személyiségfejlődési 
problémáiból, neurózisaiból. Jung 
is hangsúlyozta az írás önkifejező 
jellegét és kijelentette, hogy az 
írott alkotás felhasználható a sze
mélyiség megismerésében.

A pszichoanalitikus gyakorlatból 
nőtt ki az írott művek therapiás 
felhasználásának első szélesebb kö
rű kísérlete,a bibliotherapia. Ez ma 
is használatos. A cél itt olyan iro
dalmi művek olvastatása, amelyek 
képesek a beteg érzelmi világát 
megmozgatni, önismerethez, ill. a 
belső problémák szabadabb kifeje
zéséhez segíteni. Az elolvasott 
könyv közeg lehet, amelyen a pszi- 
chotherapiás folyamat megindulhat 
és haladhat. A könyv alkalom az 
azonosulásra a hősökkel, azokra 
projiciálni is lehet, de lehet azok 
értékeit introjektálni, beépíteni a 
saját személyiségbe. A könyv hoz
zájárulhat érzelmi katharzishoz és 
belátást mozdíthat elő.

A második világháború után 
kezdődött el az a gyakorlat, hogy 
pszichotherapeuták írattak a be
tegeikkel therapiás célból. Történ
tek kísérletek levelezésen át folyó 
therapiákkal is, főleg serdülőkkel 
való foglalkozásban írtak le biztató 
eredményeket. A humanista pszi
chológia irányzata dolgozta ki elő
ször az írás therapiás felhasználá
sának elméletét. Eszerint az élmé
nyek leíratásának van olyan elő
nye, ami a beszédben hiányzik, az 
író ember mintegy megköti az időt, 
vissza tud térni a saját produkció
jához, legtöbbször önmagától is új
ra átnézni és átgondolni azt, amit 
leírt, de erre rá is lehet vezetni. 
Ennek során a betegben önisme

ret, belátás ébredhet, ill. ehhez írá
sa révén a therapeuta könnyebben 
hozzásegítheti.

Legtöbbször naplót íratnak, 
gyakran különböző élményeket 
íratnak le, problémákat dolgoztat
nak fel a beteggel. Újabban terje
dőben van az, hogy a beteget no
vella vagy vers írására kérik fel, 
és azt elemeztetik a beteggel, ill. 
elemzik. Különösen a költeménye
ket tartják hasznosnak, versek cso
portos olvasása és megbeszélése 
nagyon jó serdülők számára, mert a 
szimbólumok megkönnyítik az ön
kifejtést és olyan tudattalan réte
geket tesznek hozzáférhetővé, ame
lyekről a beteg különben nem tud 
beszélni, de a legjobb az, ha a be
tegek maguk írnak verset. Jack 
Leedy nevéhez fűződik a „versthe- 
rapia” kifejezés megalkotása, ő 
aktív versírásra buzdítja a betegeit. 
Módszere — 1969-ben megjelent 
„Poetry Therapy” című könyve 
nyomán — nagyon elterjedt, 1972- 
ben már négyszáz szakember hasz
nálta a módszert és kb. 3500 beteg 
részesült ilyen kezelésben, mint 
intézményes kezelés adjuváns the- 
rapiájában. A legelterjedtebb mód
szer azonban a naplóiratás és 
naplóelemzés. Az írás felhasználá
sa különösen a therapiás folyamat 
elején és végén hasznos. Az elején 
a nehezen meginduló kommuniká
ciót segíti és mintegy szocializálja 
a beteget a pszichotherapiára, a vé
gén pedig a már kialakult thera
piás kapcsolat talaján lehetőséget 
ad arra, hogy a pszichotherapeuta 
kevés időráfordítással tudjon még 
segíteni a betegének.

(Ref.: Az íratást hazánkban is 
széles körben felhasználják a pszi
chotherapeuták. A módszer elter
jedéséért különösen Sülé Ferenc 
ár. tett sokat, ő tekinthető a mód
szer meghonosítójának. Nemcsak 
naplókat használunk, hanem a be
tegek írásos introspektiv feladato
kat is kapnak. Az írások révén a 
pszichotherapiás folyamat erősö
dik, a beteg többet kénytelen úgy 
foglalkozni magával, hogy az érzel
mi és kognitív munka, amit írás 
közben végez, a therapeuta ellenőr
zése és irányítása alatt marad. Tar
talmilag a pszichotherapeuta több 
információhoz jut a betegről. Mód 
nyílik olyan hatások regisztrálására 
és megismerésére is az íráson át, 
amelyeknek nyoma a pszichothera
piás ülésre egyébként elhalványul
na. Csak egyet lehet tehát érteni 
a szerzőnővel, hogy az íratás a 
pszichotherapia fontos eszköze és 
ennek szerepével, felhasználási le
hetőségével többet és szisztematiku- 
sabban kellene foglalkoznia a pszi
chotherapiás kutatásnak is.)

Buda Béla dr.

G astroen te ro lóg ia
Stress-ulcus-vérzések kezelése ci-

mctidinnel. Schulz, F., Schiessel, R.
(I. Chirurg. Universitätsklinik,
Wien): Dtsch. Med. Wschr. 1979,
104, 1845.

A stress-ulcus keletkezésében 
több tényező játszik szerepet: a só
sav-elválasztás fokozódása, a nyál
kahártya mikrocirkulációjának za
vara és műtétek után mindenek
előtt a duodenumból visszaáramló 
epesavak és lyso-lecithin. A nyál
kahártya ischaemiája kedvez a 
H+-ok rediffusiójának és így ulcu- 
sok keletkezésének, (ref.: annál is 
inkább, mert bár a H+ károsító ha
tásának mechanizmusáról egyelőre 
csak hypothesiseink vannak, az biz
tosnak látszik, hogy a rediffusio 
fokozza a pepsin-elválasztást is!) A 
nyálkahártyában, sok más folya
mat mellett, nő a histidin-decarbo- 
xylase aktivitása, ezért sok hista- 
min keletkezik; valószínűleg ennek 
köszönhető, hogy a vérplasma his- 
tamin-tartalma stress-ulcusnál ma
gas (ref.: a vizelet histamin-tar- 
talma is!).

A fentiek alapján stress-ulcusok- 
ban, gastro-intestinalis vérzésekben 
a savsecretio gátlása helyesnek lát
szik. Az utóbbi években e célra 
a secretint (ref.: a duodenum egyes 
hámsejtjeiben HC1 hatására kelet
kező polypeptid), somatostatini 
(ref.: számos hatásának egyike: a 
hypophisis növekedési somatot- 
rop-STH-hormonjának gátlása) és 
a cimetidint próbálják meg hasz
nálni.

Utóbbi egy a histaminhoz ha
sonló molekula, mely a sósav-ter
melő fedősejtek H2receptorain a 
histamin helyét foglalva el, annak 
kompetitiv antagonistája. A Hj-, 
adrenerg-, cholinerg-receptorokra 
nem hat; a gyomron kívül csak az 
alsó oesophagus-sphincteren okoz 
hatást (nyomásfokozódás). A gyo
mor-nyálkahártya vérellátását nem 
befolyásolja. A savelválasztás csök
kenése, az intra-gastrikus pH emel
kedése kedvező hatású a vérzések
re: elősegíti a véralvadást.

A szerzők anyaga: akut stress-ul- 
cusok a gyomor-bélhuzam felső ré
szében. A gyomor-bélhuzam felső 
részében lejátszódó akut vérzések
ről van szó, amelyeket kórbonctani- 
lag 1. erosiók („erosiv gastritis”), 2. 
akut gyomor- és nyombélfekélyek, 
vagy 3. exacerbált krónikus feké
lyek okoztak. Ok szerint ezek az 
elváltozások: 1. postoperatívok, 2. 
posttraumásak, 3. gyógyszeresen ki
váltottak voltak, vagy valamilyen 
alapbetegség (4. uraemia, 5. májcir- 
rhosis, 6. egyéb) okozta őket. Vala
mennyi betegen endoscopiával álla
pították meg a vérzés helyét. Ez 
csak 2 esetben vezetett téves diag- 
nosishoz, mikoris az art. gastro
duodenalis igen súlyos arrosiós vér
zését nem ismerték fel. 56 betegük- 
bői 45 férfi, 11 nő, az életkor 24-től VT/T 
92 évig terjed. Első 20 betegüknek X I  
infusióban adták a cimetidint (1,2 g/ —
24 óra), a többinek iv. 200 mg-ot 595



óránként, de az eredményeket az 
alkalmazás módja nem befolyásol
ta. Mihelyt a beteg szájon át táp- 
lálhatóvá vált, 1 g cimetidint ka
pott naponta. 1 hét, majd 3—4 hét 
múlva 1—1 kontroll-endoscopia kö
vetkezett.

Eredmények: 19 beteg meghalt, 
ebből 2 stress-ulcusból eredő vér
zésben (egyikük többszöri műtét el
lenére). A többi beteg: súlyos alap
betegségükben, vagy más kompli
kációkban (cirrhosis hepatis, cc. 
recti stb.). A súlyos alapbetegsé
gek adják a nagy halálozás magya
rázatát, másrészt az a tény, hogy 
eleve csak a legsúlyosabb vérző be
tegeket vették be 2 éves beteganya
gukba: akik eleve transfusióra szo
rultak. A 2 „hibás” diagnosist leszá
mítva 54 beteg marad, ezek közül 
46-nál sikerült cimetidinnel a vér
zés megállását elérni, 7-nél nem si
került. Ezek közül 3 tovább vér
zett, 4 vérzés recidivált. Egynél 
ugyan megállt a vérzés, de végül 
perforáció miatt mégis meg kellett 
operálni. 8 betegből csak 1 recidi- 
váló vérzést nem operáltak meg; ez 
a beteg is meghalt. E 8 betegből 
csak 1 továbbvérző maradt élet
ben, ez is csak műtét árán.

Hogy a beteganyag milyen sú
lyos, mutatja, hogy a cimetidin- 
therapia elkezdése előtt a haema- 
tokrit átlagértéke: 27% volt! A the
rapia megkezdéséig betegenként 
átlag 2,5, a kibocsátásig vagy halá
lig 5,5 palack vérkonzervre volt 
szükség.

A vérzés megállását az állandó 
szondán át leszívott gyomortarta
lom tiszta volta és a klinikai para
méterek jelezték. Az 56 betegből 
41-en ezt 24 óra alatt sikerült elér-
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Kontroll csoportot nem képeztek, 
mert a cimetidin jó hatását már 
megalapozottnak látva, ezt etikát
lannak tartották volna. Ehelyett 
beteganyagukat saját klinikájuk 
egy 1972-beli, 51 betegből álló cso
portjával hasonlították össze. Akkor 
16 beteget operáltak meg, most 54- 
ból 7-et, (az 56-ból természetesen 
9-et). Az akkor műtétre került 16 
beteg közül meghalt 10, elvérzéses 
halál ebből 1; konzervatíve kezel
tek akkor 35-öt, akik közül 28 halt 
meg és ebből 19 halált elvérzés oko
zott. Most a konzervatíve kezelt 
betegek közül 18 halt meg, az egész 
56-os beteganyagból pedig csak 2 
elvérzéses halál volt, ebből is az 
egyik: többszörös műtét után.

Következtetések: 1. a cimetidin 
sikerrel alkalmazható az annyira 
rettegett stress-ulcusok therapiá- 
ban. Prophylactikusan adva, vérzé
sek lehetőségének kiküszöbölésével 
igen eredményesen segíti intenzív 
osztályos betegk és olyan fekély
betegek gyógyítását, akik valami
lyen más beavatkozásra is szorul
nak. 2. Nagyobb érből eredő vérzé
seket természetesen ezután is ope
ratíve kell ellátni. 3. Téves diagno- 
sisok elkerülésére: fontos az egzakt 
endoscopos diagnosis. Ezt a kevés
sé megterhelő vizsgálatot a beteg 
igen súlyos állapota sem kontrain

dikálhatja (más okokból lehet a 
vizsgálat esetleg kivihetetlen).

(Re/.: belgyógyászati tapasztala
tok szerint a cimetidin-therapia a 
vérzés veszélyét, a heveny tünete
ket tényleg hamar megszünteti, de 
a valódi ulcus teljes gyógyulásának 
időtartamát nem rövidíti le. Figye
lemre méltó a sebészeti klinikáról 
származó közlemény megfontolt 
konzervativizmusa, valamint a ma
gas fokú etika). Szőny. Ferenc dr.

A H+-secretio csökkentésének 
időbeli elnyújtása cimetidin és me- 
than-thelin-bromid együttes adásá
val. Schölten, Th. és mtsai (Medi
zinische Klinik u. Poliklinik, Uni
versität Düsseldorf, Klinik A): 
Dtsch. Med. Wschr. 1979, 104, 1849.

A H2-receptor-antagonisták csök
kentik mind a basalis, mind az in- 
sulin-hypoglycaemia, próbareggeli, 
histamin, pentagastrin által stimu
lált sósav-elválasztást ( ^ - k iv á 
lasztást a gyomor lumenébe). A H2- 
receptor-antagonisták a fedősejtre 
hatnak, a gastrin és histamin okoz
ta H+-ki választ ást csökkentik. 
(Ref.: lehet, hogy a gastrin: hista- 
minon át hat; a histamin szintjét a 
vérben emeli!). A cholinerg H+-ki- 
választást alig csökkentik (ref.: má
sok szerint: egyáltalán nem csök
kentik). Ezért volt érdemes próbál
kozni a H2-receptorgátlók és az an- 
ticholinerg szerek (ref.: acetylcho- 
lin-receptor-gátlók), pl. atropin, 
methan-thelin-bromid, együttes 
adásával.

A szerzők cimetidin és methan- 
thelin-bromid együttes és külön- 
külön való adásának hatását vizs
gálták 5 Zollinger—Ellison-syndro- 
más és 12 nyombélfekélyes betegen. 
A basalis és pentagastrinnal stimu
lált sósav-secretiót vizsgálták; mér
ték a secretio gátlását és a gátlás 
időtartamát is.

Azt találták, hogy a methan-the
lin-bromid egyedül nem csökken
tette szignifikánsan a sav-elválasz
tást; a cimetidin ellenben igen, de 
a gyógyszerek együttes adása ezt a 
jó hatást mind a sav-secretio csök
kentésének tekintetében, mind a 
hatás időtartamának elhúzódásában 
növelte (pl.: 6 ulcus duodeni-s be
tegük basalis secretiója 2 mmol H+/ 
h-nál kevesebb volt; cimetidin adá
sa a secretiót 63,3%-kal csökken
tette, mely hatás 210 percig tartott; 
a 2 gyógyszer együttes adása a sav- 
secretiót 83,4%-kal csökkentette, és 
a hatás 285 percig tartott).

Megállapítják, hogy a H2-recep- 
tor-antagonisták nem váltották be 
azokat a nagy reményeket, amelye
ket hozzájuk fűztek. Irodalmi ada
tok szerint a nyombélfekélyek 70— 
80%-a ugyan meggyógyul 4 hét 
alatt, de 3 hónap múlva a fekélyek 
3%-a még mindig megvolt; napi 1 
g cimetidin prophylactikus adása 
ellenére is, a fekélyek 20%-a re
cidivált. Zollinger—Ellison-syndro- 
mában egyesek minden esetükben 
gyógyulást tapasztaltak, mások

nem. Ennek esetleg nem kielégítő 
sav-secretio-gátlás lehet az oka. A 
teendő: a lefolyás során a H+kivá- 
lasztás ellenőrzése; és a dosis eme
lése; vagy kombinálás anti-choli
nerg szerekkel. Utóbbi tűnik jobb 
megoldásnak. Nekik is volt azonban 
olyan betegük, akinek a fekélye 
kifejezett és tartós savelválasztás- 
csökkenés ellenére csak y2 év múl
va gyógyult.

Ügy látszik, hogy az anti-choli- 
nerg szerrel való kombinálás ha
tása a H-(--kiválasztásra: nem egy
szerű additio eredménye, és taglal
ják ennek lehetőségeit. Lehet, hogy
1. megváltozik a H2-receptor-anta- 
gonista felszívódása, és ezért nő a 
vérszintje, 2. a fedősejt az anti-cho- 
linerg szer iránt érzékenyebbé vá
lik, 3. az anti-cholinerg szer által 
gátolt histamin-felszabadulás fo
kozza és elnyújtja a H2-receptor- 
antagonista (cimetidin) "hatását a 
H2-receptoron.

A kombinálás főleg Zollinger— 
Ellison-syndroma esetén és olyan 
nyombélfekélyes betegeknél válik 
be, akik a szokásos cimetidin-adag- 
ra nem, vagy elhúzódva reagálnak; 
az adag emelésésnek hatásai ugyan
is ellentmondók. Hogy a cimetidin- 
therapiára nem reagáló betegek 
száma a kombinált therapiával 
mennyire csökkenthető, azt a secre- 
tiós vizsgálatokkal alátámasztott 
dosis-meghatározás alapján a jö
vőben majd ellenőrizni kell, mert 
csak így lehet elkülöníteni az elég
telen adaggal kezeiteket a thera- 
piára valóban nem reagálóktól!

Ha műtét nem indikált Zollin
ger—Ellison-syndroma és ulcus 
duodeni esetében, olyan betegeknél, 
akik cimetidin kezelésre nem, vagy 
csak lassan, elhúzódóan gyógyul
nak, ajánlatos a kombinált kezelés.

(Ref.: a histaminnak 2 stabil mo
lekula-konformációja van, melyek 
egymástól a N-atomok távolságá
ban különböznek. Ennek megfele
lően: receptoraik és a receptoraikon 
kompetitive ható antagonistáik is 
kétfélék. Щ-receptorok vannak: a 
bronchusokban, a szívizomban, az 
uterus egyes részein, a gyomorban 
csak H^-receptorok vannak. Ezért 
nem hat a cimetidin pl. a bron-
chusokra.) „ „ . _ ,Szonyi Ferenc dr.

A prostaglandinok sejtvédő (cyto- 
protectiv) hatása. Müller, P., Ra
ther, H., Simon, B. (Medizini- 
che Universitätsklinik, Heidelberg, 
Gastroenterologische Abt.): Dtsch. 
Med. Wschr. 1979, 104, 1853.

A kórosan fokozott sav- és pep- 
sin-secretio (ulcus duodeni, Zollin
ger—Ellison-syndr.) ellen a gyomor 
a H2-antagonista cimetidinnel jól 
megvédhető. Nem elegendő azon
ban a sav-elválasztás csökkentése a 
stress, gyógyszerek és toxinok által 
okozott nyálkahártya-laesiók ese
tén. Ezek kezelésére olyan szereket 
kellett keresni, amelyek nemcsak 
savcsökkentők, hanem nyálkahár
tya-védő anyagok termelését és sta
bilizálását fokozzák. Ilyenek: a



carbenoxolon, a prostaglandinok 
és ezek metilált származékai.

A gyomor-bél-nyálkahártya A, D, 
E, I prostaglandinokat termel. Ezek 
élettani szerepe ismeretlen. (Ref.: 
már évekkel ezelőtt merültek fel 
adatok arról, hogy a PGAj és a 
PGEi a gyomor-hámsejtek védel
mét biztosítják). Gyógyszertani 
adagokban: secretio-csökkentők, a 
víz és elektrolytek kiválasztását fo
kozzák (ref.: továbbá növelik a 
nem ér simaizomzat aktivitását is, 
és e két ok miatt) hasmenést okoz
nak; ezenkívül sejt-védő (cyto-pro- 
tectiv) hatásúak.

Utóbbi hatásra jó példa a nem 
steroid gyulladásgátlóknak (pl.: as
pirin, indometacin) az a hatása, 
hogy már néhány napos szedés 
esetén is a gyomor-bél-nyálkahár- 
tyán erosiókat, fekélyeket okoz
nak. Ha prostaglandinokat, vagy 
ezek metilált származékait is ad
ták előbb, vagy egyidejűleg, akkor 
erosiók, fekélyek nem keletkeztek. 
A prostaglandinoknak tehát „védő” 
hatásuk van. A nem steroid gyul
ladásgátlók a prostaglandinok szin
tézisét is vivo és in vitro is gátol
ják. Most az is kiderült, hogy meg
fordítva, a prostaglandinok is anta- 
gonistái a nem steroid gyulladás- 
gátlóknak.

Hamarosan kísérletek bizonyítot
ták azt is, hogy ez a védő hatás 
sok anyaggal szemben érvényesül: 
a gyomor-nyálkahártyára vitt forró 
vízzel, savakkal, lúgokkal, epesa
vakkal, alkohollal szemben, sőt 
cortisonnal szemben is (ref.: ennek 
pedig a stress-ulcussal szembeni 
védelemben lehet szerepe.

A hatásmechanizmust keresve 
kiderült, hogy a hatás nem a sav
termelés (sercetio) csökkentésén 
alapul, hanem itt egy önálló, sejt
védő hatásról van szó, amit meg
felelő kísérletek bizonyítottak. így 
pl. kimutatták, hogy a prostaglan
dinok a nem steroid gyulladásgát
lók és cortison okozta fekélyeket a 
jejunumban, ileumban sem enge
dik kifejlődni, ahol pedig sav nincs. 
Biokémiailag: hatásuk azon ala
pul, hogy a prostaglandinok sok 
hámsejtféleségben az aktív ion- 
transportot, pl. Na+-ét, Cl~-ét, sőt 
valószínűleg a HC03-ét is előse
gítik; valószínűleg a nyákképzést 
és kiválasztást is serkentik. Mindez 
a hatás pedig úgy jön létre, hogy 
a prostaglandinok az adenylcyclase 
aktivitását fokozva, a sejten belü
li cAMP-koncentrációt növelik. A 
prostaglandinok tehát (ref.: épp
úgy, mint sok hormon) az adenyl
cyclase- cAMP-rendszer használ
ják „second messenger”-ként (ref.: 
hatásuk kivitelezésére, a sejtplaz
ma anyagaival „utasításuk” végre
hajtására).

A nem steroid gyulladásgátlók, 
az epesavak, az alkohol: ezt az ak
tív ion-transportot gátolják; a 
sejtben ezért elektrolytek és víz 
gyűlnek meg, a gyomorban sav 
(ref.: a H+) visszadiffundál a hám
sejtekbe, ezért keletkeznek ero

siók, fekélyek. Ezt az iontransport- 
gátlást a prostaglandinok megszün
tetik, ha akár 1 nappal előbb, akár 
pl. a nem-steroid gyulladásgátlók
kal egyidejűleg adják őket! (PGE-t 
adnak, melynek az alkalmazott 
alacsony adagban hasgörcsöt, has
menést okozó hatása nincs, az in
dometacin antirheumatikus, gyul
ladáscsökkentő hatását nem gátol
ja.)

A prostaglandinok védő hatása, 
a fentiekből következően, cAMP- 
vel utánozható, valamint mindav
val, ami a sejten belüli cAMP-kon- 
centrációit növeli. Ilyen pl.: a theo- 
phyllin, a (ref.: cyclikus) phospho
diesterase gátoló ja (ref.: mert a 
phospho-diesteráz bontja a cAMP-t. 
Ezért lehet az asthmás rohamot is 
kitűnően szüntetni a theophyllin- 
származék diaphyllin adásával).

A gyakorlati felhasználás lehe
tőségei: 1. a nem steroid gyulladás
gátlók és cortison által okozott ero
siók, fekélyek keletkezését meggá
tolja, 2. az epesavak által indukált 
reflux-gastritisben a Billroth-II.- 
gyomornál is hasznos lehet, annál 
is inkább, mert lehet, hogy egyes 
ulcusok keletkezésében, fokozott 
reflux révén, az epesavaknak sze
repük van (ref.: a bélnedvben 
ezenkívül is sok olyan anyag van, 
ami a gyomor-nyálkahártya-bar- 
riert károsítja); égés, shock, agyi 
trauma, uraemia által okozott gyo- 
mor-nyálkahártya-erosiókat is ki
védhet.

(Ref.: a prostaglandinok a sejt
hártya egyik telítetlen hydroxy- 
zsírsavából, az arachidonsavból, a 
membrán-asszociált cyclo-oxyge- 
nase hatására keletkeznek. Több 
fő-fajtájuk van: A, D, E, F, G, H, I; 
ezek és alfajaik hatása sokszor, a 
hasonló vegyi szerkezet ellenére is, 
éppen ellentétes. A sejthártyában 
van az adenyl-cyclase is, amelyre 
hatva, a prostaglandinok a sejten 
belül cAMP keletkezését idézik elő; 
külső cAMP a sejtbe bejutni nem 
tud. Az arachidonsav-molekula 
egyik „zseb-szerű” mélyedésében 
prostaglandinok szerepe egyre több 
életfolyamatban derül ki.

Szőnyi Ferenc dr.

A  duodenum bulbaris ulcusa és a 
duodenitis. 147 beteg vizsgálata 
alapján megállapított korrelációk 
és nosológiai összefüggések. Vitaux, 
J„ Paolaggi, J. A. (Service de Gast- 
rologie, Höpital Beaujon, 92110 Cli- 
chy, France): Nouv. Presse méd. 
1979, 8, 3803.

A cikk szerzői a bulbus két leg
gyakoribb betegségét, az ulcus duo- 
denit (UD) és a duodenitist (Dl) ha
sonlították össze. 383 epigastrialis 
fájdalommal rendelkező betegnél 
radiológiai, majd endoscopos vizs
gálatot végeztek el.

A vizsgált személyek közül a kli
nikai tüneteken (a fájdalom jellege, 
periodicitása) túl a radiológiai el

térések (fekélyfészek, redő-conver- 
gentia, bulbus deformitás) és az en- 
doscop segítségével látottak alap
ján 79 betegnél UD-t és 68 beteg
nél izolált duodenitist találtak. 66 
esetben a DI UD talaján fejlődött 
ki. (A duodenitist izoláltnak tekin
tették, ha aetiológiája ismeretlen 
volt és UD-val nem függött össze.)

Egyedül a fájdalom és a fekély
betegség előzményeinek figyelem- 
bevétele nem segített az UD és a 
Dl differenciálásában. A radiológiai 
jelek közül a bulbus deformitás vi
szont Dl-re, míg a fekélyfészek és 
a redő-convergentia jelenléte, va
lamint a bulbus 2 vagy 3 egyidejű 
radiológiai eltérése UD-re szignifi
kánsan jellemzőbb volt. Csak endo- 
scopiával és/vagy biopsiával, a his- 
to-endoscopos összefüggések figye
lembevételével lehetséges az izolált 
Dl, különböző formáinak (erosiv, 
óriás redős) felismerése. Ugyancsak 
az endoscop segítségével lehetett 
az UD stádiumait elkülöníteni.

Egyetlen endoscopos jel sem se
gített azonban az izolált duodenitis 
és az UD-val társuló Dl differen
ciálásában.

A szerzők megkísérelték nosoló
giai szempontból összefüggést talál
ni a duodenális ulcus és az izolált 
duodenitis között, s arra a feltéte
lezésre jutottak, hogy a fekélybe
tegség két fejlődési stádiumának 
vagy két formájának tekinthetők.

Dér Klára dr.

A hasnyálmirigy-gyulladás pro- 
phylactikus antibiotikus kezelése? 
Fleischer, К. (Med. Klin. I., Stadt
krankenhaus Kassel): Med. Klin.
1979, 74, 1589.

A pancreatitis acuta jelentős le- 
talitása és a folyamatra specifiku
san ható gyógyszer hiánya miatt 
nagyon gyakori ennek a betegség
nek polypragmasiás kezelése. Egyéb 
eljárások mellett a szokásos anti
biotikus prophylactikus kezelést 
két szempont indokolná: a) a letalis 
kimenetelt gyakran okozó helyi 
fertőzés és septikus szövődmény el
kerülésének a reménye; b) az anti- 
bioticumoknak a kórfolyamat le
folyására gyakorolt bizonyos ked
vező mellékhatása (pancreas exok
rin funkcióira, illetve egyes panc
reas enzymek aktivitására való 
gátló sajátossága). Megítéléseik sze
rint a könnyű (I. súlyossági fokú) 
megbetegedések esetén ilyen che- 
motherapia haszna nem bizonyí
tott. Jelenleg viszont — ellenvéle
mények hiányában — komoly (II. 
és III. súlyossági fokú), alkoholos és 
idiopathiás eredetű pancreatitisek- 
ben ajánlatos. Minden biliaris 
eredetű és fertőzéses szövődmény 
esetén antibiotikus kezelés végzen
dő. Előnyben részesítendők az epe- 
utakon keresztül kiürülő széles 
spectrumú antibiotikumok (pl. tet- 
racyclin vagy ampicillin).

ifj. Pastinszky István dr. 597



Ileitis terminalis mint rákot elő
segítő megbetegedés. Zilkens, K. 
W., H. Peters (Med. Fák. d. Reini- 
schen Techn. Hochschule, Aachen): 
Med. Kiin. 1979, 74, 1713.

Ismert tény, hogy a colitis gra
nulomatosa és a colitis ulcerosa car- 
cinomára disponáló megbetegedés
nek tekintendő; így a Crohn-colitis 
eseteiben a colon-rák incidentiája 
20-szor nagyobb a kontroll popula- 
tióval szemben; a colitis ulcerosa 
kapcsán pedig a carcinoma-ráta 
függ a betegség időtartamától: ne
vezetesen 5 év után 17 százalék, 15 
év után pedig 20 százalék. Az 
utóbbi években 1975-ig 36-ra emel
kedett a Crohn-betegség kapcsán 
észlelt vékonybélrák esetek száma. 
A szerzők az utóbbi tíz évben 
(1967—1977) 203 Crohn-betegséggel 
kezelt betegük között 3 colon- és 2 
vékonybélrákot észleltek (0,98%). 
Ezek alapján a Crohn-betegséget 
rizikó tényezőnek ítélik. A fő prob
lémát az idejében való felismerés 
képezi. Az elkülönítő kórismében a 
Crohn-betegség recidivája kapcsán 
fellépő stenosis, vagy egy korábbi 
resectio utáni vakzsákképződés 
veendők tekintetbe. Éppen ezért 
különös jelentőségűek a Crohn-be- 
tegségben szenvedők rendszeres el
lenőrző vizsgálata; prophylactikus 
korai resectio azonban az esetek kis 
száma miatt nem indokolt.

ifj. Pastinszky István dr.

A nyagcserebe tegségek
Vírusinfekció, mint a diabetes 

oka? Rosenthal, H. A.: Dt. Ge- 
sundh. — Wesen, 1980, 35, 5.

A feltett kérdéssel kapcsolatos 
összefüggésekre az eddigi epide
miológiai, szerológiai, hisztológiai 
és virológiái vizsgálatok, valamint 
az a  tény hívták fel a figyelmet, 
hogy a juvenilis diabetes hirtelen 
lép fel, gyulladásos hasnyáltmirigy- 
bántalmak, az inzulint termelő bé
tasejtek károsodása és megkeves- 
bedése következtéiben.

Az epidemiológiai vizsgálatok el
sősorban a mumpsz vírus szerepére 
mutatnak rá, amelynek 7 éves pe
riódusához 3 év után általában a 
diabetes .maximuma is igazodik. 
Vírusinfekcióként még szóbakerül 
a Coxsackie B/„ a rubeola, a polio
myelitis, az influenza, a cytomega
lovirus és kullancs-encephaliitis is 
annak ellenére, ihogy sem a 
mumpsz, sem a többi vírusról ilyen 
szempontból megbízható bizonyíté
kaink még nincsenek. Az is elkép
zelhető, hogy különböző egymást 
követő infekciók károsítják annyi
ra a  szigetsejteket, hogy diabetes 
jelenik .meg. Az utóbbi időben a 
Coxsackie vírus szerepét a juveni
lis diabetes létrejöttében elutasít
ják, mivel az ennek megfelelő an
titesteket nem tudták kimutatni. 
De a vírusok oki szerepének el
lentmondanak azok a ímegfigyelé- 

598 sek is, amelyeket mások 49 egype

téjű ikerpár mumpsz, Coxsackie, 
rubeola és cytomegalovirus anti
test-ti ter ének vizsgálatával szerez
tek. E vizsgálat alapján 22 pár dia
betes megegyezett, 27 páré pedig 
nem, illetve különböző volt. A kü
lönböző párokban az egyik iker
testvér vírus -anti tes t-tirtere — a 
másikkal ellentétben — nem volt 
szignifikánsan magasabb és ennek 
alapján e vírus tényezők genetikus 
álapja és természete is kétségbe 
vonható. Ugyancsak más szerzők 
juvenilis cukorbetegek között szig
nifikánsan ritkábban találtak ru- 
beola-vírus-antitesteket, mint a ha
sonló számú nem cukorbeteg kont
rollok között, ezt a rUbeola-vírus 
által kiváltott diabetes miatti 
gyengébb antitestképződésre vissza
vezetve. Az emberi béta-sejtek fer
tőzését mumpsz-vírussal in vitro is 
bizonyítani tudták, ami emberi pa
thogen szerepük .mellett szól még 
akkor is, ha ez in vivő másként 
ítélendő meg, sőt az iikervizsgála- 
tok érvei sem támasztják alá. A 
juvenilis diabetes vírus-hipotézise 
tehát üj ösztönzést kapott, a továb
bi kutatások pedig valószínűleg az 
említett vírusokra és ezek iimmun- 
pabholágiai összefüggéseire fognak 
koncentrálódni. AngeU IiSfván dr

A juvenilis diabetes mellitus im- 
munpathológiája. Az IgA hiány és 
a juvenilis diabetes mellitus. Smith, 
W. I. és mtsai: Diabetes, 1978, 27, 
1092.

A gyermekkorban kezdődő juve
nilis típusú insulin dependens dia
betes gyakran társul IgA hiány
nyal, míg felnőttekben nem. Szá
mos esetben az IgA hiányos diabe- 
teseseknek egyéb autoimmun be
tegségük is van, pl. thyreoiditis, 
ehr. aktív hepatitis és a kórelőz
ményben gyakori infekciók szere
pelnek. A szerzők által vizsgált 9 
IgA hiányos diabeteses beteg közül 
négynek különböző endocrin szer
vek ellen voltak autoantitestjei 
(AT) 7 betegben HLA-Bg histocom- 
patibilitási antigént tipizáltak. Fel
tételezik, hogy a juvenilis kezdetű 
diabetes pathogenesisében szerepet 
játszik a thymus deficientia és az 
autoimmunitas. A juvenilis típusú 
diabetes mellitus autoimmun ere
detét ma már számos tény bizo
nyítja. Az autoimmun mechaniz
mus részt vehet a pathogenesisben, 
hozzájárulva a pancreas szövet 
destrukciójához akár mint elsőd
leges, akár mint következményes 
elváltozás. Az autoimmunitás fő 
kritériuma keringő antitestek jelen
léte, melyek a célszerv antigénjei 
ellen irányulnak. Néhány diabete- 
sesben pancreas elleni autoantitest 
demonstrálható, sőt más endocrin 
szerv elleni AT-к is megtalálhatók, 
pl. gyomor, thyreoidea, mellékvese 
AT-к. Ismeretes a diabetes gyakori 
társulása más autoimmunnak tar
tott betegségekkel, mint pl. az idio- 
pathiás Addison, hypoparathydeoi- 
dismus, Graves-kór, illetve a HLA- 
Bg BW 15 és DW3 histocompatibi-

litási antigének gyakori jelenléte. 
A diabetes kezdete után röviddel 
elhaltak pancreasának lymphocy- 
tás infiltrátiója, a pancreas kivo
natra a diabetesesek lymphocytái- 
nak MIF termelése egyaránt alá
támasztja az autoimmun eredetet. 
Autoimmun betegségekben gyak
ran találunk immunglobulin defi- 
cientiát. Selectiv IgA hiány talál
ható Addison-kórosok, Graves-kó- 
roeok, anaemia perniciosások egy 
részében.

A szerzők fiatal és idős korú in
sulin dependens diabeteseseket 
vizsgáltak abból a célból, hogy bi
zonyítékot szolgáltassanak az IgA 
hiány és a fiatal korban kezdődő 
insulin dependens diabetes gyakori 
együttes előfordulására. Átlag fel
nőtt lakosságot vizsgálva 450-ből 1, 
egészséges gyermekeknél 120-ból 0, 
felnőtt insulin dependens diabete- 
seseknél 421-ből 0 esetben találtak 
IgA hiányt. Ezzel ellentétben gyer
mekek insulin dependens diabetesé- 
ben már 41-ből 1 esetben IgA 
hiányt találtak, lényegesen gyak
rabban tehát, mint a felnőtt diabe
teses populációban.

Eddig viszonylag kevés olyan 
esetet közöltek, ahol a diabetes és 
az IgA hiány együtt fordul elő. En
nek feltehetően az az oka, hogy a 
kettő társulását felnőtt betegekben 
vizsgálták. Számos magyarázat 
szolgál arra, hogy az IgA hiány 
miért gyermekekben társul a dia- 
betessel és nem felnőttekben.

1. Az IgA szintézis a fejlődés so
rán alakul ki. A betegek egy részé
nél későn érik az IS, itt az IgA 
hiány később megszűnik. A szerzők 
5 gyermeket követtek nyomon 2 
évig, 1 esetben az IgA hiány meg
szűnt, 4 esetben fennmaradt. A sec- 
retoros IgA termelés jóval előbb 
érik, még mielőtt a serum IgA-szint 
eléri a felnőttét, így a secretoros 
IgA vizsgálata jól tükrözi az esetle
ges IgA hiányt.

2. A phenytoin (Dilantin) és a 
penicillamin alkalmazása IgA 
hiányt idézhet elő.

3. Az IgA hiányos juvenilis dia
betesesek korai halála is egyik ma
gyarázata lehet annak, hogy miért 
nincs jelen felnőtt korban ez a tár
sulás. Lehet, hogy az IgA hiány és 
a diabetes együttes előfordulása 
különösen veszélyes (fertőzések).

Az átlag populációt vizsgálva fel
tűnik, hogy IgA hiány túlnyomóan 
fiatalok között található. A vizsgál
tak életkora 27 év alatti volt. Erre 
vonatkozóan nincs elfogadható ma
gyarázat.

A szerzők által vizsgált IgA hiá
nyos diabetesesek közül 8-ból 7- 
nek HLA-B8 histocompatibilis Ag 
előfordulása lényegesen gyakoribb, 
mint a normál populációban, vagy 
a vizsgált nem IgA hiányos insulin 
diabetesben. Legkevesebb 4 más 
autoimmun kórkép társul HLA-B8- 
cal és selectiv IgA hiánnyal — a 
glutein sensitiv enteropathia, a 
myasthenia gravis, a Graves-kór és 
az Addison-kór. Az IgA hiány pa- 
thogenesisére vonatkozóan 2 plan- 
sibilis magyarázat szolgál. 1. Az
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IgA systema későn érik, a serum 
szint a pubertas körül éri el a fel
nőttét. A secretoros IgA systema 
már 1—2 éves korra érett. 2. Rész
leges thymus deficientia. Ismere
tes, hogy azok az egerek, amelyek 
T sejt functiója károsodott, szegé
nyes IgA produkcióval bírnak. 
Azok a csirkék, amelyek spontán 
thyreoiditist kapnak, mert defektu- 
sos a T sejt suppressor functiójuk, 
szintén IgA hiányban szenvednek. 
Klinikailag T sejt defektussal járó 
ataxia teleangiectasia és a chroni- 
kus mucocutan candidiasis IgA de- 
íicientiával jár. Az IgA hiányos ju
venilis diabetesben T sejt defektus 
is szerepelhet.

Nemes Zsuzsanna dr.

Diabetes és carcmoma-előfordu- 
lás. Wicfclimayir, M., Mehner t, H. 
(III. Abt. des Akad. Lehrkranken
hauses München—Schwabing):
Dtsoh. med. Wsöhr. 1980, 105, 249.

Wartburg klasszikus vizsgálata 
már 1930-iban ki nun au a, hogy a 
maliignoma tumors zö vet ében meg
gyorsul a glykolysis. A feltételezé
sek szerint a glukóz-toleranciát a 
diabetes lés carcinoma összefügigé- 
sében nem is a daganat maga, ha
nem az idült betegség imozgáshiá- 
nyával és nem megfelelő táplálko
zásával befolyásolja.

A hormonialktív tumorok (akro- 
megalia, Oushing-sziindróma), is
mer ten s zénhidró tanyag csere- za
vart okoznak, de sokkal jelentősebb 
az a kérdés, hogy a cukorbetegek 
jobban vagy kevésbé hajlamosak-e 
rákos megbetegedésekre? A cukor
betegeken sokszor kisebbnek talált 
carcinomas előfordulást ezzel ellen
tétes megfigyelések is követték és 
az ellentmondások valószínűleg a 
különböző életkorú és fajú beteg
anyagra, valamint a carcinogen no- 
xák nem egyforma megítélésére ve
zethetők vissza. A különböző ered
mények fő oka azonban a  cukor
betegek megváltozott és megnőtt 
élettartamában, rejlik, amit a Joslin 
klinika 23 234 cukorbetegének a 
megfigyelése bizonyít. Ebből 
ugyanis kiderült, hogy 1922—1962 
között a  cukorbetegek cornás halá
lozásé 14,6%-ről 1%-ra, infekciós 
halálozása 21,5%-ról 5,7%-ra csök
kent és ugyanezen idő alatt a cu
korbetegek megemelkedett életko
ra miatt a cardiovascularis halálo
zás 46,8%-ról 76,7%-ra, a  carcino
mas halálozás 7,40/0-ról 10,5%-ra
nőtt. Mivel pedig a cukorbetegek 
carcinomás gyakoriságának emel
kedésében a megjavult diagnoszti
kus feltételek is szerepet játszanak, 
a két betegség közötti összefüggést, 
főleg pedig a negatív összefüggést 
ma már ki lehet zárni.

Más a  helyzet a carcinoma és 
hasnyálmirigy kapcsolatában. A 
diabetes carcinomás előzményei
nek vizsgálatában figyelmet érde
mel, hogy míg a pancreas carcino
ma legtöbbször a hasnyálmirigy 
fejét érinti, addig a béta-sejtek in
kább annak farki részében vannak.

Az esetek 2 0%-ában mégis már a 
pancreas carcinoma diagnózisa 
előtt többnyire más okkal nem ma
gyarázható labilis diabetes jelent
kezik. Ezenkívül cukorbetegeken
2—4-szeres a pancreas carcinoma 
előfordulása is, de ennek okát 
eddig még nem sikerült tisztázni. 
Az ismertetett adatok azonban sem
miképpen sem képeznek indokot 
arra, hogy az egyre emelkedő dia
betes gyakoriságban a pancreas- 
tuimorokat is rutinszerűen kutas-
SUK' Angeli István dr.

V irushepatitis
Vírusos májbetegségek. Szerkesz

tőségi közlemény: Lancet, 1979, 2, 
944.

A cikk összefoglalja az 1979 ok
tóberében Baselben tartott kong
resszuson elhangzott kutatási ered
ményeket, állásfoglalásokat a té
mával kapcsolatban.

A hepatitis A vírusa egy 29 nm 
nagyságú RNA vírus, melyet a be
tegek székletében ki lehet mutatni. 
Az ellene termelt IgM és IgG típu
sú antitestek a megbetegedés idején 
jelennek meg. A betegség a faeca- 
lis-oralis úton terjed.

A hepatitis В infectio elsősorban 
parenteralisan terjed. A vírus mor
fológiailag 40—44 nm nagyságren
dű DNA tartalmú részecske. Jel
lemző, hogy a fertőzés után több
féle antigén mutatható ki a beteg 
véréből, melyek egyrészt a vírus 
belsejéből (HBc, HBe), másrészt a 
vírus proteinburkából származnak 
(HBs).

Jóllehet a В-vírus jelentős máj- 
sejtneerosist okoz, sok vizsgálati 
eredmény azt mutatja, hogy a máj- 
laesióért autoimmun folyamat is 
felelős. A sejtfelszínhez kötött IgG 
persistáló vírusinfectióra és máj- 
sejtkárosodásra utal.

A non-A, nonB typusú hepatitis 
а В typusú hepatitisnél enyhébb 
lefolyású megbetegedés, de chroni- 
kus hepatitis alakulhat ki utána. 
Állatkísérletek azt mutatják, hogy 
egy hosszú és egy rövid incubatiós 
megbetegedés létezik.

A májkárosodást okozó vírusok 
száma egyre növekszik. Májlaesiót 
okoz az Epstein—Barr-vírus, a cy- 
tomegaliavírus, sárgaláz, herpes 
simplex, herpes zoster, varicella, 
Coxsackie-vírus és rubeola, sőt bi
zonyos vaccinálások után a mor
billi is. Zuckermann beszámolt a 
nemrégen felfedezett Ebola-vírus- 
ról, mely szintén hepatitissel járt 
egy járványban, ahol az észlelt 237 
beteg közül 211 meghalt.

Sok figyelmet fordítottak a B-ví- 
rus okozta megbetegedések epide
miológiájára és gyógyítására. Je
lenleg a gyógykezelés terén inten
zív kutatómunka folyik, de hatásos 
gyógyszer nem áll rendelkezésre, 
csupán tüneti therapiára szorítko
zunk.

Krónikus aktív májbetegségben 
HBsAg jelenléte nélkül, napi 7,5—

20 mg prednisolon, ill. 50—100 mg 
azathioprin jó hatású. Mások 50 mg 
prednisolon és azathioprin együt
tes adásának jó hatásáról számol
tak be. Levamisol és interferon 
adásától is láttak jó eredményt, de 
a vírushordozás eradicatiójáról még 
nem számoltak be, a levamisol ese
tében; bár az interferon megszün
teti a HBsAg, ill. HBeAg hordozást, 
ill. csökkenti a DNA polymerase 
aktivitást, a betegség klinikai lefo
lyására nincs hatással. Az adenin 
arabinosid olcsóbb és sokkal job
ban hozzáférhető ágens. Alkalma
zása megszünteti a HBeAg hordo
zást és a DNA polymerase aktivi
tást.

1970-ben Krugman és munkatár
sai kimutatták, hogy a hígított, B- 
vírus tartalmú serum 1 perces for
ralása után a vírus megőrzi antige- 
nitását. A hőkezelés megőrzi a ví
rus felületi antigénjének aktivitá
sát, de elpusztítja a core aktivitá
sát. Ezzel az anyaggal végzett im
munizálási kísérletek azt mutatták, 
hogy megvéd az infectiótól és elő
segíti a HBsAg hordozás megszűné
sét.

Az aktív immunizálás fő haszna 
nemcsak a heveny vírusfertőzés 
megelőzése, hanem chronikus hepa
titisek, ill. hepatomák kialakulásá
nak megakadályozása is. Ennek el
érése céljából célszerűnek látszana 
már az újszülöttek immunizálása, 
ami az USA vonatkozásában kb. 
évi 20 000 donor plasmát igényelne.

Amennyiben a jelenlegi kísérle
tek eredményre vezetnek, lehetővé 
válna a hepatitis В-vírus infectio 
eliminálása. Ternák Gábor dr_

A hepatitis В vírus DNA poly
merase aktivitás változása az akut 
В hepatitis kimenetelével kapcso
latban. A. Alberti és mtsai. (Liver 
Unit, Kings’ College Hospital and 
Medical School, Denmark Hill,
London): GUT, 1979, 20, 109.

Jelenleg úgy tudjuk, hogy az ún.
Dane particulumok jelentik a hepa
titis В-vírus (HBV) komplett for
máját, melynek belső magja DNA 
polymeraset tartalmaz (DNAP). Az 
un. teljes particulumok a DNAP je
lenléte által különböztethetők meg 
más részecskéktől, melyek szintén 
megjelenhetnek HBsAg pozitív se- 
rumokban, de nem rendelkeznek 
DNAP aktivitással. A szerzők célja 
az volt, hogy különböző kimenetelű 
akut HBV infectiókban meghatá
rozzák a DNAP aktivitás viszonyát 
a HBe Ag-hez, ill. megvizsgálják 
ezek kapcsolatát a betegség lefo
lyásával.

34 akut HBV infectióban szenve
dő beteget vizsgáltak meg, ill. kö
vettek nyomon a megfigyelési pe
riódusban. 20 beteg meggyógyult,
7 beteg fulmináns hepatitisben 
meghalt, 3-an a betegséghez társuló / r"V 
subacut hepatitisben haltak meg, 4 \T /|~  
esetben chronikus aktív hepatitis X I  
fejlődött ki. Vizsgálataikkal megái- —~~~~ 
lapították, hogy a DNAP aktivitás, 599
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ill. HBe Ag jelen volt az esetek 
nagy részében már felvételkor és 
ha a vért transaminase csúcsérté
kek előtt le tudták még venni, min
den esetben pozitív volt a vizsgá
lat.

Megfigyelték, hogy a DNAP ak
tivitás a maximumát még a maxi
mális májkárosodás előtt eléri. Fel
tételezik, hogy a vírus elindít egy 
olyan immunológiai folyamatot, 
mely a májsejtek pusztulásához ve
zet. Ügy tűnik, hogy fulmináns he
patitisben egy felfokozott immun
mechanizmus hozza létre a májsej
tek pusztulását, és nincs összefüg
gésben a vírusreplicatióval. DNAP 
aktivitást nem lehetett kimutatni 
az esetekben, ahol a betegség ugyan 
szintén fatális volt, de a lefolyás 
elhúzódó. Azokban a betegekben, 
ahol chronikus aktív hepatitis ala
kult ki, a DNAP aktivitás változat
lanul kimutatható maradt és a vér
ben Dane particulumok jelenléte is 
igazolható volt. A gyógyult betegek 
véréből DNAP aktivitást a betegsé
get követő 30 nap múlva már nem 
lehetett kimutatni. A szerzők a 
DNAP aktivitás meghatározását 
sokkal megbízhatóbb prognosztikus 
jelnek tekintik, mint a HBe Ag mé-
reset' Témák Gábor dr.
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Svájci haemophiliások hepatitis 
epidemiológiája. Bütler, R., Stamp- 
fli, K. (Blutspendendienst des 
Schweiz. Roten Kreuzes, Bern): 
Schweiz, med. Wschr. 1979, 109, 
1449.

A haemophiliás betegek a leggya
koribb vér- és plasmareceptorok, s 
ennek megfelelően igen nagy a rizi
kójuk a hepatitis-vírus fertőzéssel 
szemben és sokkal inkább fennáll a 
transfusiós hepatitis veszélye. Isme
retes, hogy ebben a fertőzésben a 
hepatitis-B-vírusnak (HBV) van 
túlnyomó szerepe, továbbá az is, 
hogy az ún. non-A/non-B-hepatitis 
(„hepatitis C”) hasonlóképpen 
gyakran haematogen úton közvetí- 
tődik, ezzel szemben a hepatitis-A 
vírus pedig gyakorlatilag sohasem. 
A HBV-fertőzések kimutatására és 
ezzel kapcsolatban a transfusiós 
hepatitis-B epidemiológiai tanul
mányozására a serológiai HBV- 
markerek egész sora áll rendelke
zésünkre, ezzel szemben jelenleg 
még kezdetleges azon markerek 
kutatása, amelyek a non-A/non-B- 
hepatitis-szel vannak korreláció
ban.

A szerzők tanulmányukban a 
svájci haemophiliás betegek hepa
titis epidemiológiájába próbáltak 
betekintést nyerni a hepatitis-sero- 
logia ma rendelkezésünkre álló esz
közeivel. 108 haemophiliás (89 hae
mophilia-A és 19 haemophilia-B) 
betegükön vizsgálták a hepatitis-B 
serologiai vírusmarkereit, a trans
aminase emelkedését a hepatitis 
anamnesis gondos kutatása mellett. 
A betegeik 22%-a élete folyamán 
átesett klinikailag manifeszt heveny

hepatitisen. 82% hepatitis-B-vírus- 
infectio, illetve hepatitis-Bs-anti- 
gen expositio jelét mutatta, ebből 
6% hepatitis-Bs-antigenhordozónak, 
72% hepatitis Bc-antitesthordozó- 
nak bizonyult. A haemophiliások 
39%-ában emelkedettebb transami- 
nase-értéket találtak; felvehető, 
hogy ezen betegek egy része mani
feszt idült májgyulladásban szen-
ved. 2fj_ Pastinszky István dr.

A hepatitis Be-antigen-antitest- 
rendszer klinikai jelentősége. Ar
nold, W., Hess, G., Meyer zum Bü- 
schenfelde, K. H. (Innere Medizin 
u. Poliklinik, Klinikum Charlotten
burg der Freien Univ. Berlin): 
Dtsch. Med. Wschr. 1980, 105, 127.

A hepatitis В-vírusnak (régeb
ben : serum-hepatitis, SH-vírus, 
MS-2-vírus) ma 3 antigénjét is
merjük. Ezek mindegyike ellen kü
lön antitest képződik, így 3 (fő) 
antigén-antitest rendszer keletke
zik. Az egyik antigén: a HBs an
tigén. (Régebben Australia-, Au-, 
НА А-antigén). A serumban 3 
alakban fordul elő, elektronmik
roszkóppal: a) 22 nm nagyságú, 
gömb alakú részecske, b) ugyan
ilyen átmérőjű, különböző hosszú
ságú fonal (hasáb, henger) alakú 
részecske, c) mint a 42 nm nagysá
gú, gömb alakú Dane-részecske 
külső burka.

A másik antigén: a HBc-antigén: 
27 nm nagyságú, gömb alakú ré
szecske. A Dane-részecske belső 
„mag”-ját alkotja. Önállóan is elő
fordul a serumban. A májsejtekben, 
a HBs-burok nélkül, a májsejtek 
magjában fordul elő. A Dane-ré
szecske egy subpopulátiója a HBc 
antigénen belül egy körkörös, ket
tős fonalú DNS-t és egy DNS-poly- 
meraset tartalmaz.

Ma az e 2 antigénből álló Dane- 
particulumot tekintjük a hepatitis 
В-t okozó vírusnak.

A harmadik antigén: a HBe-an- 
tigén, a Dane-részecskéből, még
pedig annak HBc-antigénjéből sza
badítható fel. A HBc- és HBs-anti- 
génnel még rész-azonosság sem áll 
fenn, azoktól teljesen különbözik. 
Legalább 3 külön komponensből 
áll: HBe-1, HBe-2, HBe-3, és így 
antigén-rendszert képez. (Re/.: ha
sonlóan pl. a HBs-antigénnek is 
vannak alcsoportjai: Y, D. A se
rumban 2 formában található: a) 
szabadon keringő forma, amelynek 
molekulasúlya M =  80 000, b) IgG- 
hez kötött forma, M =  300 000. Fi- 
zikokémiája egyelőre bizonytalan. 
Egy kutatócsoport azt találta, hogy 
oldható fehérje, 11-S-Y-globulin, 
fajsúlya 1.29, M =  300 000. Az an
tigén a májsejt magjában találha
tó, HBs-antigén-pozitív chr. hepati- 
tisesekben a haemodialyzáltakban a 
HBc-antigénnel szoros asszociáció
ban. (Azok a régebbi vizsgálatok, 
melyek szerint a cytoplasmában 
lenne található, megdőltek).

A szerzők a HBe-antigénről val
lott olyan nézeteket is ismertetnek, 
amelyek megdőltek. Ilyenek voltak 
pl.: 1. a HBe-antigén maga is egy 
lg, 2. Ig4 lenne és azonos a DNS- 
polymeraseval, 3. Az LDH-5-ös iso- 
zymjéhez van asszociálva (ref.: 
ebből az enzimből a máj tartalmaz 
sokat, hepatitisben, cirrhosisban a 
mennyisége még meg is nő), 4. a 
HBe-/anti-HBe-rendszer egy anti- 
test-/anti-antitest rendszer.

Ezek után ismertetik a HBe-an
tigén és antitestje viszonyainak ala
kulását akut B-vírus-hepatitisben, 
HBs-antigén-pozitív chr. hepatiti
sekben és egészséges HBs-antigén- 
hordozókban. összefoglalóan a kö
vetkezőket állapítják meg: 1. A 
HBe-antigén a serumban: fontos 
jele annak, hogy a májban folyik a 
hepatitis В-vírus synthesise, tehát 
a beteg fertőző! (Ref.: ezért állí
tották már a HBe-antigén felfede
zése idején, hogy ez az antigén: a 
vírus „virulentiá”-jával kapcsola
tos). 2. A HBs-antigén és HBe-anti- 
test-hordozóknál, ha a máj kór- 
szövettani képe normális: nem fo
lyik a hepatitis В-vírus synthesise, 
tehát a beteg nem fertőző! 3. Beteg 
HBs-antigén hordozóknál: a se
rumban (a HBs-antigénen kívül) 
megtalálható a HBe-antigén és 
DNS-polymerase-aktivitás, a máj
ban pedig chr. persistáló vagy chr. 
aktív hepatitis látható, sejthártyá
hoz kötött Ig-nal (esetlegesen a 
sejtplasmában HBs-sel, a sejtmag
ban), HBc és HBe-antigénnel. 4. 
Egészséges HBs-antigén-hordozók- 
nál: a serumban (a HBs-antigénen 
kívül) megtalálható a HBe-antitest, 
de nem található meg: a HBe-anti
gén és a DNS-polymerase-aktivitás, 
a májban pedig legtöbbször normá
lis májszövet látható, HBs-antigén- 
nel; sejthártyához kötött lg, HBc- 
antigén és HBe-antigén nélkül. 5. 
A HBe-antigén az összes В-vírus 
hepatitisben kimutatható, az 1. hét
től a 3. hétig. Először a HBs-anti- 
gén, majd utána röviddel a HBe- 
antigén is eltűnik a serumból. Ez
után a HBe-antitest jelenik meg, 
mely alacsony titerben több hóna
pon át kimutatható marad. Önma
gában a HBe-antigén kimutatha- 
tósága tehát nem jelenti azt, hogy 
a hepatitis ac. átmegy hepatitis 
chr.-ba (mint azt régebben hit
ték), de: ha a HBe-antigén titere 
már kezdetben magas, vagy ha nem 
csökken, akkor a hepatitis chroni- 
kussá válásának veszélye komolyan 
fenyeget! 6. A HBe-antigén/HBe- 
antitest-rendszer legfőbb klinikai 
jelentősége az, hogy segítségével 
legalábbis nagyrészt elkülöníthet
jük a beteg egészséges HBs-anti- 
génhordozókat egymástól.

(Ref.: a cikk igen jó példa arra, 
miként tisztázza egy új, pontosabb 
laboratóriumi módszer az addig ért
hetetlen, nem egyszer egymásnak el
lentmondó eredményeket. A HBe- 
antigén felfedezése idején az Ouch- 
terlony-technikát használták, majd 
ennek a radiál-immun-diffusiós 
módszernek számos változatát, 
melyektől az érzékenység foko-



zódását remélték. Az elektropho- 
resissel kombinált technikának is 
megvolt azonban a minden immun- 
diffusiós módszerre jellemző hibá
ja: az, hogy ezek a módszerek nem 
nagyon érzékenyek. A passiv hae- 
magglutinatiós módszer már érzé
kenyebbnek bizonyult; a szerzők 
pedig, akik közül K. H. Meyer zum 
Büchenfelde professzor a klinikai 
hepatitis-kutatás egyik legnagyobb 
élő alakja, a ma legérzékenyebb 
radio-immun-módszert használták. 
Az így felgyűlt tapasztalatokat fog
lalták össze). Szőnyi Ferenc dr

Vírus associált antigén kimutatá
sa non-A, non-B hepatitisben szen
vedő betegek serumában és májá
ban. L. Vitvitski és mtsai (INSERM 
U 45 et Centre d’Epidemtologie 
CNRS LP 005440, Hosp. Edouard 
Herriot, Lyons, France etc.): Lan
cet, 1979, 2, 1263.

Az érzékeny serologiai vizsgáló 
módszerek alkalmazása az A- és 
B-vírushepatitis kutatásában új ví
rushepatitis kategória, nevezetesen 
a non-A, non-B vírushepatitis 
(NANB vh) felismeréséhez veze
tett. Fertőző természetét a csim
pánzra átvihető infectio igazolta. A 
posttransfusiós hepatitisek 90%-át 
mint a sporadikus esetek jelentős 
hányadát. Jóllehet különböző ví- 
rusparticulumokat észleltek, a kór
okozó vírust nem identifikálták. Az 
a körülmény, hogy a NANB fertő
zést a hosszan tartó viraemia és a 
chronikus hepatitisbe való progres
sio jellemzi, a keringő antigének — 
mint a NANB vírus jelzőjének vizs
gálatára ösztönzött. Shirachi és 
mtsai immundiffusióval, Prince és 
mtsai RIA-val ilyen antigén-anti
test rendszert ismertettek, bár ezt 
eddig nem erősítették meg.

A szerzők immundiffusióval és 
immunfluorescentiával olyan anti
gén-antitest systemát fedeztek fel, 
amely specifikusan associált a 
hosszú incubatiós idejű NANB he
patitissel. A NANB hepatitis sero
logiai jellemzőinek kutatása során, 
ismételt transfusióban részesült és 
reconvalescens betegek serumát 
immundiffusióval vizsgálták, 12 
acut NANB hepatitises beteg korai 
fázisú serumával. Közülük 8 eset
ben új — a HBsAg-tól eltérő — an- 
tigen/antitest systemát ismertek fel. 
A vizsgálatok specificitásának el
lenőrzése céljából 17 ismert kór
okú (10 Bvh, 4 Avh, 3 drog-h), acut 
vh-ben szenvedő beteg serumát 
kontrollálták — havonta kétszer, 14 
NANB beteg-posttransfusiós pros
pektiv vizsgálata idején vett — se
rumával együtt. A 14 közül 12 seru- 
mából legalább egy ízben kimutat
ták a NANB antigént (86%), a töb
bi vh csoportban egyszer sem for
dult elő. A NANB antigén a tran
saminase szint emelkedése után 
vagy közvetlenül az emelkedés előtt 
mutatható ki és a transaminasek 
normalizálódása előtt már eltűnik 
a serumból. 5 betegből 4-ben NANB 
antitest seroconversiót észleltek,

ezeknek lezajló hepatitisük volt. 
Ezzel szemben 5 persistáló NANB 
antigenaemiás beteg közül csak 1- 
ben normalizálódott az alanin ami
notransferase, a fél évig tartó meg
figyelési idő alatt.

A NANB antigént egy chronikus 
NANB hepatitisben szenvedő anti
genaemiás beteg májextractumában 
is kimutatták immundiffusióval. 
Fluorescein isothiocyanattal jelzett 
gamma globulin a hepatocyták kö
rüli gócokban NANB antitest akti
vitást eredményezett magfluores- 
centiával; 6 kontroli-májban ezt 
nem észlelték.

Eredményeik arra utalnak, hogy 
az antigén és antitest specifikusan 
társul a hosszú incubatiós idejű 
NANB hepatitissel.

Barna Kornél dr.

Australia-antigen pozitív hepati
tis és panarteriitis. Kindermann, 
G. (Kreiskrankenhaus in Bad Ber
leburg): Med. Klin. 1979, 74, 1625.

A Kussmaul-féle periarteriitis no- 
dosa-ban (p. n.) régóta ismert az 
érfal allergiás-hyperergiás reakció
ja; megfigyelték továbbá a körfo
lyamatnak serumbetegséggel, bizo
nyos gyógyszerek (penicillin, sulfo- 
namid, thiocarbamid, jódvegyüle
tek stb.) bevételével kapcsolatos 
társulását. Ezen anyagok, mint hap- 
tenek a test saját fehérjéivel kon- 
jugálódva, antitestképződést válta
nak ki. Az így keletkező antigen- 
antitest-komplexek eddig még nem 
bizonyított feltevések szerint a p. 
n. felelős tényezői. Megfigyelték 
újabban a p. a.-nak hepatitis-szel, 
ill. a p. a.-nak Australia-antigen- 
pozitivitással való társulását. A 
szerzők egy esetükben posttransfu
siós, hepatitis-B kapcsán fellépő 
p. n.-t, másik morfológiailag igazolt 
p. n.-ban szenvedő betegükön pedig 
Australia-antigen pozitivitást talál
tak. Az Australia-antigen-immun- 
komplexek és megfelelő antitestjeik 
az érfalakban lerakódva gyulladá
sos reakciót váltanak ki és a p. n. 
felelős kórtényezőinek tekintendők, 
amit a szerzők mind szerológiailag, 
mind morfológiailag az érfalak fluo- 
rescens vizsgálatával bizonyítottak. 
Tisztázatlan eredetű p. n. esetekben 
az Australia-antigen pozitivitásá- 
nak vizsgálata kívánatos.

ifj. Pastinszky István dr.

M ikrobiológia 
é s  fe rtő ző  b e teg ség ek

A persistáló vírusinfekciók lénye
ge és jelentősége. Mayr, A. (Insti
tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Infektions- und Seuchenmedizin 
des Fachbereichs Tiermedizin der 
Universität München): Münch, 
med. Wschr. 1979, 121, 25.

Inapparens infekcióról beszé
lünk, ha a fertőzés klinikai tüne
tek, ill. a gazdaszervezet észreve

hető károsodása nélkül zajlik le.
Két alakját ismerjük.

I. A szubklinikus infekcióban 
már eleve gyors és erős a gazda- 
szervezet ellenállása és így megsza
kad a betegséghez vezető kóros 
láncreakció. Az infekció a kóroko
zó kiküszöbölésével végződik, im
munitás fejlődik ki és a gazda nem 
lesz csírahordozó. A szubklinikus 
infekció időben mindig meghatáro
zott, a kórokozó és gazda közti 
harcban mindig a gazda a győztes.

II. A persistáló infekció időben 
nem korlátozott együttélés a kór
okozóval ; hidegháború, döntetlen 
mértkőzés („patt”) a kórokozó és a 
gazda között. Három alakban je
lenhet meg.

1. Látens infekcióban a gazda és 
a kórokozó egy ideig kölcsönösen 
megtűri egymást. A szervezetben 
mindig van szaporodóképes kór
okozó, amely immunszuppresszív 
kezelésre, röntgen-besugárzásra, 
sztresszre bármikor aktiválódhat.
Alig van vírusinfekció, melyben lá
tens lefolyás nem fordulna elő. A 
száj- és körömfájás vírusa a nyál
mirigyekben, a lyssa pl. a denevér
ben persistálhat.

Egyes látens vírusfertőzések ki
fejezett klinikai tünetekkel kez
dődnek, majd bizonytalan ideig 
tünetmentesen, de szaporodóképe
sen persistálnak, pl. varicella-zos- 
ter, hepatitis B. Mások recidiváló 
lefolyást mutatnak, pl. herpes 
simplex, cytomegalia, adeno-, 
rheo-, rhino-, parvo-, rota- stb. 
vírusok. Vannak hosszú lappangás 
után aktiválódó vírusinfekciók is 
(slow-vírusok).

2. Tolerált infekció esetén nincs 
„patt”. A gazda tolerálja a vírust, 
amely akadálytalanul szaporodik. A 
tolerált infekció rendszerint dia- 
placentárisan keletkezik. Ha egerek 
embrionális korban lymphocytás 
choriomeningitis vírussal fertőződ
nek, egész életükön át hordják ma
gukban a kórokozókat, azok szapo
rodnak, kiürülnek, de az egerek 
egészségesek és a reinfekcióval 
szemben védettek maradnak.

3. Okkult vagy maszkírozott in
fekcióban a kórokozó képessége 
véglegesen vagy egy ideig megszű
nik, bár a kórokozó genomja meg
marad és sejtosztódáskor átmegy 
az utódsejtekbe. Ennek egyik pél
dája a baktériumok lizogéniája.

A lizogén baktériumoknak meg
van a  potenciális képességük, hogy 
fágokat termeljenek anélkül, hogy 
ez morfológiailag vagy szerológiai
lag felismerhető lenne. A fágnak 
ezt a nem-fertőző alakját profág
nak nevezzük. A lizogén baktériu
mok immunisok a hasonló virulens 
fágokkal szemben.

Az okkult infekció másik példá
ja az emlős-sejtek bizonyos vírusok 
okozta malignus transzformációja, 
miáltal víruskeltette daganatok ke
letkeznek. Sejt-transzformáció tör
ténik, melyben a vírusgenom vagy / Л  
annak egy része beépül a sejtge- УТ#Г 
nomba. A fertőzőképesség éppúgy X X  
megszűnik, mint lizogéniában. A ———- 
sejt-transzformáció után a vírus 601
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inkompletté válik, azaz csak nuk- 
leinsav alakjában persistál a tu
morsejtben. Ez esetben a vírus nem 
szaporodik. De ha egy ilyen transz
formáit tumorsejtet egy másik, 
szerkezetileg a tumorvírushoz ha
sonló vírus (helper-virus) fertőz, 
úgy transzkapszidáció következhet 
be és a sejt a helper-virus mellett 
olyan vírusokat is ürít, melyeknek 
nukleinsava a tumorvírustól, tok
ja pedig a helper-vírustól szárma
zik. A tumorvírus nukleinsava is
mét fertőzőképes lesz.

A persistáló vírusinfekciók je
lentősége sokrétű. Érinti az egyént 
és a környezetét. Az egyénre ki
fejtett hatása ritkán lehet kedvező 
is, amely immunitás kifejlődésében, 
interferenciában vagy paraimmuni- 
tásban nyilvánul meg. Gyakoribbak 
a negatív hatások. A persistáló in
fekció mindig veszélyt jelent az 
egyénre, mert megterhelésre, in
fekcióra megbomlik a vírus és gaz
da közti egyensúly az utóbbi kárá
ra, és a vírus aktiválódik.

A persistáló infekciók immunpa- 
thogen kórképeket is okozhatnak 
keringő vírus-antitest-komplexu- 
sok, antitestek okozta sejtkárosodá- 
sok vagy autoimmun folyamatok
által- Kollár Lajos dr.

Aerob és anaerob csírák befolyá
sa decubitalis fekélvek gyógyulási 
hajlamára. Seiler, W. O. és mtsai 
(Med. geriatr. Klinik, Kantonsspi- 
tal, Basel): Schweiz, med. Wschr. 
1979, 109, 1594.

Az emberi bőr aerob és anaerob 
mikroorganizmusok csíra-reservoir- 
ia. ahol az aerob csírák 10:1 arány
ban szerepelnek. Anaerob kevert 
fertőzések főleg ott lédnek fel. ahol 
ischaemia, sérülés stb. folytán szö- 
vetnecrosis keletkezik, amelyben a 
redox-potenciál csökkenése kedve
ző feltételeket teremt az anaerob 
csírák szaporodására. A szerzők kü
lönböző gyógyhajlamű decubitalis 
fekély esíra-spectrumát vizsgálták. 
34 geriátriái beteg decubitalis feké
lyéből 179 bacteriológiai vizsgála
tot végeztek. A decubitalis fekélye
ket gyógyulási hajlamuk szerint há
rom csoportba osztották: A) prog- 
rediálóan rosszabbodó. B) négv hó
napon túl is toroid, végül C) tíz 
hétnél kevesebb idő alatt gyógyuló 
fekély. Ezen különböző csoportok
ban az aerob csfra-soectrum szig
nifikánsan különbözött. Az A-cso- 
portban dominált a Pseudomonas 
aeruginosa (88%). ezt követték az 
enterococcusok (73%) és a Provi
dentia (34%), míg a B-csoportban 
főleg staohylococcusok (69%). ente
rococcusok (62%), valamint E. coli 
(32%), a C-csoportban pedig leg
többször staphylococcusok (91%) 
voltak kimutathatók, amelyeket az 
enterococcusok (51%) és E. coli 
(25%) követtek.

Anaerob mikroorganizmusok szig
nifikánsan gyakoribbak voltak a 
renyhén (A- és В-csoportú) mint a 
jól gyógyuló (C-csoportú) feké

lyekben. A magasan szignifikáns 
különbségek világosan igazolják a 
bacteriológiai status jelentőségét a 
decubitalis fekélyek prognosisában 
és therapiájában.

ifj. Pastinszky István dr.

Yersinia-arthritis. Herrlinger, J. 
D., H. H. Wuthe (II. Med. Kiin., 
Univ. Kiel): Med. Kiin. 1979, 74, 
1681.

A szerzők három klinikai meg
figyelésük alapján a Yersinia-fertő- 
zéssel kapcsolatos reaktív arthritis 
kórképet és megkülönböztető kóris
méjét tárgyalják. Klinikailag a fo
lyamat a térd- és bokaízület prae- 
dilectiós részvételével járó heveny 
oligoarthritis. A megbetegedett ízü
letek duzzadtak, fájdalmasak, me
legebb tapintatúak. Jellegzetes a 
beteg kórelőzményében röviddel az 
ízületi folyamat előtt lezajlott ente- 
ralis fertőzés, vagy „appendicula
ris irritatio”. Igen kifejezettek a 
gyulladási aktivitás labor paramé
terei (vvs.-süllyedés, C-reaktív pro
tein, vérkép, serumfehérje elektro- 
phoresis). A kórisme a Yersinia en
terocolitica sejtfalantigenjei (0-an- 
tigenek) elleni serumagglutinatiós 
próbával (Widal-reakció) bizonyít
ható. Túlnyomó többségében HL- 
A-antigen B-27 hordozó egyének 
hajlamosak ilyen következményes 
arthritisre. A megkülönböztető kór
ismében egyéb enteralis (Salmonel
la,- Shigella-) fertőzésekkel kapcso
latos reaktív arthritisek, továbbá a 
Reiter-syndroma. akut sarcoidosis, 
valamint a kezdődő idült polyarth
ritis lehetőségei is mérlegelendők.

ifj. Pastinszky István dr.

Erysipeloid vágóhídi munkáso
kon. Marinescu-Dinizvor, G. (Kran
kenhaus f. Infektionskrankheiten 
„V. Babes”): Med. Kiin. 1979, 74, 
1686.

A sertésorbánc kórokozója a Bac
terium rhusiopathiae suis a termé
szetben ubiquitaer, főleg rothadó 
anyagokban, sőt vízben is előfor
dul: igen nasv a resistentiája. Ez a 
zoonosis különösen veszélyeztet 
egyes foglalkozás csoportokat (hen
tes. hal-, baromfi-, vadhúsárus és 
feldolgozó stb.). A szerző a buka
resti vágóhídon dolgozó egyénen 
előfordult 125 könnyű és középsú
lyos formájú erysipeloid klinikai 
kénét tanulmányozta. A fertőzése
ket leggyakrabban (83 beteg) nyá
ron és ősszel észlelte. A betegek 
életkora (96 beteg) 25 és 50 életév 
között váltakozott. A fertőzés ki
váltó oka esetei % részében a fer
tőzött hússal való foglalatoskodás 
volt (hentes, húsrakodó). A folya
mat legyakrabban (62 eset) mind
két mutató- és hüvelykujj területén 
lokalizálódott jellegzetes kékesvö
rös, vizenyős exanthemával, amit 
az esetek felében adenitis satelli- 
tica, enyhe hőemelkedés és közér
zetzavar kísért. Septicaemia és a

halálos forma igen ritka. A penicil- 
linkezelés eredményes. A fertőzés a 
falusi lakosságon a kórokozó endé
miás volta miatt főleg sertésvágá
sok idején nem ritka. A kórismé- 
zésben a foglalkozási anamnesis út
baigazít. A vágóhidakon a rutin el
lenőrzések, (Salmonella, Shigella, 
strepto-, stahylococcus, Leptospira, 
Coxiella burneti speciális tesztjei, 
egyéb parasiták) elvégzése fonos 
hygiénikus jelentőségű.

ifj. Pastinszky István dr.

1977—78 telén izolált influenza A
vírustörzsek sajátságainak labora
tóriumi vizsgálata. Lange, W., 
Chudreowitz, Ch., Masini, K. N. 
(Robert Koch Inst. 1000 Berlin 65): 
Bundesgesundheitsblatt, 1979, 22, 
77.

1977—78 telére járványtanilag az 
volt jellemző, hogy két Influenza A 
vírus altípus egyidejűleg volt jelen, 
éspedig a H3H2 altípusnak az A/ 
Texas/1/77 késői variánsa és a 
H1N1 altípusnak, amelyik 1977-ben 
Kínában ismét feltűnt, az A/USSR/ 
90/77. A laboratóriumi vizsgálatok 
alapján a következők derültek ki:

1977—78 telén összesen 41 A tí
pusú Myxovirus influenzae törzset 
tenyésztettek ki. Nyugat-Berlinben 
9-et, Münchenben 11-et, Tübingen- 
ben 12-t, Gelsenkirchenben 3-at, 
Hamburgban 4-et és és Koblenz- 
ben 2-t. 8 törzs (Berlin, München, 
Hamburg és Koblenz) a HlNl-altí- 
pus A/USSR/90/77 variánsa volt, a 
többi a H3H2 altípushoz tartozott a 
zömmel A/Texas/1/77 variáns volt. 
Véradók és más egyének 1,155 min
tájának a vizsgálata ellenanyagok
ra azt mutatta, hogy sokan estek át 
H3H2 vírus A/Texas/1/77 variáns 
fertőzésen. A másik altípus nem 
játszott a járványokban szerepet, 
ezzel szemben a tél elmúltával már 
egyáltalán nem voltak ellenanya
gok- Nikodemusz István dr.

Influenza A vírusok (H1N1) az 
1977—78-as járványban: Vírusizolá
lás és haemagglutinációs sajátsá
gok. Pyhälä. R„ Visacorpi, R. 
(Centr. Publ. Hlth Labor. Helsinki):
J. Hyg. (Camb.), 1979, 82, 81.

Az 1977—78-as Influenza A ví
rus (H1N1) által okozott járvány 
során 76 beteg közül 59-ből kite
nyésztettek kórokozót, valamennyi 
esetben szerológiai módszerekkel 
igazolták a fertőzést. Ilyen gyakori
sággal 1972—73 óta hat H3H2 va
riáns által előidézett járvány során 
értek el eredményt. A H1N1 va
riánst a viszonylag későn vett 
mintákból — ha az a betegség ne
gyedik vagy későbbi napjából szár
mazott — ritkán tenyésztették ki 
s az is előfordult, hogy csak a má
sodik passage mutatott eredményt. 
A most kitenyésztett H1N1 típusú 
törzsek abban tértek el a régebbi 
H3H2 variáns törzseitől, hogy job
ban agglutinálták különböző labo



ratóriumi állatok vörös vérsejtjeit 
és könnyebben leoldódtak róluk, 
mint az utóbbiak.

Nikodemusz István dr.

Bacillus cereus ételmérgezések.
Terranova, W., Blake, P. A. (Búr. 
Epidem. Center Dis. Contr. Atlan
ta): Ga, 3033, USA): New Engl. J. 
Med. 1979, 298, 143.

A B. cereus által okozott étel- 
mérgezések Hauge munkássága óta 
ismertek Európában. Nagyjából
kétféleképpen zajlanak le. A leg
több eddig észlelt esetben 9—12 óra 
lappangási idő után kezdődött és 
főleg hasmenésben nyilvánult meg. 
Néhány alkalommal Angliában
olyan B. cereus ételmérgezéseket 
figyeltek meg, ahol a lappangási 
idő 1—2 óra volt s a leggyakoribb 
tünet a hányás volt; hasmenést 
csak a betegek 7 3 -ánál tapasztaltak. 
Ilyen ártalmakat főtt rizs terjesz
tett csak. Az Amerikai Egyesült Ál
lamokban az első B. cereus étel- 
mérgezést 1970-ben írták le s azóta 
még egyet ismertettek: mindkettő
ben a hasmenés volt a leggyako
ribb tünet.

Azóta az USA-ban 10 újabb B. 
cereus által okozott csoportos étel- 
mérgezést jegyeztek fel, amelyek 
összesen 133 személyt tettek beteg
gé, 1966—1975 között, 7 esetben (98 
beteg) a lappangási idő 6—14 (átlag 
9) óra volt, hasmenést 95 betegnél, 
hasi görcsöket 74 betegnél és há
nyást csak 22 betegnél figyeltek 
meg. A tünetek 20—36 (átlag 24) 
órán át tartottak. A 3 másik alka
lommal 35 egyén lett beteg, a lap
pangási idő 2 óra volt, minden be
teg hányt és mindegyik panaszko
dott hasi görcsök miatt, de hasme
nés csak 11-nél következett be, s a 
tünetek 8—10 óra alatt megszűn
tek. Ezen utóbbi eseteket főtt rizs 
fogyasztása okozta. Láz egyik eset
ben sem volt, s senki nem szorult 
kórházi kezelésre.

A diagnózis a kórokozó kite
nyésztésén alapszik, kimutatható az 
ételmintából, s a székletből, eset
leg hányadékból; széklet esetén 
nem a bélbaktériumok számára 
kedvező táptalajokat kell használ
ni. Különösebb kezelést a B. ce
reus ételmérgezés nem igényel, 
gyerekeknél és időseknél meg kell 
akadályozni a kiszáradást. A mér
gezés megelőzése egyszerű.

Nikodemusz István dr.

Bacillus cereus által okozott kór
házi ételmérgezés sorozat. Klinikai, 
járványtan! és mikrobiológiai vizs
gálatok. Gianelle, R. R. Brasile, L. 
(Center Dis. Contr. Búr. Epidem. 
Atlanta): Ga. 3033, USA): J. Infect. 
Dis. 1979, 139, 366.

Üjabban kétféle típusú Bacillus 
cereus által okozott ételmérgezés is
mert. A régebben leírt — mostanáig 
ez a gyakoribb — ártalom lappan
gási ideje hosszú (4—8 óra), a tü

netek leginkább hasi görcsökben és 
gyakori hasmenésben nyilvánulnak 
meg, a széklet híg vizes, nem geny- 
nyes vagy véres, hányinger hányás 
nagyon ritka, láz soha sem tapasz
talható. (A hazai mintegy 100, főleg 
1958 és 1967 között leírt mérgezé
sek mind ilyenek. — Ref.). Ang
liában pár évvel ezelőtt kínai ét
termek készítményei, amelyek rizst 
tartalmaznak, olyan B. cereus által 
okozott ételmérgezéseket terjesztet
tek, amelyek rövid lappangási idő 
(30—90 perc) után elsősorban há
nyásban nyilvánulnak meg, hasme
nés csak az esetek V3-ában tapasz
talható.

Az USA-ban eddig 2 B. cereus 
ételmérgezést írtak le, a harmadi
kat a szerzők figyelték meg. Ez egy 
idült betegek kórházának két rész
legében következett be s 28 fekvő
beteget érintett. E betegség az 
Európában észlelt esetekhez hason
lított, főleg hasi görcsöket és has
menést figyeltek meg, hányinger, 
hányás és láz nem fordult elő. A 
megbetegedést pulykahúsos szend
vics közvetítette.

Az ételmintából és a betegek 
anyagaiból kitenyésztett B. cereus 
törzsek toxintermelőnek bizonyul
tak, adták a „nyúlbél”, „szopós
egér” és „YI-szövettenyészet” pró
bát. Ezen reakciók közül a szerzők a
B. cereus esetében a nyúlbélben 
történő folyadék felgyülemlését 
tartják a legmegbízhatóbbnak.

Nikodemusz István dr.

T üdőgy ógyásza t
A gümőkór ma. Siemon, G. 

(Krankenh. 8405, Donaustauf): öf. 
Gesundh. wes. 1979, 41, 857.

A tuberkulózis ma már gyógyít
ható és leküzdhető betegség, ennek 
ellenére a helyzet vele kapcsolat
ban nem olyan jó, amilyennek kel
lene lenni. Németországban a fertő
zési rizikó 1910-ben 10% volt, 1939- 
ben 3,3%,az NSZK területén 1946- 
ban 6%, manapság <  0,1%.

Nyugat-Németországban (62 mil
lió lakos) 1975-ben 34 000 új beteg 
volt, 13 millió gyerek közül 2600. A 
leggyakoribb a betegség a 20—40 
évesek között (100/100 000) és erő
sen megemelkedik a 70 éven felü
liek között. Bajorországban a be
tegek aránya 121/100 000, újabban 
emelkedik arányuk, Münchenben 
1977/78-ban 427 180 rtg-felvétel kö
zül 170 tbc-st derítettek fel (70 
nyílt tbc). A felfedezetteknek csak 
25%-a adódik a rtg-szűrővizsgála- 
tokból, ennek ellenére e vizsgálat 
nem elhanyagolandó, hiszen ezáltal 
deríthetők fel a tüdődaganatok és 
az interstitialis elváltozások is.

A szerző az 1977. I. 8-án nyil
vántartott 213 tbc-s egyén közül 
106-ot rtg-felvétellel vagy véletle
nül, 107-et megfelelő panaszok 
alapján derített fel. E betegek 
71,4%-a nem volt nyílt tbc-s, 
28,6%-a Koch-negatív volt, 6%-nak 
volt pleuritise és 12% folyamata

reaktiválódott. A panaszok a fér
fiak 57, a nők 47%-ánál a jelentke
zés előtt több mint 4 héttel kezdőd
tek. A kavernás esetek aránya 
emelkedik, mert 1. csökken az im
munitás, 2. a betegek nem törőd
nek önmagukkal és 3. az orvosok 
nem gondolnak a gümőkórra.

Világszerte 15—20 millió tuber- 
kulotikus beteget tartanak nyilván, 
főleg a fejlődő országokban, ezek a 
turizmus miatt veszélyesek, első
sorban az egészségügyiek, pl. labo
ratóriumi dolgozók számára. A re
cidiva arány általában 1%, az alko
holistáknál 8%.

A szerző megemlíti még, hogy a 
kezelés klinikán 270 márka, szak
kórházban 95—105 márka naponta.

Nikodemusz István dr.

A tuberkulózis helyzete Auszt
riában 1977-ben. Kuhn, H. (Inst. 
Hyg. Univ. Wien): Mitt. Őst. Sanit. 
Verwalt. 1978, 79, 285.

A tuberkulózis Ausztriában az
1977. év folyamán is csökkenést 
mutatott, hasonlóan az elmúlt évek 
adataihoz. Csökkent a betegség pre- 
valenciája, az éves incidenciája. E 
kedvező jelenség az egész ország 
lakosságára kiterjedt, néhány cso
porttól eltekintve, ezek a kóbor 
egyének, idült alkoholisták és ven
dégmunkások voltak. Bécsben az 
aktív tbc-s incidencia 10%-a a ven
dégmunkásokra esett, pedig ezek 
nem képezik a város lakosainak 
10%-át. A gyerekek és a tanulók 
BCG-védőoltására még egyelőre 
szükség lesz, a fertőzési veszély je
lenleg 0,1%-os. Ma a tbc-s fertőzé
sek endémiás jelleget mutatnak, 
különösen az egészségügyiek szá
mára jelentenek veszedelmet. Az 
eddig alkalmazott megelőzési és le
küzdési szabályokat továbbra is be 
kell tartani. mkodemusz István dr.

Az aspergillus és a candida fajta 
szerepe a hörgő és a tüdő gombás 
betegségeiben. Sundhu, R. S. és 
mtsai (Department of Biology,, Gu
ru Nanek Dev University, Amrit
sar, India): Scandinavian Journal 
of Respiratory Diseases, 1979, 60, 
235.

Az ember légútjait állandóan éri 
gombafertőzés. Az első allergiás 
bronchopulmonalis aspergillosist 
Hinson és mtsai írták le 1951-ben. 
Azóta kiderült, hogy hasonló be
tegséget a candida albicans is okoz
hat. A szerzők 20 allergiás bron
chopulmonalis aspergillosisos és 13 
allergiás bronchopulmonalis can- 
didiasisos betegről számolnak be. 
Utóbbiak közül egy betegnek as- 
pergillus fertőzése is volt. Légút
szűkülete volt az aspergillosisos, 
i'll, candidiasisos betegek 95, ill. 
31%-ának, az elváltozás a betegek 
30 éves életkora előtt kezdődött 75, 
ill. 31%-ban, a Tiffeneau-érték



70%-nál kisebb volt, 90, ill. 61%- 
ban, tüdőbeszűrődése volt 90, ill. 
85%-nak, eosinophiliája volt 80, ill. 
77%-nak. I. típusú bőrreakciója volt 
aspergillus fumigatus antigénre 95, 
ill. 40%-nak, candida albicans anti
génre 20, ill. 100%-nak. III. típusú 
reakciója volt aspergillus fumiga
tus antigénre 90, ill. 40%-nak, can
dida albicans antigénre 10, ill. 85%- 
nak. A köpetből aspergillus fumi
gatus tenyészett ki 100, ill. 40%- 
ban és candida albicans tenyészett 
ki 25, ill. 100%-ban. 12 aspergillo- 
sisos betegnek hörgő-asztmája, 5- 
nek trópusi eosinophiliája és 3-nak 
tüdőtbc-je volt. A legtöbb candidia- 
sisos beteg hörgőasztmás volt. Ada
taik szerint az idült bronchopulmo
nalis betegek 5%-ának allergiás 
hörgő és tüdő gombás fertőzése is

Pongor Ferenc dr.

j
Aspergillus fumigatus előfordu

lása Nyugat-Berlin levegőjében. 
Adat az emberi aspergillosis jár
ványtanához. Staib, F., Ábel, Th., 
Mishra, S. K. (Robert Koch Inst. 
D-1000,Berlin, 65): Zbl. Bakt. Hyg. 
I. Őrig. A, 1978, 241, 337.

Az emberi Aspergillus fumigatus 
fertőzések számának növekedése 
szükségessé tette, hogy ezzel a gom
bával foglalkozzanak. 1968. október 
és 1977 októbere között a Robert 
Koch Intézet mycologiai laborató
riuma 425 esetben tenyésztett ki 
klinikai anyagból. A fumigatust, 
éspedig 277 légúti váladékból 
(65,1%), 58 vérmintából (13,6%), 3 
vizeletből (0,7%), 9 székletből
(2,1%) és 78 egyéb mintából (18,3%) 
nőtt ki. A pozitív leletek %-a októ
ber és március közötti időből szár
mazott.

Az A. fumigatus jelenlétét a pá
ciens környezetében az ülepítéses 
módszerrel vizsgálták. Ez fontos, 
mert a gomba conidiumainak je
lenléte a levegőben járványtani je
lentőséggel bír. Az Aspergillust ürí
tő betegek helyiségeivel szomszédos 
szobák vagy folyosók levegőjében 
alig volt Aspergillus. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy a gombák növé
nyekről kerültek a levegőbe s on
nan az emberi szervezetbe. Ember
ről emberre ugyan a fertőzés rit
kán terjed, mégis ki kell szűrni az 
aspergillosisban szenvedő betegeket 
tenyésztéssel és szerológiai próbák
kal (immundiffúzió). Meg kell aka
dályozni az Aspergillus fertőzéseket 
a kórházakban, a munkahelyeken 
és a laboratóriumokban.

Nikodemusz István dr.

Az élőben fel nem ismert tbc gya
korisága egy boncolási anyagban.
Willgeroth, C. (Institut für Patho
logie der Medizinischen Akademie 
Magdeburg, DDR): Zeitschrift für 
Erkrankungen der Atmungsorgane, 
1979, 153, 223.

A magdeburgi akadémia kór
bonctani intézetében 1962 és 1978

között 41 576 boncolást végeztek. 
973 elhaltban inaktív tbc-t: lebeny
zsugorodást, mellhártyakérget, hör- 
gőtágulatot, cor pulmonalét, amy- 
loidosist, hegrákot, 872 elhaltban 
pedig aktív tbc-t kórisméztek. 
Ebből 636 florid tüdőtbc, 236 pedig 
aktív nyirokcsomótbc-vel együtt 
extrapulmonális forma volt. A 17 év 
folyamán a tbc-ben meghaltak szá
ma jelentősen csökkent. Az aktív 
tbc-ben meghalt boncoltak aránya 
1962-ben 3,3%, 1977-ben 1,6% és
1978-ban 0,9% volt. 1845 bonco
lás kapcsán tehát tbc utáni állapo
tot vagy florid tbc-t 4,4%-ban ta
láltak. 683 aktív tbc-ben meghalt 
esetében a klinikai kórisme értékel
hető volt. Az aktív, szövődmény
mentes nyirokcsomótbc-t a továb
bi feldolgozásból kihagyták, mert 
ez a betegség élőben nehezen kór- 
ismézhető. 373 elhaltban, 182 nőben 
és 191 férfiben 54,6%-ban a tbc-t 
a beteg életében nem ismerték fel. 
Az aktív tbc-ben meghalt betegek 
zöme 70—81 éves korában halt meg. 
Az aktív tbc-ben meghaltak közül 
csak 35 halt meg 50 évnél fiatalabb 
korban. A 373 tbc-ben meghalt és 
élőben nem kórismézett beteg kö
zül 221 betegnek, 59,2%-nak a halá
lát a tbc okozta. 119 betegben a tbc 
más betegséghez társultan járult 
hozzá a halál okához. A 872 aktív 
tbc-ben meghalt beteg közül 238 be
tegben (27,8%-ban) generalizált kö- 
lesgümőkórt ismertek fel. Ezeknek 
a betegeknek a többsége is idős korú 
volt. A kölesgümőkórban meghal
tak száma a megfigyelési idő első 
felében, 1962 és 1968 között 102 be
teg, 25,1% volt, ami a megfigyelési 
idő második felében, 1969 és 1977 
között 124 betegre, 28,2%-ra emel
kedett. Hematogén szórást az élő
ben fel nem ismert tbc-s betegek 
boncolása során 150 betegben, 
40,2%-ban észleltek.

A tbc felszámolásában az utób
bi évtizedben Európában kétségte
lenül bámulatos eredményt értünk 
el. Arra a kérdésre, hogy jelent-e 
még manapság ez a betegség prob
lémát, a kórboncnok határozott 
igennel felel. Főleg az idős embe
rekben kell a tbc fellobbanásával 
számolnunk. A tbc korai szórása 
nem egyszer fiatal felnőtt ember
ben is előfordul. Az élőben fel nem 
ismert, csak a boncoláskor kóris
mézett aktív tbc aránya irodalmi 
adatok szerint az utóbbi időben is 
35—68%, az élőben fel nem ismert 
kölesgümőkór aránya pedig 73% is 
volt. Fel nem ismert tbc esetén a 
klinikai kórisme általában cache
xia, daganat, influenza, félrema
gyarázott vérzés, bizonytalan láz, 
vérszegénység és vérképző szervi 
betegség volt. Főleg az utóbbi be
tegség esetén kell kölesgümókórra 
is gondolni. Anyagukban a klini
kus 12 betegben myeloid leukosist, 
14 betegben pedig pancytopeniát 
tételezett fel, ami mögött kölesgü
mőkór rejtőzött. Találóan nevezik 
a kölesgümőkórt „rejtélyes” tbc-
ne^' Pongor Ferenc dr.

Tüdőtbc-s betegek vércsoportja 
és Rh-faktora. Schwartz, E. és 
mtsai (Institut für Tuberkulose und 
Respirations-krankheiten in Bra- 
tislava-Podunajske Biskupica): Pra
xis und Klinik der Pneumologie, 
1979, 33, 1202.

A szerzők 257 tüdőtbc-s betegen 
a vércsoportok és az Rh-faktor 
megoszlását vizsgálták. A tüdőtbc-s 
betegek vércsoportja az egészsége
sekéhez hasonlóan 47,7%-ban az A, 
18,5%-ban a B, 32,2%-ban a 0, és 
6,6%-ban az AB csoportba tartozott. 
A férfiak Rh-faktora 85%-ban, a 
nőké 93,3%-ban volt pozitív. Ezek az 
értékek az életkor, a nem és a tu- 
berkulin-pozitivitás szerint nagyjá
ból azonosak voltak. Mindössze 
annyi különbséget észleltek, hogy 
a Koch-pozitív és széteséssel járó 
tüdőgümőkór a 0 csoporbelieken 
gyakoribb volt. Üjabb vizsgálatok 
szerint a tüdő-sarcoidosis az A, a 
hörghurut és a tüdőtágulat pedig a 
0 vércsoportbeli betegeken gyako-

Pongor Ferenc dr.

A mellkason belüli neurinomák 
és a homokóra-neurinomák. Kaiser, 
D. és mtsa (Abteilung Lungenchi
rurgie im Zentrum Chirurgie der 
Universität Freiburg i. Br.): Praxis 
und Klinik der Pneumologie, 1979, 
33, 957.

A mediastinum daganatainak 
egyharmada ideg eredetű. A gerinc
velő, a határköteg, a szimpatikus és 
a vagus ideg daganatainak a 90%-a 
a hátsó mediastinumban helyezke
dik el. A leggyakoribb a Schwann- 
sejtekből kiinduló neurinoma, ami 
az összes mellkason belüli ge
rincvelő daganatok 49%-ában for
dul elő. A férfiak általában 10—25 
évesek, a nők pedig 25—40 éves 
korukban betegszenek meg, mind
két nemben egyenlő arányban. A 
neurinomák a gerincvelőn belül és 
kívül is terjedhetnek. Különleges 
formájuk a homokóra-neurinoma, 
ami a gerincvelőből a csigolyarésen 
át a mellüregbe is beterjed és így 
a gerincvelőn belül helyezkedik el. 
A szerzők 18 mellkason belüli neu- 
rinomiás betege közül 9-nek volt ho- 
mokóra-neurinomája. Ezek közül 4 
betegben a homokóra-neurinomát 
csak a laminectomia végzésekor 
kórismézték. A homokóra-neurino
ma mechanikus inger kapcsán 
gyakran már korán is gyöki fájdal
mat okoz, amit azonban a legtöbb 
beteg nem jelez. A 9 mellkason 
belüli neurinomas beteg közül 2 pa
naszkodott gyöki fájdalomról, 7 
panaszmentes volt. A 9 homokóra- 
neurinomás beteg közül 5 beteg
nek volt gyöki fájdalma, 2 beteg 
mozgászavarről panaszkodott, egy 
pedig tünetmentes volt. A 9 ho- 
mokóra-neurinomás beteg közül 6 
betegen myelographiát végeztek, 
ami 3 betegben teljes elzáródást 
mutatott. A többi 3 betegen már kli
nikai vizsgálattal is teljes haránt
bénulást állapítottak meg. Mellkas 
röntgenképen a homokóra-neurino-
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ma körülírt éles árnyékot mutat. 
Indirekt jelként a daganat a csigo
lyák közötti rést kitágítja, a bordá
kon pedig nyomásos kirágódást 
okoz. A neurinomák általában jó
indulatnak. 3 betegben azonban a 
homokóra-neurinoma rosszindula
túan elfajult. A csak a mellkason 
belüli neurinomát hátsó-oldalsó 
mellkasmetszésben műtéttel kell el
távolítani. Homokóra-neurinoma 
esetén előbb laminectomiával a da
ganat gerincvelői részét kell kiven
ni, majd együlésben a mellkason 
belüli daganatrész eltávolítására 
kell sort keríteni. Ügyelni kell 
arra, hogy műtét közben az arteria 
radicatis meg ne sérüljön, mert 
akkor vérzés keletkezik. A homok
óra-neurinoma műtéti szövődmé
nye még a teljes gerincvelő haránt
bénulás, amit egy betegen észleltek.

Pongor Ferenc dr.

A klinikus é s  a laboratórium
A húgyúti fertőzések helyének 

megállapítása antitesttel fedett 
baktérium módszerrel. Mundt, K. 
A., Poik, B. F. (Charming Labora
tory sind Department of Medicine, 
Peter Bent Brigham Hospital Divi
sion of the Affiliated Hospitals 
Center, Boston, Mass): Lancet, 
1979, 2, 1172.

A húgyúti fertőzés helyének 
megállapítására szolgáló diagnosz
tikus módszerek egyiike sem telje
sen kielégítő. A direkt, invazív el
járások — a kétoldali uréter katé
terezés és a hólyagkilmosás —meg
bízhatóbbak, de veszélyesek lehet
nek és kényelmetlenek. Az indi
rekt, nem invazív módszerek — a 
szérum elleniainyagtiterek, a ‘maxi
mális koncentrálóképesség vizsgá
lata, a vizelet enzüxHmeghatérozá- 
sok és az antitesttel fedett bakté
riumok kimutatása a  vizeletben 
(ACB-assay) — egyszerűbbek és 
veszélytelenebbek.

Az AGB-imódiszer leírói (Thomas, 
Jones és mtsaiik) specifikus anti
testekkel fedett pathogen baktériu
mokat mutattak ki íbakíteriuriás be
tegek Vizeletében direkt immun- 
fluor eszoenoia segítségével. Szerin
tük az AOB-pozitivitás felső 'húgy
úti fertőzés mellett szól, az ACB- 
negativitás pedig hólyageredetű 
bakteriuriát jelent.

Jelen tanulmány szerződ az 
ACB-eljárás megbízhatóságáról 
akartak meggyőződni. Az irodalom 
(47 közlemény) áttanulmányozása 
alapján a módszer érzékenységét 
83,1%-nak, speoifácitását 76,7%-nak 
■találták. A vizsgálat pozitív pre- 
diiktív értéke (annak valószínűsé
ge, hogy ACB-pozi ti Vitás esetén a 
betegnek renális infekciója van) 
81,3%, negatív prediktív értéke pe
dig (annak valószínűsége, hogy 
ACB-negatávitás esetén a beteg 
bakteri uriája csak hölyageredetű), 
78,8%.

A hibásan pozitív és hibásan ne
gatív eredmények egy része a leg

különbözőbb okokkal magyarázha
tó, nagyobb része Viszont a  imód- 
sze reprodukálhatóságának elégte
lenségére vezethető Vissza.

A húgyúti fertőzés helyiének, is
merete a  kezelés módjának megvá
lasztása miatt lenne fontos. Is
mert és rejtett hiányosságai miatt 
azoriban, jelenleg nem szabad a ke
zelésit az ACB-eljárás eredményei
re alapozná. Fogarassy Ibolya dr.

Mikor van jelentősége a bakte- 
riuriának? Szerkesztőségi közle
mény: Lancet, 1979, 2, 1166.

Miivel a baktériuma eddigi keze
lési módjai nem kielégítőek, a 
szerkesztőség küllőn közleményben 
foglalkozik a kérdéssel . A gyako
ri, tüneteket okozó húgyúti fertő
zésiben szenvedő betegnél intravé
nás urographiát (TVP) kell végez
ni. Megfelélő antohaiklteriális keze
lés ütán a 'beteg alacsony dózisű 
profilaxisban részesül s ezt bősé
ges folyadékfelvétel, gyakori és 
teljes hályagkiürítés egészítse ki. 
H:a felnőtt beteg IVP-ije normális 
volt és az említett kezelést egy 
évig folytatva fertőzés nem lépett 
fel, a későbbi fertőzések kockázata 
alacsony. Radiológiai elváltozások 
és beszűkült veseműködés fennállá
sa esetén a betegek hosszabb ideig 
tartó ellenőrzésre szorulnak, de 
még bizonyításra vár, hogy a bak- 
teriuria prevenciója javítja-e ezen 
betegek kilátásait. A bakteriuria 
vesicoureteralis reflux fennállása 
esetén — főleg gyermekkorban — 
vesehegesedéshez vezethet, viszont 
bakteriuria hiányában a reflux 
feltehetően nem okoz vesekároso- 
dás’t.

A bakteriuria további veszélyes 
következménye kevert foszfátkövek 
keletkezése lehet. A fertőzés per- 
zisztáüása esetén a  növekvő kövek 
elpusztítják a veseszövetet, néha 
pyonephrosist, septicaemiát és ha
lált okoznak.

Bakteriuriás gyermekek és fel
nőttek hosszú ideig tartó myomon- 
követése ellenére sincs imlég biztos 
módszerünk annak felismerésére, 
hogy kinél 'tekinthető a  folyamat 
jóindulatúnak és kinél fog veseká
rosodás kifejlődni. Két évtized erő
feszítései eddig még nem eredmé
nyeztek egyetlen olyan eljárást 
sem, mélynek segítségével inaigy 
valószínűséggel fél lehetne ismer
ni a különösképpen veszélyeztetett 
betegeket. Egy újabb, nem invazív 
eljárás, az antitesttel fedett baktó
riumok kimutatása a  vizeletben 
(ACB-assay) nagy érdeklődést kel
tett, de éppen a Lancet-nek ebben 
a számában mutat rá Mundt és 
Polk, hogy ennek az eljárásnak is 
megvannak a hiányosságai.

Ügy tűnik, továbbra is a  klini
kai éberségre, a vizelettenyésztés
re és a raidiographiára kell támasz
kodnunk. A (bakteriuria szűrés út
ján történő felismerése különösen 
fontos korai terhességben és gyer
mekkorban. Mivel a rövid ideig

tartó antibiotikus kezelés nem aka
dályozza meg hatásosan a vissza
térő fertőzéseket, a  profilaxist né
hány évig kell folytatni.

A kezelőorvosoknak fel kell fi- 
gyélniők azokra a  bakteriuriás 
gyermekekre, akiknek klinikai tü
neteik vannak. Ezeknek további 
vizsgálata és kezelése gyermekgyó
gyászból, mikrobiológusból, sebész
ből és radiológusból álló team fel
adata. A szükségtelen sebészeti és 
radiológiai beavatkozásoktól tar
tózkodni kedd1. A kezelésibe beletar
tozik a helyes vizelési szokások 
megtanítása, a  fertőzések racionális 
kezelése és megelőzése, rendszeres 
vizelettenyésztéssel ellenőrizve. 
Hasonló team a  felnőttek kezelését 
is eredményesen végezheti.

Fogarassy Ibolya dr.

Laktátacidosis. Grünert, A. (Abt. 
experimentelle Anästh. Univ.
Ulm): Dítsche med Wsdhr. 1979,
104, 1827.

A lak tát az anyagcsere egyik 
végterméke. Koncentrációja függ a 
termeléstől, a  felhasználástól és a 
folyadékterekiben való megoszlás
tól. A laktat homeostasis zavara 
két formában nyilvánulhat imeg:l. 
Hyperlakta'taemiában a  vérkon
centráció 5 immol/1 alatt van. A 
sav—‘bázis egyensúly nem változik 
meg, a  pH többnyire alkalotikus. 2. 
Laktátaddösislhan a  koincemtráció- 
növekedés pH-csökkenéssel társul.
A lakitátacidosis a metaboiikus aci
dosis. egyik formája.

A laktátacidosis fogalmát nem 
határozza meg egységesen az iro
dalom. A szerző akkor ‘tekinti a 
vér laktáttartalom emelkedését 
laktátacidosisnak, ha az nyugalom
ban keletkezik, metaibolikus acido- 
sissal ‘társul, és 60 perc múltán sem 
szúrnák meg. Az anaerob körülmé
nyek között felszabaduló laktát 
ugyanis 40 perc múltán ímetaboli- 
zálódik.

A vér tejsav—piroszőlősav ará
nya konstans. Ez az egyensúlyi ál
lapot a  cytoplazma normális műkö
désének feltétel. A láktátképződés 
úgy megy végbe, hogy a koenzdim a 
szubsztráttól H+-it vesz fel. A 
reakció eredményeként a  koenzim 
redukciójával egyidejűleg egy pro
ton is keletkezik, ímely a  pH savi 
irányú eltolódását okozza. A bio
kémiai reakciók zavartalanságához 
a pH állandósága szükséges, mely 
csak úgy maradhat fenn, ha a H+ 
leadását azonnali és teljes oxidáció 
követi. Az oxidáció zavara a tej
sav—(piroszőlősav egyensúlyt felbo
rítja.

Az izamsejtökben uralkodó fizio
lógiás pH-érték mellett a  laktát és 
a szabad tejsav aránya 160:1. Az 
extracellularis tér pH-ja magasabb, 
mint a  sejteké, s ennek megfele
lően a laktát- és fejsavtartal'om 
aránya 4000:1. A szabad tejsaviak- \T /T  
tátra és protonra dissizociál. Ily X l  
módon jelentős mennyiségű proton —' 
kerül a sejtből az extracellularis 605



térbe. A szervezet napi laktátter- 
melése nyugalomban 50 g. Ennek 
ellenére mégsem keletkezik laktát- 
acidosis, mert az extracellularis 
tér puffer rendszerei a savat kö
zömbösítik, továbbá a  máj, kisebb 
mértékben a  vese a  laktatót ímeta- 
bolizálja. A máj in,api Qaktátfelve- 
vő-képessége 240 g. A máj enzirna- 
tikus működése során a laktatót 
glukózzá alakítja. Hypoxia, vagy a 
májsejt működésének elégtelensé
ge laktátfelszaporodást okoz.

A laktáttartalom mérése két 
módszerrel történhet: 1. Fotomet- 
riás meghatározás, LDH enzimmel, 
és . 2. elektrokémiai úton, ugyan
csak LDH felhasználásával. A gya
korlatban az első imódszer terjedt 
el. A laktáttartalom mérését a  pe
rioperatív és intenzív therápiában 
kívánatosnak tartják az Astrup- 
vizsgálat kiegészítésére.

Holländer Erzsébet dr.

A beteg orvosi és automatizált 
diagnosztika között. Fenner, О. 
(D—2000 Hamburg, Berstrasse 14.): 
Mülntíh. Med. Wschr. 1979, 121,
1517.

A láboratórium jövője nem füg
getlen a  .gazdasági tényezőktől. 
Kérdés’, hogy a labor megadja-e az 
orvosnak a  szükséges információt? 
A vegyszerek k b . 20°/ohos drágulá
sa, anélkül, ‘hogy az orvosi tiszte
letűi jak emelkednének, nem tesz 
lehetővé fejlődést.

А II. világháború óta a labor, 
vizsgálatok sokat változtak, a fer
tőző betegségiekről a  súlypont az 
anyagcsere-betegségekre tevődött 
át, ez az óletszínivonál-emelkedés 
következménye. Kb. egy tucat vizs
gálat tartozik az alapszükséglethez, 
ezeket kellene automatizálni. A

vizsgálatok hibahatárai inkább a 
vegyszerekben rejlenek, s nem az 
emberekben(?). A vegyi vizsgála
tokat a  továbbiakban is javítani 
kell, olyan, reagenseknek kell ren
delkezésre állni, amelyekkel a  há
ziorvos is tud bánni s a  beteg la
kásán is meg itudja a szükséges 
adatokat adni.

Mindez követelményeket jelent 
mind a gyógyító, mind a  laborató
riumi orvos részére, az előbbitől 
több tudás, az utóbbitól több jelen
lét a laboratóriumban szükséges. A 
laboron (belül eltolódott a munka, 
mechanikai munka helyett az or
vosnak át kell tekinteni az adato
kat; kevesebb testi és több széllemi 
munkát! Ma még, számos olyan 
módszert alkálim, aznak, amelyek 
nem minősíthetők, nem ellenőriz
hetők, sok pénzbe, és erőfeszítésbe 
kerülnek. Az ésszerűsítés minden
kinek érdeke. A jövő a fóliáikra 
cseppentett reagenseké, amelyek 
adatai bárhol leolvashatók. Termé
szetesen az ember nem osztályoz
ható kémiailag, erre éppen a labo
ratóriumi eredmények mutattak rá. 
S ahogy az ember nem komputeri
zálható, úgy az orvos nem helyet
tesíthető programokkal. A szeroló- 
giiában a legnagyobb fejlődés az 
IgM-tartományban végzett reak
cióktól várható, a modem szeroló- 
gia meg fogja állapítani a fertőzés 
idejét, intenzitását s a  betegség ki
látását. Ehhez természetesen jól 
képzett orvosokra van szükség 
mindkét oldalon. Várható a mikro
biológia, az dimmunológda renais- 
sance-a, sok eredményt lehet elér
ni anyagcsere-betegségekben, tumo
rok korai kórisimézésóben, termé
kenységi zavarok esetén. Azonban 
a laboratórium nem lehet a jövő
ben „orvosi segédtudomány”.

Nvkodemusz István dr.

Pseudonormonatraemia. Burn, J., 
Gill, G. V. (University Departments 
of Medicine and Clinical Bioche
mistry, Royal Victoria Infirmary, 
Newcastle upon Tyne): Brit. Med. 
J. 1979, 2, 1110.

PseudO'hyponatraemiáról akkor 
beszélünk, ha a natrium plasma- 
coincentratiója azért alacsony, mert 
nagy töménységben vannak jelen 
keringő lipidek vagy parapmtei- 
nek. A szerzők által észlelt esetben 
a jelenlevő hyperlipidaemia elfedte 
a meglevő hypernatraemiát.

20 éves nőbetegük kórisméje es
sentialis hypernatraemiás syndro
ma, melynek hátterében osimore- 
ceptor-dysfunctio áll. A beteg elhí
zott, csökkent hypophysis elülső-le
beny működéssel s kórelőzményé- 
ben heveny encephalopathdás epi
zódok is szerepelnek. V.-típusú hy- 
perlipoproteinaemiával (choles té
rin: 10,2 mmiol/i =  3,95 img/100 ml, 
triglycerid-szint: 13,4 mmol/l =  ll,9 
g/1, emelkedett chylomikron- és 
prae-/?-lipoprotein-szinttel); a se
rum tejszerű. Ugyanakkor a serum 
natriumooncenbratiója a  normális 
érték felső határán mozgott (134— 
147 mEq/1.). Ezek alapján úgy gon
dolták: ha az erősen emelkedett 
lipoproteinek eltávolításakor hatá
rozzák meg isimét a natriumszin- 
tet, az magasabb (vagyis valóságos) 
értéket fog mutatni. Valóban, a 
plasma ulitracentrifugálása után, a 
natriumértéik 153 imEq/1-nek bizo
nyult, a  liiquorban pedig 155-nek.

Esetük jó példa a mind hyperli- 
pi'daemiában, mind paraproteinae- 
miás állapotokban fellelhető „pseu
do,normonatraemiára”, amely nem 
más, mint az ilyenkor létrejövő, 
maszkírozott hypernatraemia,
melynek időbeli felismerése és 
megszüntetése a beteg érdekéiben 
igen lényeges. Major László dr.

Rövid határidővel, olcsón, szakszerűen vállaljuk

a ROVAROK és RÁGCSÁLÓK irtását
Szerződés esetén árengedmény!

„AGROSZER" Önálló Közös Vállalkozás. (Rovarirtó részleg) 

Budapest XIV., Lumumba u. 209.

Telefon: 630-985.

606



E. Kelemen, W. Calvo, T. M. 
Fliedner: Atlas of Human Hemo
poietic Development. Springer-Ver
lag Berlin, Heidelberg, New York.
1979. 266 oldal, 343 kép (204 színes). 
Ára: 368,— DM.

Egy különleges atlasszal gazda
godott a haematologiai irodalom. 
Nem is atlasz valójában, több an
nál: bemutatja a prenatalis (emb
ryonalis és foetalis) haemopoesis 
fejlődését az első sziktasak-beli 
vérsejt kialakulásától a csontvelői 
vérképzésig; leír, megértet min
dent, ami e témakörben ma ismert. 
A korábbi, szórványos adatokat ki
egészítik a szerzők a saját, igen te
kintélyes volumenű anyagukkal, s 
mindezt úgy adják közre, hogy — 
Bessis szavaival élve — részesévé 
válik az olvasó annak az izgalmas 
kalandnak, mely felfedezi az első 
vérsejtek születésének, vándorlásá
nak, életének és pusztulásának 
komplikált mechanizmusát.

A korábbi nézettel szemben, 
hogy ti. a vérsejtképződés őssejtje 
embryonalis fix reticulum vagy re- 
ticuloendothelialis sejt, Moore és 
Metcalf 1970-ben vetette fel elő
ször, hogy egérben a haemopoeti- 
kus őssejt extraembryonalis, meso- 
dermalis eredetű. Kelemen és mtsai 
könyve most human vonatkozásban 
is messzemenően alátámasztja ezt a 
koncepciót a ma sem lebecsülhető, 
sőt nélkülözhetetlen mikroszkópos 
(morfológiai) hematologia eszközei
vel: a csontvelői vérképzés a végső 
szakasza annak a folyamatnak, 
mely a sziktasakban kezdődik és a 
májban, lépben, thymusban folyta
tódik. Á keringés útján jut a hae
mopoetikus őssejt a csontvelői mát
rixba, amikor ennek feltételei adot
tak. Felbecsülhetetlen értékű doku
mentum-tára ez a monográfia a 
vérképzés élet- és kórélettanának.

190 human embryo és foetus 
(többségében 3—28 hetes) és hét új
szülött cytologiai, histologiai és 
elektronmikroszkópos feldolgozását 
végezték a szerzők budapesti, ill. 
ulmi laboratóriumukban, kitűnő 
technikával. Szemet gyönyörköd
tető színes képekben mutatják be a 
különböző típusú haemopoetikus 
precursorokat, melyek között ott le
het, ha nem is identifikálható, az 
ún. pluripotens őssejt is. (Valószí
nű, hogy e régen kutatott sejtnek a 
megjelenési formája környezetétől 
és a sejt ciklusától függően válto
zó.) Anyagukat a haemopoesis fej
lődésének időbeli sorrendjében és 
megjelenésének helyén demonst
rálják. A három fő fejezet közül az 
első a diffúz haemopoesissel fog
lalkozik, mely részben extraemb
ryonalis (főleg a „yolk sac”-ban és 
a  chorion-ban található), részben 
embryonalis (de nem szervre loka
lizált). A második fejezetben az int
ravascularis haemopoetikus sejtek

leírását kapja az olvasó (sejtek a 
keringésben a fejlődés különböző 
fokán); a harmadik fejezet a szer
vek haemopoesisével foglalkozik 
(máj, thymus, lép, nyirokcsomó, vé
gül a csontvelő). Táblázat mutatja 
be az őssejt vándorlásának útját 
és megtelepedését az arra alkalmas 
mikrokörnyezetben. A vérképzés 
sejtjei három generációba sorolha
tók: 1. extraembryonalis haemo
poesis, főleg a yolk sac és a chorion 
mesenchymájában, a 19. naptól a 9. 
hétig; 2. hepatikus vérképzés a 6. 
héttől a születésig (a máj a 7. és a 
14. hét között szinte őssejt-kultúrá
nak felel meg, s e ténynek gyakor
lati, transplantatiós vonatkozásai 
vannak!); 3. csontvelői haemopoe
sis, mely a 10—11. héttől számotte
vő, majd egyre inkább dominál, s 
majd a postnatalis szakra jellemző.

A haemopoesis igen hamar és 
szinte drámai gyorsasággal alakul 
ki. Az összes sejtvonal megjelenik 
az élet első heteiben. Az intrauterin 
élet minden napja jelentős újat, 
változást hoz. A vérképzés első je
létől a foetalis hepatikus vérképzé
sen át a csontvelői haemopoesis ki
alakulásáig rövid néhány hét telik 
el. Az utóbbi folyamat, a csontok 
fejlődése, a porc — prehaemopoe- 
tikus stroma — csontvelői haemo
poetikus parenchyma kialakulása 
önmagában is megkülönböztetett 
figyelmet érdemel, s annak tisztá
zása is olyan feladat, melyet a szer
zők bravúrosan oldottak meg.

„A morfológia a struktúra es a 
forrna tudománya, melynek nem a 
képek gyűjtése, hanem azok meg
értése a célja” — írja Bessis. Ennek 
a könyvnek valamennyi lapja ezt a 
tételt igazolja.

Az első olyan munka ez a világ- 
irodalomban, mely az intrauterin 
élet első két trimeszterét tekintve 
valamennyi haemopoetikus szerv
re vonatkozó qualitativ, s ahol arra 
mód van, quantitativ adatokat kö
zöl, s azok saját laboratóriumokból 
származnak. Informál valamennyi 
sejttípus első megjelenési idejéről, 
minden helyre és szervre vonatko
zóan. Az ismert embryonalis eryth- 
ropoesis mellett leírja az embryo- 
nalis-foetalis granulocytopoesist 
(eddig nem ismertetett granuloblas- 
tokat) és megakaropoesist (kis mag, 
ill. lebenyszámú megakaryocyták- 
kal). Üj megállapítás az is, hogy a 
granulocyták alkalikus phosphatase 
aktivitása az első trimeszterben 
hiányzik vagy kicsi. Az ún. fizioló
giás dyserythropoesis endogen és 
exogen károsodásnak a következ
ménye, s annak tartamával és fo
kával arányos. In vitro előidézhető, 
s a jelenség vizsgálatának a szerv 
(máj!) állapotának a megítélésében 
(pl. transplantatio előtt) szerepe le
het. Nagy anyagból összeállított 
táblázat mutatja be az egyes cson

tok fejlődésének fokát az idő függ
vényében.

Az első szerző — bemutatni nem 
kell — jó néhány monográfiájával 
szerzett már elismerést a hazai hae
matologiai kutatásnak. Fliedner, az 
ulmi egyetemi klinikai-fiziológiai 
intézet vezetője, s munkatársa 
Calvo jól ismertek a haemopoesis 
témakör nemzetközi irodalmából. 
Hármuk munkája, csak elismerést 
érdemlő együttműködése olyan ki
tűnő monográfiát eredményezett; 
melyet haszonnal és élvezettel for
gathat a klinikai és az elméleti hae- 
matologiával foglalkozó szakember 
éppúgy, mint a biológus, morfoló- 
gus és embriológus. A Springer Ki
adónak köszönhető technikai kiál
lítás méltó a mű tartalmához.

Rák Kálmán dr.

Duden, Wörterbuch medizinischer 
Fachausdrücke. Bibliographisches 
Institut, Mannheim und Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart 1979. Har
madik átdolgozott és bővített ki
adás. Ára: 36,— DM.

A Duden, az orvosi szakkifejezé
sek szótára első ízben 1968-ban je
lent meg és mintegy 30 000 címszót 
tartalmazott. A némileg bővített 
második kiadást 1973-ban adták ki.
A mostani, 1979-ben megjelent har
madik kiadás kb. 2000 címszóval 
bővült.

A szótárat széles olvasóközönség
nek szánták. Éppúgy szól a szakor
vosnak, hogy számára korszerű in
formációkat nyújtson, mint az or
vosi kérdések iránt érdeklődő lai
kusnak, aki meg akarja ismerni és 
érteni azokat a kifejezéseket, ame
lyekkel a mindennapi életben ta
lálkozik.

A fenti célokat szem előtt tart
va a szótár megadja az egyes szak
szavak, szakkifejezések ajánlott he
lyesírását, útmutatást ad a kiejtés
re, de még a hangsúlyozásra is, 
megjelöli a szavak eredetét, kifej
ti a jelentésüket és alkalmazási te
rületüket, de a szavak helyes el
választásában is útbaigazít.

A szótár előszavában utal arra, 
hogy az orvosi szakszavak helyes
írása kérdésében uralkodó zűrza
vart és bizonytalanságot is igyek
szik eloszlatni, amihez sok nehéz
séget, előítéletet kellett leküzdeni.
Ebben nagy segítséget jelentett az, 
hogy a szótárat orvosok és filológu
sok kollegiális együttműködésével 
állították össze. Ebben a munkában 
részt vettek a mannheimi Bibliog
ráfiai Intézet és a stuttgarti Georg 
Thieme Kiadó munkatársai, fel
használva nyelvészek és az orvosi 
könyvkiadás szakembereinek sok 
évtizedes tapasztalatait.

(A szótár a latin eredetű szak
szavak németes írásmódja mellett 
foglalt állást. A magyar orvosi 
szaknyelv hasonló gondjai tették / Л  
időszerűvé, hogy az MTA Orvosi VT/T 
Osztályának Szaknyelvi és Helyes- X I  
írási Bizottsága foglalkozzon az or- ——— 
vosi szakszavak helyesírásának kér- 607
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désével. A Bizottság állásfoglalása 
az Orvosi Hetilapban is megjelent. 
Ennek, valamint az Egészségügyi 
Tudományos Tanács iránymutatá
sa alapján várható az Akadémiai 
Kiadó gondozásában a magyar Or
vosi Szótár jelentősen bővített és 
az orvosi helyesírás kérdésében ta
nácsadó szerepét betöltő kiadása.)

Brencsán János dr.

Az egészségügyi ellátás tervezése. 
Tanulmányok nyolc európai ország
ban. (The planning of health servi
ces. Studies in eight European 
countries) WHO Regional Office 
for Europe. Copenhagen. 1980. 252 
old.

A könyvet G. McLachlan szer
kesztette és rajta kívül a  WHO két 
tervezési szakembere: D. H.S. Grif
fith és H. F. K. Zöllner írta.

Skócia, Írország, Ausztria, NSZK, 
Magyarország, Szovjetunió, Svédor
szág és Dánia egészségügyi terve
zési munkáit, elveit, módszereit 
ismertetik "helyszíni tanulmányozás 
és szakirodalmi adatok alapján.

Az országos szintű egészségügyi 
tervezés mellett kiemelt figyelmet 
fordítanak a regionális tervezésre, 
egy-egy megye, tartomány vagy 
tagállam tervezési tevékenységének 
ismertetésére. A tárgyalás módja, 
a témák részletezése nem egységes 
mindenben, igazodik az egyes or
szágok sajátságaihoz is.

A különbségek mellett sok azonos 
vonás is van az európai országok 
tervezésében, éppúgy mint a meg
oldásra váró problémákban és az 
egészségügyi ellátás rendszerében.

Az összehasonlító elemzésből ki
tűnik, hogy az egészségügyi alap
ellátást a vizsgált országokban or
vosok végzik. A falusi körzetekben 
a Szovjetunióban a felcser, a skan
dináv államokban az ápolónő jelen
tős feladatokat kap az elsődleges 
egészségügyi ellátásból.

A kelet-európai országokban a 
kórházi ágyfejlesztés kiemelt helyet 
foglal el a tervekben, a skandináv 
országokban inkább a házi betegel
látás és a betegotthonok hálózatá
nak fejlesztése áll előtérben.

Országonként eltérő a kórházak 
nagysága, általában azonban 10— 
50 000 lakosú terület részére helyi 
kórházat létesítenek alapszakmák
kal.

Eltérőek a viszonyok az irányítás 
szempontjából is.

A kelet-európai országokban egy
értelműen az orvos vezetés mellett 
vannak minden szinten, a nyugat
európai országokban az orvosok ke
vésbé vesznek részt vezetési, admi
nisztrációs, igazgatási tevékenység
ben és csak a klinikai munkával 
összefüggő hatáskört és felelőssé
get tartják meg. Itt a vezetésben 
jelentős szerepet kapnak az e cél
ra képzett szakemberek.

A nyolc ország egészségügyi ter
vezésének részletes ismertetése 
mellett a szerzők leírják saját vé

leményüket is a javításra szoruló 
megoldásokról minden országnál.

Érdekes lehet számunkra a ma
gyarországi egészségügyi tervezés
sel kapcsolatos néhány észrevétel, 
mely egyebek között az alábbi meg
állapításokat tartalmazza:

Az egészségügyi alapellátás meg
oszlik a körzeti orvos, a körzeti 
gyermekorvos és az üzemorvos kö
zött. Az alapellátás racionalizálása 
kapcsán jobb lenne ezt talán egy 
személyre bízni és a jelenleginél 
nagyobb szerepet juttatni az asz- 
szisztenciának mindenekelőtt a házi 
betegellátás, a hosszú ápolási idejű 
házi betegápolás és gondozás, va
lamint a preventív munka szerve
zésében és végzésében.

A szűrővizsgálatok száma nagy. 
Célszerűbb lenne áttérni szelektí
vebb szűrési rendszeri-e a veszé
lyeztetett csoportok között.

A keresőképtelenség adminsztrá- 
ciója és ellenőrzési rendszere bo
nyolultnak tűnik és többszörös az 
orvosi ellenőrzés. Elég lenne a há
rom napon túli kiesés ellenőrzése 
és az is csak egy orvos által.

A statisztikai információs rend
szer nagytömegű, teljes körű ada
tot gyűjt be évről évre, bár ezek 
keveset változnak évente. Egysze
rűbbnek látszik a mintavételes el
járás. A „kivételek alapján való 
vezetés” elve, valamint a  decentra
lizálás elve látszik e téren megfon
tolandónak.

A balneológiái adottságok nagyon 
jók az országban, amit a tervezés
nél figyelembe kellene venni. Ez 
mind a rehabilitáció, mind a gyógy- 
idegenforgalom fejlesztése szem
pontjából jelentős. Mányi Géza dr

Das stationäre und ambulante 
Gesundheitswesen. Planung, Orga
nisation, Bau und Betrieb. Band 28. 
A sorozat jelen kötetének szerkesz
tői: H. Erler, W. Schmincke, R. 
Jaenisch, W. Schwartz: Laborato
riumsdiagnostik. — VEB Verlag 
Volk und Gesundheit Berlin. — 8 
tábla és 14 ábra, 116 oldal, karton
borítás, ármegjelölés nélkül. Ki
adás éve 1979.

Jelen kötet az NDK laboratórium 
szervezésének leírását tartalmazza. 
Az egyes fejezeteknek számos szer
zője van, felsorolásuk sok helyet 
foglalna el. Fejezetcímek: 1. Terve
zés, szervezés és struktúra az NDK 
klinikai kémiai és laboratóriu
mi diagnosztikai szervezetében. E 
fejezet feldolgozza a jelenlegi hely
zetet, a fejlődés várható irányát, a 
területi szervezési feladatokat és 
ezt elősegítő tanácsadó szervek fel
építését az anyag szállítás és lelet
közlés szervezését és a minőségi el
lenőrzés megszervezését. — 2. A 
klinikai kémia és laboratóriumi 
diagnosztika statisztikai rendszer 
analízise. Bevezetés és a koncep
ció áttekintése után a részletes 
megvalósítás előírásai és módszerei, 
nemzetközi szintű összehasonlítás 
módszerei, kérdőív rendszer a

struktuális sajátságok, kapacitás, 
tényleges teljesítmény és működési 
módozatok felmérésére. — 3. A kli
nikai kémia és laboratóriumi diag
nosztika ésszerűsítése processzo
ros számítógéppel. E fejezetben 
felmérik a feladatokat és elérendő 
célokat, foglalkoznak az ilyen la
boratórium megszervezésének kér
déseivel különös tekintettel az ana
lizáló készülékek számítógép rend
szerhez való közvetlen csatlakozta
tására, és foglalkoznak az ilyen la
boratóriumok minőségi ellenőrzé
sével

A kiadvány lényegében az NDK 
laboratóriumi ellátása megszervezé
sének átfogó ismertetője. Az NDK 
laboratóriumait három osztályba 
sorolják. A 3. fokozat a legmaga
sabb szintű, ebből csak egy van: a 
központi klinikai kémiai és labor
diagnosztikai intézet. A 2. fokozat a 
és b szintű lehet. Ezalatt van az 
1-es fokozat, mely a kis laborató
riumokat jelenti. Minden fokozat
hoz megadják a vizsgálatok fajtáit 
és módszereit, sőt még a laborató
rium alapterületét is, a tipizált fel
szereléssel együtt. Hevér Qdön dr_

Colle, J. G.: Angewandte medizi
nische Mikrobiologie. (Alkalmazott 
orvosi mikrobiológia.) Tudományos 
Zsebkönyvek, Biológia sorozat. 
Akademie-Verlag, Berlin, 1980. 224 
oldal. Ara: 12,50 M. (A fordítás 
alapját képező angol szöveg 1976- 
ban jelent meg Blackwell kiadás
ban.)

Szerző 14 fejezetben röviden és 
jól hasznosíthatóan foglalja össze az 
orvosi mikrobiológia leglényege
sebb vonatkozásait. Munkájával 
nem az orvosi mikrobiológia szak
könyveket vagy a terjedelmes szak- 
irodalmat kívánja helyettesíte
ni, hanem elsősorban biológia sza
kos hallgatóknak, fiatal orvo
soknak, fogorvostan-hallgatóknak, 
ápolónőknek és asszisztenseknek 
ad szemléletet és segítséget a mik
robiológiai vizsgálatok végzéséhez.

összefoglalja a szervezet és a 
mikroorganizmusok kapcsolatára 
vonatkozó ismereteket — normál 
flóra, pathogén mikrobák jelentő
sége, a fertőzés módja, forrásai, le
folyása, a pathogenitás tényezői, 
akut és krónikus fertőzések, a szer
vezet immunválasza a fertőzésekre. 
Fejezetenként ismerteti a sebfer
tőzéseket, a légutak fertőzéseit, a 
tápcsatorna fertőzések okozóit, a 
fertőződés lehetőségeit. Jól átte
kinthetően rendszerezi az állatok
ról emberre terjedő, különböző 
mikrobák által okozott fertőzéseket.

Külön fejezetben ismerteti a bak
tériumok, vírusok és gombák által 
okozott fertőzések laboratóriumi 
vizsgálatának lehetőségeit, a vizs
gálati anyagok nyerésének módját.

Leírja az asepsis, antisepsis fogal
mát, foglalkozik az orvosi gyakor
latban alkalmazandó sterilizálás, 
dezinficiálás lehetőségeivel.



A könyv terjedelméhez mérten is
merteti az antibiotikumokat és che- 
motherapiás szereket, alkalmazásuk 
szükségességét, a hatásmechaniz
must és a rezisztencia problémá
ját, valamint az érzékenység meg
határozás módszereit. Érdeme, hogy 
nemcsak az antibakteriális, de az 
antimykotikus és antivirális szere
ket is összefoglalja.

Megfelelő súllyal foglalkozik a 
mikrobiológiai prevenció kérdésé
vel. Ismerteti a természetes védeke
zés jelentőségét, az aktív és pasz- 
szív védőoltásokat, alkalmazásuk 
szükségességét, . idejét. Felhívja a 
figyelmet a laboratóriumokban al
kalmazandó biztonsági eljárások 
fontosságára.

A könyvet 21 hasznos táblázat és 
55 egyszerű, de szemléletes rajz, il
letve kép teszi könnyebben érthe
tővé, áttekinthetőbbé.

Azok számára, akik a zsebkönyv 
anyagán túl is kívánnak a téma
körrel kapcsolatos ismereteket sze
rezni, szerző megfelelő irodalmi 
adatokkal is szolgál.

Kulcsár Gizella dr.

Peter Potthoff: Der Tod im me
dizinischen Denken. 1980. F. Enke, 
Stuttgart (Klinische Psychologie +  
Psychopathologie-sorozat, 11. kötet), 
112 old., 8 ábra, 36 tábl. Ára: 35,— 
DM.

A szerző a Nyugat-Berlinben 
működő Freie Universität munka
társa azt a kérdést tűzte maga elé, 
hogyan tükröződik a halál proble
matikája az orvosok tudatában, 
melyek az orvosok felfogásának 
meghatározó tényezői, hogyan vál
tozik az orvos halálképe a szak
mai tapasztalatok hatására, és mit 
lenne célszerű változtatni az or
vosegyetemi oktatásban, hogy a 
halálhoz való viszonyulás megfele
lőbb legyen. E kérdésfeltevés je
gyében a szerző 557 főnyi rétege
zett mintát vizsgált kérdőívvel és 
kitöltésre kiadott (ún, „papír-ceru
za”) teszttel. A kérdőív a megkér
dezettek adatait és a halállal kap
csolatos tudatos vélekedését kér
dezi a tesztrész két klinikai vizsgá
lati módszert tartalmaz, az egyik 
az ún. „befejezetlen mondat”

teszt, ez abból áll, hogy a vizsgálni 
kívánt probléma hívószavait tartal
mazó mondatkezdés után a megkér
dezettnek kell egész, értelmes mon
datot konstruálni a kezdeményből 
(pl. a szerző megoldásában: „A ha
lál után . . . ”, „A halálban az a leg
rosszabb, hogy . . . ”, „Sok beteg 
számára a halál. . . ” stb.), a másik 
az ún. szematikai diferenciák (Se
mantic Differential, Polaritätspro
fil) teszt, ebben fogalmakat kell el
helyezni ellentétpárok mennyiségi
leg súlyozott rendszerében. A két 
teszt a tudattalan, érzelmi töltéssel 
bíró pszichés tartalmak megraga
dására alkalmas.

A szerző úgy választotta a min
táját, hogy abban 18 és 35 év között 
az orvostanhallgatók és az orvosok 
főbb korcsoportjai reprezentáltak 
legyenek. Van azonban a mintában 
125 ápoló és ápolónő is.

A szerző azután a kapott adatok 
bontásait és belső korrelációit 
vizsgálta. Megállapította, hogy a 
halállal való találkozás tapasztala
tai nyomán a halálról alkotott 
pszichikus kép folyamatosan válto
zik. Fiatal orvosok számára a ha
lál -elvont gondolati séma, később 
ez mint több — főleg tudattalan és 
érzelmi — tartalommal telik meg, 
először a halál félelmes, rettenetes, 
szorongáskeltő oldalai domborod
nak ki, ilyenkor a fiatal orvos vagy 
ápolónő inkább menekülne a hal
doklóval való találkozás elől, ké
sőbb megjelenik az az érzés, hogy 
a halál sokak számára megváltás a 
szenvedésektől, ugyanakkor pedig 
orvosi oldalról olyan jelenség, 
amely ellen lehet harcolni és ame
lyet gyakran le is lehet küzdeni. 
Folyamatosan nő a haldokló szen
vedései iránti érzékenység az orvo
sokban, és a halál fogalmába mind
inkább belekerül a haldokló szen
vedésének élményanyaga is.

A szerző megközelítésmódjának 
érdeme, hogy a vizsgált kérdés fej
lődéslélektanára irányította a fi
gyelmet. Érdekes, hogy ezt egy ma
gyar kutatónő magyar gyerekek ha
lálképzeteinek vizsgálatáról írt (ám 
amerikai lapban — J. of Genetic 
Psychology — közzétett) 1948-as ta
nulmánya nyomán tette (az iroda
lomjegyzékben M. Nagy néven em

lített pszichológusnőről sajnos sem
mit sem tudok).

A kis könyv érdekes, különösen a 
modern halálirodalomról adott rö
vid áttekintés hasznos, ám a kapott 
eredményekkel nem lehet mit kez
deni. Maga a szerző is kitér az 
egyetemi oktatás számára ígért ta
nulságok részletezése elől, inkább 
arra hivatkozik, hogy hasonló kuta
tások majd együttesen alakíthatnak 
ki valamilyen használható irány
elvet. A vizsgálat módszertani pon
tossága talán egy kissé a monda
nivaló relevanciája rovására ment. 
Nem véletlen az, amit a szerző 
megállapít, hogy ilyenfajta vizsgá
latok nincsenek nagy számban a 
halállal kapcsolatos — ma már igen 
nagy volumenű — irodalomban. Az 
amerikai kutatók pl. inkább prag
matikusak, a haldokló és az orvos 
kölcsönkapcsolatát, egymásra vo
natkozó viselkedését vizsgálják in
kább és ebből vonnak le szervezési, 
pszichológiai, oktatási következte
téseket. Az orvos tudatában és ér
zelmeiben kimutatható stabil kog- 
natív elemek megállapítását nehéz 
a közvetlen viselkedés szintjére vo
natkoztatni, ez az egyénlélektan 
egyik igen nehéz, általános problé
mája, amit a gyakorlati orientá
ciójú kutatások ki szoktak inkább 
kerülni. A szerző vizsgálata jól mu
tatja a dilemmákat, míg az ő vizs
gálatából az tűnik ki, hogy a halál
felfogás az orvosi pályán folyama
tosan és adekvát módon fejlődik, 
addig a nemzetközi tapasztalati 
konszenzus az, hogy az orvosok na
gyon rosszul viszonyulnak a halál
hoz és a haldokláshoz, sok szoron
gás van bennük, szinte elfojtják 
magukban a témát. Valószínű, hogy 
a tapasztalatok elegendőek ahhoz, 
hogy a kérdőíves, tesztes vizsgálat
ban az orvosok mind megfelelőb
ben viszonyuljanak elvi síkon a 
kérdéshez, án ez nem biztos, hogy 
a gyógyító munkában is megmu
tatkozó fejlődés.

A kis kötet ezzel együtt gondo
latébresztő, bár a sok módszertani 
adat és részeredmény miatt nem 
könnyű olvasmány. A halál és hal
doklás lélektanával foglalkozók 
számára azonban feltétlen ajánl-
ható- Buda Béla dr.



MEGJELENT
MUNKAVÉDELEM 

1980. 1—3. szám
Istv á n ffy  Is tv á n : A z a já r ta lo m  k ia la k u 

lá sa  és m egelőzhetősége a  g y e rm ek 
k o rb an .

T ím ár M iklós d r., U ngváry  G yörgy  d r . : 
V egyi an y ag o k  késő i to x ik u s  h a tása . 

R odics K ata lin , T ím ár M iklós, U ngváry  
G y ö rg y : A gyors m u tag én te sz tek  é r 
ték e , a  m u tag én k a rc in o g én -te ra to g én  
v izsg á la ti s tra té g ia  je len tő ség e  a  kem i- 
záciőban.

S aw in sk y  A n ta l d r . : A  m ezőgazdaság i 
kem izáció  egyes m unkaegészségügy i 
k érdése irő l.

K őhegyi Im re  d r., K o p já r  G ábor d r., 
S zen n er K áro ly  d r . : A grokém iai tá r su 
lá so k  az ag rokem izációban .

F eren czy  József d r .K u k o r ic a te rm e lé s i  
S zocialista  E g y ü ttm ű k ö d és (KSZE) n ö 
vén y v éd e lm én ek  közegészségügyi k é r 
dései.

Z sira i É va d r . : F e jé r  m egye p estic id - 
h ig iénés helyzete.

MUNKAVÉDELEM 
1980. 4—6. szám

G iriny i M arg it d r . : Az üzem egészség
ü g y i e llá tás k o rsze rű  szabályozása. 

A dam is Z o ltán  d r . : E p idem io lóg iai v izs
g á la to k  ta p a sz ta la ta i a  m ezőgazdaság i 
kem izációnál.

B alog R ozália d r., S trigens A rno ld  d r., 
G om bosi K ata lin  d r., T ó th  S án d o r dr., 
A dam is Z o ltán  d r . : A n ö v ényházi 
p erm etezés m unkaeg észség ü g y i v izs
g á la to k  bő rgyó g y ásza ti v o natkozásai. 

N agy László d r . : N övényház i te rm esz 
tés m unkaeg észség ü g y i v izsgála ta .

M. S zeberén y i Ju d it, L ehoczky K or
n é lia : Szerves fo szfo rsav ész te r ta r ta l 
m ú k en ő an y ag  ko lin esz te rázg á tló  és 
vö rö s v é r te s t m em b rán  k á ro sító  h a 
tá s á n a k  v izsg á la ta  p a tk án y o k o n . 

K ák o ssy  T ibor d r., Szepesi László d r., 
G éb ért P á l:  O kozhat-e  a  k ö rfű rész  
v ib rác ió s á r ta lm a t.

MAGYAR SEBÉSZET 
1980. 5. szám

T ih a n y i T ibor, F la u tn e r  L ajos, Szinay  
G yula, B ock G yörgy , L ázár L ászló : 
K u ty ák  h asn y á lm irig y -v eze ték én ek  
m egszilá rdu ló  an y ag g a l való  fe ltö lté- 
ses e lzá rá sán ak  következm ényei. 

F la u tn e r  L ajos, T ih a n y i T ibor, B ock 
G yörgy': F eltö ltésse l e lz á rt v ezetékű  
p an c reasseg m en t á tü lte té se  k u ty án . 

F a rk a s  S ándor, L an tos Ján o s, Szilágyi 
K áro ly , Z orn  A n ta l: A p an c reas  szö
v e t pH  v á lto zása i az ex p erim en tá lis  
a k u t p a n c reasn ek ró z is  késő i sz ak á 
ban .

P o p ik  E rv in , Szinay  G yula, M agyar 
A m brus, Szily Jó z se f: Az a k u t p a n c 
reasn e k ró z is  kezelése szub to tá lis  pan c- 
rea tec to m iáv a l.

S áp y  P é te r , A n ta l L ajos, G ál István , 
B a logh  E szter, M a k ár V aléria , B alázs 
G yörgy : K om plex  ellenőrző  v izsgála
to k  a k u t p a n c re a titis  „g y ó g y u lása” 
u tán .

V adon G ábor, E ng lo n e r László, A lán t 
O szkár, P e tr i  K lá ra : In su linom a 
p re o p e ra tiv  k im u ta tá sa  ang iog rafiáva l. 

H o rán y i Já n o s, T ó th  A n d rás, M akó E r
n ő : R ezidális ch o ledochus-к б  e ltáv o lí
tá s a  K ehr-c sövön  á t  b ev eze te tt D or- 
m a n ia -k o sá rra l.

K ausz Is tv á n : R e tro g rád  cholangio- 
p a n c re a to g ra p h ia  u tá n  k ia la k u lt r i tk a  
szövődm ény.

T ó th  A n d rás, E ng lo n e r László, N agy 
Z o ltá n : Egy téves d iagnózis k ö v e t
kezm én y e i és ta n u lsá g a i (h asnyálm i- 
r ig y -c y s ta  h e ly e tt v esem edence  be- 
sz á ja z ta tá sa  a g y o m orba).

F e k e te  C saba, A n d rássy  E rn ő : T apasz
ta la ta in k  a  tá p c sa to rn á n  a lk a lm azo tt 
d ró tv a rra to k k a l.

B u lyovszky  Is tv á n : Az alsó  m ed ian  
m etszés e lőnyei o rch id o p ex ia  esetén . 

V arga  Béla, C sonka L ajos, V adász K á
ro ly :  M edencetörésekhez  tá r su lt  u ro 
lóg ia i szövődm ények  ellá tása .

• V áry  L ászló, M aró ti M iklós: H asfa li ap 
las ia  (p rune  b e lly -sz ind róm a) a k u t 
h as i k a ta sz ró fá v a l szövődött esete.

R osdy E rnő , T örök  P é te r, K iss T am ás, 
P a p p  S án d o r: M alignus h e re tu m o ro k  
m ia tt  v égzett re tro p e r ito n e á lis  lym - 
p h adenec tom iáró l.

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM 
1980. 6. szám

S zékács B éla  dr., Ju h á sz  Is tv án  d r., Ko- 
v ách  A risztid  d r . : F okozo tt sz im p a ti
k u s tón u s k lin ik a i je le it m u ta tó  esz- 
szenciális h ip ertó n iá so k  p lazm á ján ak  
h a tá sa  m acsk a  sz im p a tik u s idegm űkö
désére .

N agy  L ajos d r .:  A d in á tr iu m  k rom ogli- 
k á t  h a tá sa  a  szérum  n eu tro fil-k em o - 
ta k tik u s  a k tiv itá sá ra  h áz ip o rra l in d u 
k á lt  hö rgőgörcsben .

B ános C saba dr., T akó  József d r., S a
lam on  F eren c  d r., G yörgy i S ándor 
d r . : T echn. m ts : K elecsény i E ndréné , 
T rom beczk i S ándorné , S z trak a  G yu- 
láné, J á rm a y  G ézáné: A levő- és 
d e x tro -tro x in  p e rifé r iá s  á ta la k u lá sá 
n a k  v izsg á la ta  m egnö v ek ed e tt szérum  
tiro x in -k ö tő  g lobu lin  koncen trác ió v a l 
já ró  á llap o tb an  és h y p o th y reo sisb an . 

S ülé T am ás d r., S ám ik  József dr., N agy 
Ju d it  d r., B u rg e r T ibor d r . : Az ism é
te lt p e rc u ta n  veseb iopszia  e red m é
nyessége  és k o ck áza ta  a  szövődm é
n y e k  tü k réb en .

B e rén y i E rn ő  dr., S onkoly  Ild ikó  dr., 
K ávai M ária  dr. és Szegedi G yula d r . : 
S zup p resszo r T se jt m a rk e re k  v izsgá
la ta  H o dgk in -kó ros b e teg ek  p erifé r iá s  
véréb en .

P e trá n y i G yula  d r. jr ., T am ás G yula  d r. 
j r . : A sz én h id rá tan y a g cse re -zav a ro k  
k ezelésének  ellenőrzése .

F eren cz  A drien n e  d r . : A d in a tr iu m -c ro -  
m og lycat k lin ik a i a lk a lm azása  colitis 
u lce ro sáb an .

G uoth  M ária  oh., K o rán y i László d r., 
T u la ssay  Z solt d r., P a p p  Já n o s  d r, 
T am ás G yula d r. j r . : K ülönböző m o
lek u lasú ly ú  g lukagon  fe lszap o ro d ása  a 
v érb en  ERCP v izsg á la t so rán .

P e trá n y i G yula d r. jr ., T am ás G yula 
d r. j r . : S zén h id rá tan y ag cse re -zav a ro k  
k ezelésének  ellenőrzése . II. Az in zu 
lin n a l k ezelt cu k o rb e teg  b eá llítá sá n ak  
v izsg á la ta  in tézei és am b u lán s kezelés 
(gondozás) fo lyam án.

MAGYAR NÖORVOSOK L A PJA  
1980. 6. szám

Z so lnai B éla  dr., V arga  B e rta lan  d r. és 
F o lly  G ábor d r . : A p ro sz tag lan d in  
F j-a lfa  és F 2 h a tá sa  az em b eri p e te 
fészek  v ascu la ris  e llen á llá sá ra  in  v itro . 

A pró  G yörgy  dr., F a rk a s  M árton  dr. és 
Sas M ihály  d r . : A novula tio  kezelése 
fo gam zásgá tlás m elle tt f ia ta lk o rb an . 

E gyed Je n ő  d r., S zalay  Já n o s  d r., Bé- 
k e fi Dezső d r., A nda L u jza  d r., T a
m ás G yula  d r. és G áti Is tv án  d r . : D ia
beteses te rh e se k  szü lése  so rá n  szerze tt 
tap a sz ta la ta in k .

G im es Rezső dr., C söm ör S án d o r d r . : 
H árom fázisú  o rá lis  fogam zásgá tló  a l
k a lm azásáv a l sze rze tt tap asz ta la ta in k . 

K ovács L ajos d r., L ehoczky  Győző d r. 
és T isza S án d o r d r . : A  lézersu g á r s ti
m u lá ló  h a tá sa  a  po rtio fe lsz ín  fizio ló
giás gyógyu lási fo ly am ata ira .

K ovács L ajos d r. és T isza S án d o r d r . : 
L ézerek  a  n őgyógyászatban .

D oszpod József d r., G áti S án d o r dr., 
L in d n e rn é  S zo tyori K ata lin  d r., P e jts ik  
B éla  d r. és V árad! P á l d r . : Az an y a  
sz é ru m án a k  c in k  és réz k o n cen trác ió 
ja  r e ta rd á lt  n o rm ális  sú ly ú  m ag za to k 
nál.

B eb rik  Is tv án  d r., K ovács Is tv án  dr., 
P a u lin  F eren c  d r. C sordás T eréz dr., 
H e rb e r th  Já n o s  d r. és S chne id er E r
zsébet d r . : A te rh esség  h ú g y ú ti fe rtő 
zések  ep id em io ló g iá ján ak  és p e r in a tá -  
lis v o n a tk o zása in ak  analíz ise . I. 

S zabuka M arg it, S zen tesi István , N agy 
A ndrás, P ap ó csi László, C sörsz K aro la , 

K abdebo  Ottó, B o g n ár Z oltán  és 
Czeizel E n d re : A  m ezőgazdaság i n ag y 
ü zem ek  nődolgozó inak  rep ro d u k c ió s 
v izsgála ta .

T akács I s tv á n  d r. és B azsáné  K assai 
Z suzsa d r . : A hyp o p h y sis-m e llék v ese- 
k é reg  fu n k c io n á lis  vá lto zása  h o rm o 
ná lis  k o n tracep c ió  a la tt.

T akács Is tv án  dr., B azsáné  K assai Z su 
zsa  d r. és M akai F eren c  d r . : A h y p o 
th a lam u s-h y p o p h y s is  ren d sze r m ű k ö 
dése, k lim a k té riu m b a n , é lte sk o rb an  és 
sen ium ban .

P ap p  László dr., K iszel Já n o s  d r. és 
N agy  László d r . : P o rtá b ilis  ú jszü lö tt-  
re sp irá to r .

N agy G yula  d r. és E g ri P iro sk a : A szü 
lés a la t t  a lk a lm azo tt sz te ro id  p ro fila 
x is im m uno lóg ia i v onatkozásai.

M akai F e ren c  dr., Sm id Is tv án  dr., T a
k ács Istv án  d r. és B azsáné  K assai 
Z suzsa  d r . : E x tra p u e rp e ra lis  g a lac to r
rhoea .

V arga József dr., O rosz Á gnes dr., Lux 
E lv ira  dr. és Som os P é te r  d r . : A szü
lés i fá jd a lo m  érték e lé sé n ek  szub jek tív  
vetü le te i.

C sák án y  M. G yörgy  dr., V ittay  P á l dr., 
T örök  M iklós dr.. B ir ta lan  Iván  dr., 
B agdány  S án d o r dr. és G áti István  
d r . : B rican y l h a tá sa  a  lepény i k e r in 
gésre  késő i te rh esség i to xaem iában . 

F arag ó  F e ren c  d r., P e rén y i É va dr., 
C songor É va dl', és T ó th  Ild ikó  d r . : A 
fo lsav h ián y  g y ak o riság a  g rav id ák  kö 
zött.

F eil Ju d it  d r., B ü k y  B éla d r. és Z so lnai 
B éla  d r . : A sav -báz is k ép  a la k u lá sá 
n a k  je len tősége  az 1000 g -n á l k isebb 
sú ly ú  k o raszü lö ttek  tú lé lésében . 

H am vas F e re n c  d r. és G im es Rezső d r . : 
42 éves p r im e r  m eddő asszony  e lek t- 
ro stim u lác ió v a l in d u k á lt te rhessége .

MUNKAVÉDELEM 
1980. 8—9. szám

G rossm ann  M ária  d r., L udván  M iklós: 
A lum ín ium kohó  lég te ré t szennyező 
p o r-  és vegy i anyagok .

P ász to r  Géza, P a licsk a  J á n o s : A leve
gő szennyeződése z á rt té rb e n  végzett 
n övényvédelm i m u n k á k  fo lyam án. 

A posto l Ilo n a  d r., F azek as G yörgy i: 
N övényvédő szerek  gond a tlan , ille tve 
nem  ren d e lte té ssze rű  fe lh aszná lá sábó l 
eredő  h ig iénés p rob lém ák .

IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 
1980. 9. szám

Szász A n n a  d r., S zilárd  Já n o s  d r . : P re -  
k lim ak te riá lis  k o rú  n ő k  neurózis 
m ia tti m u n k ak ép esség -csö k k en ése . 

P e th ő  B e rtta lan  d r . : Egy sk izo frén  zene
szerző m űveirő l, tizen h áro m  éves k a- 
tam n esz tik u s  v izsg á la t a lap ján .

C sécsei G yörgy  dr. és M artin i E dit d r . : 
A pislogási re flex  é rték e lé se  com ato- 
su s b e tegek  p rogno sisáb an .

K áli G ábor d r., S ülle K ata lin  d r., B a
ra n y a i Elza d r. és K ósa Z suzsanna 
d r . : C itom egalov írus fertőzéshez  t á r 
su ló  p o ly rad icu litlsek .

D egrell Is tv án  d r . : A  phy sis tig m in  m in t 
az a tro p in  h a tá sú  a n y ag o k  an tid o - 
tu m a.

D om bay  M arg it dr. és T ripo lszk y  A nd
rá s  d r . : N eura lg iás  v á ll am y o tro h h ia  
(P a rso n ag e—T u rn e r-sz in d ró m a ) .

FOGORVOSI SZEMLE 
1980. 12. szám

H uszár Gy. d r . : A  b u d ap es ti Fogorvos
tu d o m án y i K ar negyedszázados tö r 
ténete .

f  V ám os I. d r., C siba A. d r. és O rosz M.
d r . : M indké t á llcso n to t é rin tő , sz o k a t

lan  fo rm áb an  je len tk ező  ó riásse jtes  tu 
m o r (osteoclastom a), 

t  V ám os I. d r. és Köves! G y d r . : T a
p a sz ta la ta in k  a  S o lco-adhesiv  p asz ta  
h aszn á la táv a l.

B ánóczy  J . d r . : A m egelőzés szem pont
ja i  a  K onzerváló  F ogásza ti K lin ika  
ca rio lőg ia i m u n k ásság áb an .

H erczegh  B. d r .:  Az endodoncia i szem 
lé le t a lak u lá sa  a K onzerváló  F ogászati 
K lin ika  m u n k ásság áb an .

F áb ián  T . d r . : A p rev en tív  szem lélet 
és g y a k o rla t fe jlődése  a  F o g p ó tlástan i 
K lin ikán .

K aán  M. d r . : A p ro filax is  szem p o n tja i 
a te lje s  p ro téz isek  k ész ítésekor.

D énes J . d r . : F ogszuvasodás és fogsza
bályozás.

T óth  P . d r . : A gyerm ek fo g ásza t o k ta tá 
sá n a k  25 éve.

Zelles T. d r . : A fo g ásza ti e lm éle ti k u 
ta tá s  húsz  éve és p e rsp e k tív á i a  Sem 
m elw eis OTE K ó ré le ttan i In tézetében , 
a F og o rv o stu d o m án y i K ar O rálb io ló- 
g iai C so p o rtján a k  lé tre jö tte  és je le n 
leg i tevékenysége.

D o n áth  T. d r .:  A n y á lm irig y ek  m o rfo 
lóg iai k u ta tá sá n a k  n éh án y  ú jab b  e red 
m énye.



HÍREI

A Magyar Higiénikusok Társasá
ga 1981. március 20-án pénteken 10 
órakor, az Országos Közegészség- 
ügyi Intézet Fodor József előadó
termében (IX., Nagyvárad tér 2.) — 
Fodor József és Fenyvessy Béla 
emlékülést tart.

Tóth Béla ár., a Társaság elnöke: 
Megnyitó. A Fodor József és Feny
vessy Béla emlékérmek átadása.

Solt Katalin dr.: Részletek az 
OKI Járványügyi Osztályán, több 
mint két évtizeden át végzett ru
tin-, oktató és tudományos mun
kámból (Fodor József emlékelő
adás).

Jakab László dr.: (Székesfehér
vár) : Komplex higiénés szemlélet 
érvényesítése az egészségi állapot 
értékelésekor (Fenyvessy Béla em
lékelőadás).

Országos Közegészségügyi Inté
zet „A” épület.

Koszorúzást ünnepség Fodor Jó
zsef domborművű arcképénél.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1981. március 10-én, du. 14 
órára tűzte ki Pados Gyula dr.: 
„High density lipoprotein(HDL)- 
cholesterin klinikai jelentősége hy- 
perlipoproteinaemiában és ischae- 
miás szívbetegségben” című kandi
dátusi értekezésének nyilvános vi
táját, az MTA Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Romics 
László dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Lélek István dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Elméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1981. március 11-én, du. 14 
órára tűzte ki Sipka Sándor dr.: 
„Emberi limfokin készítmények 
előállítása, hatásai és fehérje alko
tórészei” című kandidátusi érteke
zésének nyilvános vitáját, az MTA 
Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Jókay 
István dr., az orvostudományok 
doktora, Merétey Katalin dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Elméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1981. március 13-án, du. 14 
órára tűzte ki Záborszky László 
dr.: „A medialis basalis hypotha
lamus afferens idegi összekötte
tései” című kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitáját az MTA 
Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Endrő- 
czi Elemér dr., az orvostudomá
nyok doktora, Réthelyi Miklós dr., 
az orvostudományok kandidátusa.

A Kerepestarcsai Kórház Tudo
mányos Köre 1981. március 12-én, 
csütörtökön délután 14 órakor Gö
döllőn, a Vértranszfúziós Állomás 
előadótermében (Kiss József u. 2.) 
tudományos ülést tart.

1. Parlagi Gyula dr., Anka Péter 
dr.: Mallory—Weiss-syndroma.

2. Kurucz László dr., Érdi Antal 
dr.: Aspiratiós cytológiai vizsgá
lattal felismert gáttáji endometrio
sis.

3. Vass László dr.: A Sipple- 
syndromáról.

4. Kurucz László dr., Parlagi 
Gyula dr.: Aorta aneurysmák bon
colási anyagunkban.

5. Parlagi Gyula dr., Marik Jó
zsef dr.: Aspiratiós cytológia érté
ke a sebészeti gyakorlatban.

6. Vass László dr.: Chromosoma 
vizsgálatok értéke praeleukaemiá- 
ban.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete
1981. március 13-án, pénteken 8.30 
órakor Budapesten, a Szájsebészeti 
Klinikán (VIII., Mária u. 52.) tudo
mányos ülést tart.

A Dento-Maxillo-Facialis Radio
lógiai Szekció előadásai:

1. Kitsche Hermin dr., Pataky 
Levente dr., Rajki Judit dr.: Nyál
kőbetegségek röntgenvizsgálatának 
módszertana.

2. Ottó Gábor dr.: A fogászati 
röntgenasszisztens-képzés tapaszta
latai és perspektívái.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Tudományos Szakcsoportja 1981. 
március 16-án, délután 4 órakor 
Pécsett, az Orvostudományi Egye
tem Központi Épületében tudomá
nyos ülést tart.

Mózsik Gyula, Cseh Zoltán: Bi- 
securin szedés után kialakult ki
terjedt mesenteriális thrombozis 
esete (ismertetés).

Prof. Dr. med. B. Husemann 
(NSZK): A cardia carcinoma keze
lése (németül).

Czopf József: Elektrophisiológiai 
mérések jelentősége perifériás 
idegrendszeri megbetegedések fel
ismerésében.

Ruzsás Csilla, G. P. Trehtini, C. 
P. De Gaetani (Pécs, Modena): 
Ovulatio kiválthatóságának lehe
tősége állandó megvilágítással ano- 
volutióssá tett patkányokban.

Az Országos Közegészségügyi In
tézet 1981. március 17-én, délután 
14 órakor, az Intézetben tudomá
nyos ülést tart.

1. Szita József, Herendi Ágnes: A 
streptococcus fertőzések jelentősé
ge napjainkban.

2. Herendi Ágnes, Szita József: A 
Streptococcus agalactiae típusmeg
oszlása Magyarországon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyei Kórház-Rendelőintézet Tudo
mányos Bizottsága 1981. március 
17-én, 14.30 órakor Miskolcon, a 
Kórház nagy előadótermében 
(Szentpéteri kapu 76.) tudományos 
ülést rendez.

1. Földváry Gy. dr.: Szemlélet- 
változások a kardiológiában.

2. Káló E. dr., Szegedy Gy. dr., 
Földváry Gy. dr.: A recidiv myo- 
kardiális infarctus klinikuma.

3. Varga I. dr.: Az alkohol és 
szívinfarctus myokardii elvonókú
ra során.

4. Biró B. dr.: Az infarctus utáni 
rehabilitációs centrum működésé
ről.

5. Varga I. dr.: A lithium thera
pia kardiális mellékhatásai, ill. szö
vődményei.

6. Csűrös L. dr., Abóczki Á., Be
töri E., Csirmaz E.: Űj közös inten
zív részlegünk 1 éves tapasztalatai.

7. Pápay A. dr.: Változatak-e a 
szívbetegségek 10 év alatt?

Az Országos Orvosszakértői Inté
zet 1981. március 19-én (csütörtök) 
de. 10 órakor, az Intézet tanácster
mében (VIII., Mező I. u. 19/a, V. 
em.) továbbképző előadást tart.

1. Rózsahegyi István dr.: A de- 
compressios aeropathia maradandó 
következményei.

2. Simonyi János dr.: Az agy 
egyes baleseti sérüléseinek orvos
szakértői elbírálása.

A Vas megyei Markusovszky 
Kórház-Rendelőintézet Tudomá
nyos Bizottsága 1981. március 
19-én, 14.30 órakor Szombathelyen, 
a Kórház nagy előadótermében 
(Hámán Kató u. 28.) tudományos 
ülést rendez.

1. Andics Miklós dr., Szabó 
László dr.: Diabeteses coma és ve
seelégtelenség (betegbemutatás).

2. Rétly András dr., Garzuly Fe
renc dr., Puskás Vera dr.: Lympho- 
cytás choriomeningitis okozta ge
rincvelő laesio (betegbemutatás).

3. Kántor Elemér dr., Mazur 
Sándor dr., Czeglédy Ferenc dr.: Az 
epebetegség és szövődményeinek 
korszerű kezelése.

4. Márkus Béla dr., Kántor Ele
mér dr., Tamás László dr.: Az acut 
necrotizáló pancreatitis sebészi ke
zelésével szerzett tapasztalataink.



A szakm ai rendezvények szervező inek  figyelm ébe!
Az ORVOSI HETILAP mindenkori kiadóhivatala a felszabadulás, ill. a lap 
újraindulása óta mindenfajta szakmai vonatkozású hírközlést (kongresszu
sok, ankétok, előadások-ülések stb., stb.) díjtalanul közölt. Tette ezt annak 
ellenére, hogy az utóbbi 10—15 esztendőben a nyomdai kiadások állandó nö
vekedése folytán a hetilapot csak deficittel lehetett fenntartani.

E tény elkerületetlenül kényszeríti a kiadóhivatalt, hogy a jövőben a 
hírközléseket — hasonlóan, m int a pályázati hirdetm ényeket — csak díj el
lenében tudja megjelentetni. ' >

A hírközlések tarifáját — a kiadóhivatal illetékes osztálya állapítja 
meg, ami az önköltségnek csak töredéke.

A számlát a hírközlés megjelenése után utólagosan a rendezvény 
szervezőinek, ill. az illetékeseknek fogja eljuttatni.

A hírközléseket továbbra is az Orvosi Hetilap szerkesztősége címére 
(Budapest, Pf. 36. Münnich F. u. 32. — 1363) kell megküldeni.

Lapzárta: a kívánt, aktuális szám megjelenése előtt 20 nap, a nagyobb 
terjedelműeké 30 nap!

(Külföldi előadó előadásának címét magyarul kérik, zárójelben feltün
tetve, hogy milyen nyelven hangzik el.)
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PROBON
drazsé

ANALGETICUM

®

CHINOIN 
й й й й Ш Й  BUDAPEST

A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók légzéscsök
kentő hatását is, ugyanakkor azok fájdalomcsillapító ha
tását fokozza. Terápiás adagban nem toxikus, megszokást 
nem okoz, jól tűrhető, ezért hosszabb ideig tartó adago
lásra is alkalmas.

ÖSSZETÉTEL

Drazsénként 300 mg rimazolium methylsulfuricum (1,6-di- 
methyl-3-carbaethoxy-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-homopyri- 

midazolum methylsulfuricum) hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK

Krónikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal 
nem szüntethető igen heves fájdalmak csillapítására görcs
oldókkal és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen 
kombinálható. A légzésre gyakorolt hatása miatt különösen 
javallt idős betegek fájdalmainak csillapítására.
Fejfájás csillapítására nem alkalmas.

ADAGOLAS

Felnőttek egyszeri adagja fájdalom esetén 1 drazsé, napi 
adagja szükség szerint 3, fekvő beteg részére 4 drazséig 
emelhető.

MELLÉKHATÁSOK

Ritkábban enyhe hányinger, szédülés, kábultság és a terá
piás adagot meghaladó dózis esetén fejfájás előfordulhat.

FIGYELMEZTETÉS

A Probon fokozza mind a centrális depressziós szerek, 
mind a kábító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek 
egyidejű alkalmazásakor -  egyéni megítélés alapján az 
adagok csökkentése ajánlatos.

MEGJEGYZÉS

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

CSOMAGOLÁS

10 db á 0,3 drazsé Térítés: 3,90 Ft
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INTESTOPAN
in testinodesinfic iens

TABLETTA
chemotherapeuticum

ÖSSZETÉTEL
40 mg broxaldinum, 200 mg broxyquinolinum tablettánként.

JAVALLATOK
Fertőzéses enteritis, enterocolitis, gastroenteritis, baktérium és amőba okozta dizen
téria. Giardia lamblia fertőzés, nem specifikus enterocolitis. Csecsemőbélhurut. Bél
fertőzések megelőzése.

ELLENJAVALLATOK
Máj- és veseelégtelenség.

ADAGOLAS

Felnőtteknek 3X1 tabl. naponta.
Gyermekeknek 1-12 hónapos korig 3-4X74 tabletta,
2-6 éves korig 3X72-1 tabletta,
7—14 éves korig 3X1—2 tabletta naponta, étkezés után.

MELLÉKHATÁSOK
Flatulentia, meteorismus, alhasi fájdalom, hányinger, allergia.

FIGYELMEZTETÉS

Orvosi ellenőrzés nélkül legfeljebb 1 hétig, orvosi ellenőrzés mellett legfeljebb 1 hó
napig szedhető megszakítás nélkül. Egy hónapot meghaladó folyamatos alkalmazás 
atán perifériás neuropathia, myelopathia, atrophia nervi optici léphet fel. 
Túlérzékenységi reakció, látási zavar jelentkezése esetén a további adagolást meg 
kell szüntetni.

Más oxychinolin-tartalmú gyógyszerekkel együtt alkalmazva, az oxychinolin összadagja 
ne lépje túl a napi maximális adagot! A megadott maximális kezelési idő után az 

esetleges kezelés más oxychinolin-tartalmú gyógyszerrel sem folytatható!

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

CSOMAGOLÁS
20 tabl. 5,10 Ft.

R =  SANDOZ
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MAGURLIT granulátum

CONTRA NEPHROÜTHIASIM

CHINOIN
B U D A PE ST

в
$

ÖSSZETÉTEL: 2 grammos tasakonként 0,008 g Pyridoxinum 
hydrochloricum, 0,18 g Magnesium citricum, 0,27 g Acidum 
citricum, 0,7232 g Natrium citricum és 0,794 g Kalium citri
cum hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK: A vese- és húgyutakban levő húgysavkő ol
dására, kimutatott negatív kőárnyék és tartósan savanyú 
vegyhatású (pH 5,5 alatti) vizelet esetében.
A vese- és húgyutakban a húgysavkő megelőzésére:
a) ha a kórelőzményben többször szerepelt húgysavból, 
vagy húgysav és calciumoxalat keverékéből álló kő ürítése;
b) húgysavkő műtéti eltávolítása után, ha a vizelet nem 
fertőzött.
Adjuvánsként alkalmazható a cystin kövek konzervatív ke
zelésekor használatos D-penicillamín therapia kiegészíté
sére.
Emelkedett serumhúgysav-szint esetén allopurinol thera- 
pióval kombinálható.

ELLENJAVALLATOK: Fertőzött lúgos vizelet esetében, vala
mint keringési elégtelenségben a készítmény magas nat
rium és kalium tartalma miatt.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS: Alkalmazása egyéni meg
ítélés alapján akkor indokolt, ha a kövek húgysavból áll
nak.
Az átlagos kezdeti adag felnőtteknek naponta 6-8 g három 
részre elosztva, úgy, hogy kora reggel 2 g, délben étkezés 
után 2 g és késő este 2 vagy 4 g, a 2 g-os tasakok tar
talmának összetörés nélküli, fogyadékkal való bevételével. 
Továbbiakban az adagolást úgy kell beállítani -  a csoma
goláshoz mellékelt indikátorpapír elszíneződése és szín
skála naponkénti összehasonlító ellenőrzése mellett - , hogy 
a szokásos időközönként (reggel, délben, este) a készít
mény bevétele előtt ürített friss vizelet vegyhatása pH 6,2— 
6,7—nél nagyobb ne legyen.
A betegek többségénél a kezdeti átlagos adagok elegen
dőnek bizonyultak a megfelelő vegyhatás (pH 6,2-6,7) be
állításához és tartós eléréséhez.
Mivel az átlagos adagokra nem minden beteg reagál azo
nos módon, ezért a napi átlagos adagok mennyiségét fo
kozatosan növeljük, illetve csökkentjük.
A legkedvezőbb hatás elérése csak orvosi ellenőrzés mel
lett a beteg együttműködésével történhet.

MELLÉKHATÁSOK: Az egyéni túlérzékenység következté
ben előforduló gastrointestinalis jellegű panaszok csak 
átmenetiek, a kezelés megszakítása nélkül is megszűnnek.

CSOMAGOLÁS
200 g granulátum 100X2 g-os tasak, indikátorpapír +  szín
skála, dobozban. 16, 40 Ft

MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
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C AVON TON ®
ÖSSZETÉTEL: 1 tabletta 5 mg vinpocetinumot, 1 ampulla (2 ml) 10 mg vinpocetinumot 
tartalmaz.

HATÁS: A Cavinton javítja az agyi perfusiót és ezáltal az agyi oxigénellátását. 
Állatkísérletekben javítja a kísérletesen létrehozott hypoxia utáni agyi regenerációt.

JAVALLATOK: Orálisan: különböző eredetű (postapoplexiás, posttraumás vagy sclerotikus), 
agyi keringzészavarok psychés vagy neurológiai tüneteinek: emlékezészavarok, aphasia, 
apraxia, mozgászavarok, szédülés, fejfájás csökkentésére, a klimaktérium szindróma vaso- 
vegetatív tüneteinek kezelésére.
Hypertensiv encephalopathia, intermittáló vascularis cerebralis insufficientia, angiospasticus 
agyi kórképek, továbbá endarteritis cerebri.
Ischaemiás agyi károsodásokban előrehaladott agyi arteriosclerosisban a kollaterális kerin
gés javítására.
Szemészetben az érhártya és ideghártya vascularis, elsősorban arteriosclerotikus, ill. angio- 
spasmus okozta maculadegeneratiók, partialis thrombosisok, érelzáródás következtében ki
alakuló másodlagos zöldhályog.
Fülészetben korral járó vascularis vagy egyes toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenés, laby
rinth eredetű szédülés.
Parenterálisan: kizárólag cseppinfúzióban. Neurológiai indikációban olyan akut, gócos 
ischaemiás cerebrovascularis kórkép, amelyben a vérzéses eredet biztonsággal kizárható.
ELLENJAVALLAT: Orálisan: terhesség.
Parenterálisan: Súlyos ischaemiás szívbetegségek, súlyos szívritmuszavarok. Terhesség.

ADAGOLÁS: Orálisan: Naponta 3X1-2 tabl., a fenntartó adag napi 3X1 tabl., hosszabb 
időn keresztül.

Parenterálisan: kezdő napi adag 20 mg lassú cseppinfúzióban (2 ampulla tartalma 500- 
1000 ml infúziós oldatban) infundálva. A továbbiakban a szokásos napi adag 30 mg/3 amp. 
tartalma 500—1000 ml infúziós oldatban), lassan cseppinfúzióban infundálva.
Amennyiben a bteg álapota szükségessé teszi — és a toleranciája megengedi — óvatosan 
emelve az adagot, a tizedik napon az infúzióban adott napi összmennyiség elérheti az 1 
mg/tskg-ot. A készítmény iv. és im. nem alkalmazható.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS: Az eddigi tapasztalatok szerint a tabl. interakciót nem 
okoz, ezért kombinációs kezelésre is alkalmas. Az injekció heparinnal incompatibilis, ezért 
az infúziót olyan beteg nem kaphatja, aki heparin kezelésben részesül.

MELLÉKHATÁS: Kismértékű vérnyomáscsökkenés, ritkán tachycardia, extrasystole fordulhat 
elő. Tartós kezelés esetén a vérképet ellenőrizni kell időnként.

FIGYELMEZTETÉS:

Parenterális alkalmazása során az ampulla sorbitol tartalma miatt diabetesek vércukor- 
szintje a kezelés alatt ellenőrizendő.

MEGJEGYZÉS: A tabletta csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető. Az injekció csak fekvőbeteg-gyógyintézeti felhaszná
lásra van forgalomban.
CSOMAGOLÁS: 10 amp. (2 ml) 14,- Ft.

50 tabl. 23,- Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, 
BUDAPEST X.



S z o d o r a y  L a j o s  d r .
(1 9 0 4 -1 9 8 0 )

Szodoray Lajos professzorral a magyar bőrgyógyá
szat nemzetközi hírű tudósa és tanítómestere távo
zott az élők sorából. 1904. március 26-án született 
Budapesten. Itt végezte gimnáziumi és egyetemi ta
nulmányait is. Már orvostanhallgató és szigorló or
vos korában az Egyetem Kórbonctani Intézetében 
ismerkedett a finomabb hisztológiai módsze
rekkel.

1928-ban avatták orvosdoktorrá a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, ezt követően 
egy éven át volt az Egyetemi Bőrgyógyászati Klini
ka díjas gyakornoka,, majd 14 éven át ugyanott 
— előbb fizetés nélküli, majd fizetéses tanársegéd. 
1943-ban nevezték ki címzetes adjunktussá. 15 
éven át vezette a klinikai szövettani, majd 5 
éven át a serológiai laboratóriumát. Tudományos 
pályafutása Nékám professzor útmutatásával in
dult. Tanulmányozta a bőr normál és patho- 
lógiás struktúráját, hisztokémiáját, foglalkozott 
a praecarcinomás intraepidermalis atypiákkal, a 
melanoma szövettanával és kezelésével. Nevéhez 
fűződik számos bőrgyógyászati kórkép első hazai 
észlelése és publikálása. A szakirodalomban Lehner 
társszerzőségével elsőként írták le a mucinosis folli-

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 11. szám 

1*

cularist. Ugyancsak elsőként írta le a porphyrin 
ürítést korai syphilisben. Sümegi Istvánnal pedig 
a cutan porphyrinuriák számos vonatkozását dol
gozták ki.

A Magyar Dermatológiai Társulatnak egyik 
legtevékenyebb, legodaadóbb munkatársa volt, be
tegbemutatásai, előadásai, hozzászólásai, alkotó vi
takészsége a társulat megalakulása óta hozzájárul
tak a rendezvények magas tudományos színvona
lához. Rátermettsége és szinte mindent átfogó tár
gyi tudása elismeréseként választották meg 1933- 
ban a Magyar Dermatológiai Társulat jegyzőjének 
és kérték fel a társulat III. Kongresszusa referen
sének. 1935-ben IX. Nemzetközi Dermatológiai 
Kongresszus titkára volt, melynek nagy hírű kiad
ványait Rothman Istvánnal együtt szerkesztette. A 
sorozat máig méltán nagy hírű kötete a Corpus Ico
num Morborum Cutaneorum, melynek szövettani 
anyagának összeállításában és fényképezésében 
személyesen vett részt. Tudományos munkásságát 
1938 októberében a ..Bőrkórtani laboratóriumi 
vizsgálati módszerek” tárgykörből magántanárrá 
habilitálásával ismerték el.

A felszabadulás után 1945 márciusában a bu
dapesti egyetem orvosi karának megbízásából meg
szervezte és újraindította a Bőrgyógyászati Klinika 
gyógyító és tudományos munkáját és az új igazga
tó kinevezéséig, 1946 júniusáig vezette a klinikát.
A klinika tudományos eredményeiről és az átmene
ti időszak tudományos eredményeiről 1946 elején 
kiadott kötet számolt be.

1945-ben a Magyar Dermatológiai Társulat tit
kára, majd 1948-ban annak főtitkára lett. A Bőr- 
gyógyászati és Venerológiai Szemle szerkesztő bi
zottságának a lap megindulása óta volt tagja. Az 
Orvosi Hetilap szerkesztőségével való kapcsolatát 
— annak újraindulása óta — baráti és harmonikus 
együttműködés jellemezte. Tudományos és oktatói 
munkásságának legmagasabb elismerését jelentet
te, hogy 1949. december 13-án a debreceni egyetem 
Bőr- és Nemikórtani Klinika igazgatójává nevezték 
ki. Törekvései nyomán a klinika ágy létszáma meg
duplázódott, a klinikán új gyermekosztály és vene- 
reás részleg nyílt, felújította a kórszövettani labo
ratórium működését, számos vizsgáló módszerrel 
gazdagította a funkcionális dermatológia diagnosz
tikai tárházát. Az 1952—53. tanévben a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem dékánja, az 1954—55. 
tanévben pedig az Egyetem tudományos dékánhe
lyettese lett. — Több mint húsz éven át töltötte be 
a Debreceni Szakvizsgabizottság elnöki tisztét. 
Megszervezte a Tiszántúli Szakcsoportot, amelynek 
üléseit kimagasló szakmai egyénisége fémjelezte. —
Tagja volt az Egészégügyi Tudományos Tanácsnak 
1954—1969-ig. Mindvégig elnöke maradt a TIT Haj- 
dú-Bihar megyei tagozatának. — Debrecenben át
menetileg az orvoskari Kenézy Könyvtár igazgatója 
volt.

Debreceni intézetvezetői működése idején a 
bőr elszarusodásának kérdéseivel, a psoriasissal, a 
bőr reticuloendothel funkciójával foglalkozott. — 
Doktori disszertációját 1955-ben védte meg a pso
riasis pathomechanizmusáról.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a tankönyv
írás területén: 1952-ben jelent meg első ízben Raj- 615
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ka Ödönnel írt „A bőr- és nemigyógyászat” c. tan
könyve, mely biztosította az orvostanhallgatók és 
a bőrgyógyász-utánpótlás számára szükséges alap
vető ismeretanyagot. Ez a könyvük négy kiadást 
ért meg, 1970-ben tanszékvezető társaival új tan
könyvet jelentetett meg. Az onkológiai tankönyv
nek a bőrdaganatokról szóló fejezetét írta, szer
kesztője és társszerzője volt az Orvosi Mykológia 
c. könyvnek. Utolsó nagyobb terjedelmű munkája 
a Vezekényivel szerkesztett Iconographia selecta 
kórszövettani atlasz.

211 közleménye számos nyelven jelent meg, 
mely dolgozatok széles szakmai látóhatárt öleltek 
fel és rendkívüli irodalmi ismeretanyagról, tapasz
talatokról és kritikai készségről tettek tanúságot. 
Számos nemzetközi kongresszus és szimpozion fel
kért és nagy érdeklődéssel hallgatott előadója volt. 
Több külföldi dermatológiai folyóirat szerkesztő 
bizottsági tagja. Mestere és tanítója, Nékám pro
fesszor példája nyomán szívesen foglalkozott orvos- 
történeti és művészeti tanulmányokkal. Az MTA 
Orvostörténeti Bizottságának 1958 óta tagja és 
társelnöke. Orvostörténeti munkásságáért 1959-ben 
Weszprémi-emlékéremmel tüntették ki. Nyugalom

ba vonulása után klinikai tevékenységét még éve
ken át folytatta, példájával nevelt, tudásának gaz
dag tárházát bőkezűen osztotta meg tanítványaival, 
akik közül számosán kerültek vezető beosztásba. 
Munkájukban nyújtott segítségét példázza, hogy 
csupán debreceni működése idején tanítványainak 
nagyszámú közleménye és több könyve jelent meg.

Szilárd jelleme, puritánsága, humánuma, igaz- 
ságszeretete révén a gyorsan változó idők sodrá
ban is mindenkor és mindenkivel szemben meg
őrizte emberségét, segítségére volt az üldözöttek
nek és kiállt értük.

Társadalmi elismerései egyaránt szóltak a tu
dósnak, tanítónak és az embernek: kiemelkedő tu
dományos működéséért 1955-ben a „Munkaérdem
rendet”, 1963-ban a „Kiváló orvos” megtisztelő cí
met, 1964-ben, 60 éves korában a „Munkaérdem
rend” arany fokozata kitüntetést kapta. 70. szüle
tésnapja alkalmából a Magyar Dermatológiai Tár
sulat díszülésén egybegyűlt tanítványai köszön
tötték szeretett tanítójukat és mesterüket.

Halála az egész magyar orvostársadalom vesz
tesége. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Simon Miklós dr.



Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 
(igazgató: Pásztor Emil dr.)

A g y d a g a n a t  g y e r m e k k o r b a n
(K ezelésük 25 éves gyerm ekneurológiai 
ta p a sz ta la ta i)

Szénósy József dr.

A budapesti Idegklinikán 1949-ben létesült idegse
bészeti osztály volt az elődje az Országos Idegsebé
szeti Tudományos Intézetnek (OITI), amely 1954 
óta működik. Első igazgatója dr. Zoltán László volt.

Tekintettel arra, hogy az idegsebészeti bete
geknek 15—20%-a gyermek, az OITI-ben már 
1954-ben gyermekosztályt szerveztünk. Európában 
ekkor csak két hasonló működött. A gyermekosz
tály munkájában az idegsebészeti, gyermekgyó- 
gyászi és gyermekneurológiai szempontok egymást 
kiegészítve érvényesültek. Az osztállyal poliklini- 
kai egységben dolgozott a gyermek-ambulancia is. 
Az elmúlt 25 év alatt az osztály bővült, új vizsgá
latokat, therápiás eljárásokat vezettünk be. 1975- 
től a gyermekosztály kilencágyas intenzív csecse
mő-idegsebészeti részleggel is rendelkezik.

Osztályunk munkájának egyik jelentős terüle
te a csecsemő- és gyermekkori agydaganatok diag
nosztikája, kezelése (2, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41). 25 év alatt (1954. 
január—1978. december) osztályunkra 9716 gyer
meket vettünk fel, közülük 747 betegünknek volt 
agydaganata.

Hazánkban évente mintegy 70 gyermek beteg
szik meg agydaganatban, ennek kb. fele kerül 
gyermek-idegsebészeti osztályunkra, a többieket 
más idegsebészeti osztályok kezelik.

Ez a tanulmány a gyermekkori agydaganatok 
terén végzett negyedszázados munkánk összefog
laló áttekintése, különös tekintettel a diagnosztika 
és therápia fejlődésére, a gyermekneurológiai ta
pasztalatokra.

Beteganyag

Az 1. táblázat agydaganatos gyermekeink loka
lizáció szerinti megoszlását mutatja. Feltűnik a gyer
mekkori agy daganatok két általános jellegzetessége: 
az infratentorialis daganatok túlsúlya és az, hogy sok 
a középvonalban növekedő daganat.

1. ábránkon ötéves bontásban a daganatok számát 
és az összes daganatra vonatkozóan a nemek megoszlá
sát tüntettük fel. Munkánk első öt évében még keve
sebb agydaganatos gyermeket kezeltünk (osztályunkat 
kellően még nem ismerték), a második öt évtől kezdve 
(1959) azonban a daganatos gyermekek száma lényeges 
változást nem mutatott. A 747 agydaganatos gyermek

Az OITI Gyermekosztályán Paraicz Ervin dr. ov. 
főorvos, kandidátussal dolgoztam együtt, a sebészi 
munkát ő végezte, illetve irányította.
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1. táblázat.

In fraten torialis daganata volt 
ebből cerebellaris 333 (44%) 

agytörzsi 102(14%)

435 gyermeknek (58%)

Su pra ten tora lis daganata volt 
ebből hemispherialis 

185 (25%)

312 gyermeknek (42%)

középvonalas
127 (17%)

összesen 747 gyermek (100%)

Megjegyzés: az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 
gyermekosztályán 1954— 1978 folyamán (25 év alatt) kezelt 
agydaganatos gyermekek. Korhatár: 14 év. Az orbita és a kopo
nyacsont daganatos betegségei összeállításunkban nem sze
repelnek.

közül 396 volt fiú, 351 leány. Ismeretes, hogy egyes 
daganatféleségek fiúkban (pl. csecsemőkori agydaga
natok, kisagyi medulloblastomák és ependymomák, 
craniopharyngeomák), mások lányokban (pl. kisagyi 
astrocyoma) gyakoribbak.

AZ AGYDAGANATOK ELŐFORDULÁSA A Z  QI.TJ. GYERMEKOSZTÁLYÁN

A 2. ábrán csecsemő-, kisded- és óvodás-iskolás 
korban az infra- és supratentorialis daganatok arányát 
szemléltetjük. Csecsemőkorban több a supratentorialis 
daganat!

1NFRA-ÉS SUPRATENTORIALIS DAGANATOK GYERMEKKORBAN

A 2. táblázat agydaganatos gyermekeink szövet
tani megoszlásáról tájékoztat. Legtöbb a neuroectoder- 
malis eredetű astrocytoma, ill. spongioblastoma. A fel-



2. táblázat.

astrocytoma (spongioblastoma)*
(ebből cerebellaris 156, supratentorialis 

hemispherialis 43, egyéb 29)

228 (30%)

medulloblastoma
(valamennyi cerebellaris, ill. agytörzsi)

101 (14%)

ependymoma
(ebből cerebellaris 54, supratentorialis 
hemispherialis 36)

90 (12%)

glioblastoma multiforme 20 (3%)
papilloma 16 (2%)
angioma 27 (4%)
meningeoma 7 (1%)
craniopharyngeoma 30 (4%)
sarcoma

benignus 39 (5%)
15 (2%)

egyéb malignus 9 (1%) 
bizonytalan 165 (22%)

213 (28%)

összesen 747 (100%)

* A három gyermekkorban leggyakrabban előforduló daganat
féleségnél részleteztük a lokalizációt is.
M e g je g y zé s :  a bizonytalan esetek nagy száma abból adódik, 
hogy az agytörzsi és a supratentorialis középvonalas (III. kamra) 
daganatban megbetegedett gyermekeknél műtéti biopsia nem 
történt, ill. nem kórházban haltak meg és ezért szövettani kóris
mére nem volt lehetőség.

nőitekhez képest sok a medulloblastoma, de kevés a 
glioblastoma multiforme. A mesodermalis eredetű me- 
ningeoma gyermekkorban ritka.

A 3. táblázat a csecsemő- és kisdedkori daganatos 
betegeink számáról és szövettani megoszlásáról nyújt 
áttekintést. Ez a két korcsoport diagnosztikus és therá- 
piás vonatkozásban is több sajátos problémát vet fel.

Vizsgálat és diagnózis

Az idegrendszer postnatalis fejlődése és számos 
funkció (járás, beszéd, olvasás, számolás stb.) foko-

3. táblázat. Csecsemő és kisdedkori agydaganatos
gyermekek száma és szövettani megoszlása

c se c se m ő 27 (4%)*
ebből infratent. 10

supratent. 17
k isd e d 108 (14%)

ebből infratent. 71
supratent. 37

összesen 135 (18%)

* A százalék a 747 agydaganatra vonatkozik.

astrocytoma 38
(spongioblastoma)

medulloblastoma 17
ependymoma 29
glioblastoma multiforme 5
plexus papilloma 10
meningeoma 2
sarcoma 3
egyéb (benignus 7, malignus 3, 31
bizonytalan 21)

összesen 135

zatos kifejlődése bizonyos vizsgálatokat, elsősorban 
csecsemő- és kisdedkorban még nem tesz lehetővé. 
Ezekben az életkorokban a gondos ideggyógyászati 
vizsgálat elsősorban az agyidegek, myotaticus ref
lexek, motoricus funkciók terén tájékoztat.

Csecsemő- és gyermekkorban azután külön 
megfontolás tárgyát kell hogy képezze az, hogy 
fejlődő idegrendszerről, fejlődésben levő koponyá
ról stb. van szó, tehát a gyermekkor különböző 
szakaszaiban más- és másként kell az egyes vizsgá
latokat értékelnünk, hogy az azokból levont követ
keztetéseink helyesek ‘legyenek.

Az előbbiekben vázolt — korral kapcsolatos 
— kérdések miatt gyermekkorban fokozott jelen
tősége van mindannak a részismeretnek, amit már 
a kórelőzményből, majd a tünetekből megtudha
tunk, és azután azoknak a vizsgálatoknak, melye
ket végezhetünk.

Az agydaganatos csecsemő, ill. gyermek kór
előzményére általában az egyes panaszok és tüne
tek fokozatos előrehaladása (progressio) a jellemző 
még akkor is, ha rövidebb átmeneti regressiv idő
szakok is megállapíthatók (pl. suturolysis követ
kezményeként átmenetileg csökken az intracrania
lis nyomás). A kórelőzmény időtartama lehet né
hány hét, 1—2 hónap, de olykor akár több év is 
(pl. temporalis astrocytoma). Csecsemőkorban, to
vábbá középvonalas, ill. liquorutat elzáró dagana
tok és szövettanilag malignus daganatok eseteiben 
a kórelőzmény időtartama általában rövidebb. A 
betegség hirtelen kezdete agydaganat esetén ritka, 
de előfordul, pl. csecsemőkorban meningitis tumo
rosa, supra- vagy infratentorialis daganat bevérzé
se, arteriovenosus angioma rupturája stb. esetén. 
Főként csecsemő- és kisdedkorban tapasztaljuk, 
hogy egy-egy banális betegség (pl. grippe, enyhébb 
koponyatrauma) után néhány nap alatt bontakoz
nak ki a panaszok és jelentkeznek a tünetek.

Az agydaganatos gyermek leggyakoribb pana
sza infratentorialis daganat esetén a hányás, sup
ratentorialis esetén pedig a fejfájás. Ha reggeli éb
redés után cerebralis típusú és fejfájással kísért 
hányást észlelünk és ezek ismétlődnek, kisagyda
ganatra is kell gondolnunk, még akkor is, ha a 
gyermeknek egyéb panaszai nincsenek.

Csecsemő- és kisdedkorban inkább az intracra
nialis általános nyomásfokozódásra utaló jelek a 
jellemzőek, a góctünet kevésbé tűnik fel. Óvodás- 
és iskoláskorban az intracranialis nyomásfokozó
dásra utaló jelek mellett már több az idegrendsze
ri góctünet és ez utóbbiak nemcsak az általános 
ideggyógyászati, hanem az egyéb vizsgálatokkal 
(pl. látótérvizsgálat 6 éves kortól stb.) is megálla
píthatók.

Fontos, hogy ismerjük a különböző elhelyez
kedésű és típusú daganatok okozta betegség klini
kai lefolyását is.

Agydaganat gyanúja esetén az általános gyer
mekgyógyászati és ideggyógyászati vizsgálat mel
lett rutinszerűen sor kerül a kétirányú koponya
röntgen felvételre (szükség esetén az egyéb kiegészí
tő röntgen felvételekre), az EEG, a szemészeti és 3 
éves kor felett az otoneurológiai vizsgálatra (6, 25).

Nagyagy-féltekei hemispherialis daganatra az 
echoencephalographiás görbén a középecho eltoló-



dásából következtethetünk, ha viszont a görbe 
symmetricus hydrocephalusra utal, ez infratento
rialis daganatot valószínűsít (25).

A topikus diagnosztika hiányosságai miatt 
gyermekkorban fokozott jelentőségűek a röntgen 
kontrasztvizsgálatok.

1954-ben a gyermek számára nem csekély 
megterhelést jelentő levegő-ventriculographia volt 
szinte az egyetlen módszer intracranialis hyperten- 
siót okozó agydaganat diagnosztizálására. Ekkor 
még csak egy-egy esetben került sor cerebralis an- 
giographiára. Az elkövetkező években egyre több 
cerebralis angiographiát végeztünk, majd 1959-től 
a frakcionált és túlnyomással végzett PEG hazai 
bevezetése — elsősorban az agytörzsi daganatok 
diagnosztizálásában — bizonyult nélkülözhetetlen 
eljárásnak (11, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 29).

1966-tól pozitív kontrasztanyaggal (Myodil, 
amipaque) végezzük a ventriculographiát. Ez a 
módszer a gyermek számára megterhelést alig je
lent, a középvonalban elhelyezkedő daganat diag
nosztizálására kiválóan alkalmas, cerebellaris daga
nat esetén pedig gyakran a fajlagos kórisme felál
lítására is lehetőséget nyújt (1, 11, 15).

1970 óta végzünk izotóp scintigraphiát. A vizs
gálat főként a csecsemőkori (pl. plexus papilloma 
az oldalkamrában) és a retrosellaris daganatok 
diagnosztizálásában jelentett haladást (21, 25, 27).

A száloptikás ventriculoscop intraventricula
ris daganatok diagnosztizálásában van segítségünk
re (18).

Az utóbbi években alkalmazott computeres 
tomographia (CT) forradalmi változást jelent a 
neuroradiológiában. Intézetünkben 1979-től van le
hetőségünk erre a vizsgálatra (25).

Differenciál-diagnosztika

Az agydaganat mellett számbajövő intracra
nialis térszűkítő betegség az agytályog (31, 33, 38), 
az epiduralis, subduralis és intracerebralis haema
toma (25, 26), az intracranialis hypertensióval járó 
idegrendszeri fejlődési rendellenesség (25, 26), mint 
az arachnoidealis cysta, a septum pellucidum cysta, 
az aquaeductus stenosis és atresia, a Dandy—Wal- 
ker-cysta, az Arnold—Chiari-malformatio, és két 
főként csecsemőkori kórkép, a hypertensiv és prog
ressiv hydrocephalus (22, 25), és a csecsemőkori 
subduralis effusio (23, 25, 33).

Az antibioticumok bevezetésének és az agytá
lyogot előidéző bakteriális kórképek megfelelőbb 
kezelésének következményeként egyre kevesebb 
csecsemő és gyermek betegszik meg agytályogban. 
Az utóbbi években osztályunkon évente mindössze 
egy-két agytályogos beteget kezeltünk.

Összeállításunkból hiányoznak a tuberculo- 
mák is (18): Az ötven évvel ezelőtti agydaganatos 
kimutatásokban gyermekkorban a kisagyi tuber- 
culomák száma meghaladta a kisagyi daganatok 
számát. Mi az elmúlt 25 év alatt osztályunkon 
mindössze egy supratentorialis hemispherialis 
többgócú tuberculomát észleltünk, azt is még az öt
venes években.

Idegrendszeri góctünetek, intracranialis hyper- 
tensióra utaló jelek, a klinikai lefolyás progressió-
2*

ja esetén — akár együttesen, akár külön-külön 
fordulnak elő az említett tünetcsoportok, vagy 
ilyen tüneteket okozó egyéb betegségek, gondol
nunk kell agydaganatra, vagy más térszükítő beteg
ség lehetőségére is. Melyek ezek a tünetcsoportok, 
illetve kórképek?

Migrén vagy migrénes jellegű fejfájás, külö
nösen ha a fejfájással együtt idegrendszeri tünetek 
is jelentkeznek („migrén accompagnée”).

Az epilepsziának azok a formái, amikor félol
dali görcsök, vagy postconvulsiv bénulás jelent
kezik.

Meningitis, encephalitis, vagy az egy-két nap 
alatt hirtelen kialakuló és súlyos ataxiával és hypo- 
toniával járó cerebellaris encephalopathia, különö
sen akkor, ha intracranialis nyomásfokozódásra 
utaló tünetek is mutatkoznak.

A ritkán előforduló gyermekkori bizonytalan 
eredetű benignus intracranialis hypertensio esetei 
(37).

Ismétlődő és egyre gyakrabban jelentkező fej
fájások, vagy kellően nem magyarázható hányások 
(reggeli cerebralis típusú, vagy ismétlődő aceton- 
aemiás állapotok) eseteiben.

Minden progressiv idegrendszeri betegség ese
tén, még akkor is, ha intracranialis nyomásfokozó
dásra utaló jelek nincsenek (pl. Friedrich-ataxia, 
különböző demyelinisatiós kórképek, anyagcsere
betegségek).

Általános koponyaűri nyomásfokozódás gya
núját keltheti a hypermetrop papilla vagy a pseu- 
dooedema papillae.

A differenciál-diagnosztikai kérdés megoldásá
ban segítségünkre van a klinikai lefolyás alapos 
ismerete, a különböző vizsgálatok és azután a gyer
mek hosszabb (akár évekig tartó) megfigyelése, a 
szükségesnek látszó vizsgálatok ismétlése. Éppen az 
elmúlt 25 év ezirányú klinikai munkájának egyik 
nem lekicsinyelhető eredménye, hogy mia már ha
zánkban szinte nincs olyan gyermek, akinek agy
daganata csak a szekciónál derül ki.

Kezelés, eredmény

,A második világháború befejeztéig hazánkban 
mindössze néhány olyan gyermek volt, aki az agy
daganata miatt végzett műtétet túlélte. Zoltán (40) 
a Magyar Gyermekgyógyász Szakcsoport 1954. áp
rilisi ülésén „A gyermekkori agydaganatok sebé
szete” című előadásában számolt be arról a 46, 16 
éven aluli — a legfiatalabb kétéves volt — gyer
mekről, akiket a budapesti Idegklinikán 1949-ben 
létesült idegsebészeti osztályon az elmúlt négy év
ben kezeltek. Ezek közül még ma is van olyan, 
aki él és jól van. A 46 betegből 44-et 52 alkalommal 
műtötték, a műtéti mortalitás 19,2% volt.

Az OITI Gyermekosztályán az elmúlt 25 év 
alatt fejlődött a diagnosztika, csökkent a műtéti 
mortalitás és ezért a műtéti kockázat. A túlélés 
időtartama növekedett, több a véglegesen gyógyult 
gyermek is. A diagnosztika fejlődése megmutatko
zott nemcsak a pontosabb diagnózisban, hanem a 
műtét kilátásait is javította, elsősorban azért, mert 
a tökéletesebb diagnosztikus eljárások a gyermeket 
kevésbé viselték meg és így a pontosabb diagnózis 619



mellett a gyermekek jobb általános állapotban ke
rülhettek műtétre.

Az utolsó öt évben (1974—1979) az osztály mű
téti mortalitása, beleszámítva a részlegesen eltávo
lítható, sőt, inoperabilis daganatok exploracióját is: 
5%. Háromévesnél fiatalabbakon a műtéti kockázat 
ennél magasabb, idősebbeken és bizonyos daganat
típusoknál ennél alacsonyabb..

Természetesen a legjobb eredmény a daganat 
radikális eltávolításától várható. Ebben a kérdés
ben azonban mindig kellő mérséklettel és indivi
duálisán kell eljárnunk. A műtét kimenetele és a 
gyermek további élete szempontjából az „optimá
lis” és nem az „abszolút” radikalitásra kell töre
kednünk. A túlzott radikalitásnak gyakran vitalis 
veszélyei vannak, mivel sok esetben az agytörzs kö
zelében kell műtenünk, de nem lehet célja a műtét
nek az sem, hogy a radikalitás miatt súlyos és ma
radandó idegrendszeri sérülések (aphasia, agytör
zsi funkciózavar stb.) nehezítsék a gyermek és 
hozzátartozóinak további életét. Minthogy azonban 
a kisagyi astrocytomák, a craniopharyngeomák, 
sőt egyes nagyagyi hemispheriális daganatok radi
kális eltávolítása után a gyermek véglegesen meg
gyógyulhat, a műtéti lehetőség határainak a meg
ítélése mindkét irányban életfontosságú.

A palliativ műtétek sorában munkánk első 15 
évében a ventriculo-cistemostomia (Torkildsen), 
az utóbbi 10 évben pedig az agydaganat esetén is 
egyre gyakrabban végzett ventriculo-atrialis shunt 
jelentett fejlődést. Ez utóbbi műtétnek előfutára 
Cushingnak (5) az az újítása, amikor hátsóscala 
műtétek esetén a liquordinamikai egyensúlyt a mű
tét kezdetén az oldalkamrába vezetett állandó drén 
útján biztosította. A liquorkeringés és a liquor nyo
másviszonyainak egyre kielégítőbb ismerete (12, 
13, 14, 19, 20, 22, 24), a liquortér fertőzése nélkül 
alkalmazható tartós kamradrainage (22, 39) lehe- 
hetősége további eredményekre vezetett. Comás 
állapotban levő csecsemő és gyermeken a radikális 
műtét előtt végzett tartós kamradrainage, ill. vent
riculo-atrialis shunt a liquordinamika zavarát — 
főként az intracranialis nyomásfokozódás okozta 
panaszokat és tüneteket — megszüntette és ezért 
javultak a gyermek esélyei a második ülésben vég
zett radikális műtét átvészelésére. Előfordul, hogy 
a radikális műtétet követően válik szükségessé a 
tartós kamradrainage, ill. a ventriculo-atrialis mű
tét elvégzése, mert a műtét következtében a liquor- 
dinamikában, ill. felszívódásban beállott kóros vál
tozás csak így rendezhető.

A műtét átvészelésének kilátásait nagyban elő
segítette, hogy 1959-től intratrachealis narcosisban 
végezhettük az agydaganat-műtéteket. Az így vég
zett műtét a gyermeket kevésbé viselte meg (az 
intratrachealis narcosist megelőző időszakban a 
műtétek enyhébb vagy súlyosabb hypoxiában és az 
ezzel együttjáró acidosisban folytak), a postopera- 
tív szak simábban és zavartalanabbul telt el, kielé
gítő volt a sebgyógyulás, és az azelőtt nem ritka 
liquorfolyás az utóbbi 15 évben szinte teljesen 
megszűnt. Az intratrachealis narcosissal szerzett 
kedvező tapasztalatainkról már 1963-ban az Anaes- 
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számoltunk be (7). Amíg 1954—1957 között műtött 
71 agydaganatos gyermekünk közül a műtétet kö
vető első héten 9, addig az 1959—1962 között már 
intratrachealis narcosisban műtött ugyancsak 71 
agydaganatos gyermek közül a műtétet követő első 
héten csak 3 halt meg.

A műtéti mortalitás csökkenésében azután a 
jobb műtéti technika (microidegsebészet) mellett 
jelentős szerepet kapott az intenzív kezelés. A ma 
már rendelkezésre álló műanyag szerelékkel, a kü
lönböző összetételű oldatokkal, vérrel, a folyadék- 
háztartás, a vérpótlás megoldott. Természetesen 
ügyelünk a ph és ion viszonyokra is. A nem is 
olyan régen még félelmetes agyoedemát a modern 
dehydráló szerekkel tudjuk megelőzni és kezelni. 
A műtétet követő schock leküzdésére steroidot 
adunk.

Szövettanilag malignus daganatok műtétje 
után, vagy inoperalibis agytörzsi daganatok esetén 
röntgentherápiát végzünk. A 12—16 ezer ,,r” össz- 
mennyiséget a gyermek több sorozatban kapja.

Kisagyi medulloblastomáknál és malignus 
ependymomáknál az utóbbi 15 évben a gyermek 
cytostaticus kezelést kap. Bár meggyőződésünk, 
hogy a malignus daganatok kezelésében ez a jövő 
útja, sajnos azonban az eddigi eredmények ezen a 
területen eddig nem váltották be a hozzáfűzött re
ményeket.

Az agydaganatos gyermek végleges gyógyulá
sára a radikálisan eltávolítható kisagyi astrocyto
mák és egyes szövettanilag és biológiailag benig
nus nagyagy-féltekei daganatok esetében számít
hatunk. Ezt bizonyítja pl. az 1954—1963 között el
telt 10 év alatt műtött kisagyi astrocytomás bete
geink katamnézise. Az ebben az időszakban ope
rált 61 gyermek közül 37 él, korának és állapotá
nak megfelelő szellemi vagy fizikai foglalkozást 
űz 26. Volt betegeink közül már többen kötöttek 
házasságot. Mintegy 20 olyan egészséges gyerme
ket tartunk nyilván — ezekből a legidősebb már 
túljutott a pubertáson —, akiknek édesanyját vagy 
édesapját gyermekkorában agydaganat miatt mű- 
töttük. A terhesség és szülés számottevő problémát 
nem jelentett.

összes daganatos betegeinket tekintve általá
ban minden hatodik esetben várható végleges gyó
gyulás, a többiben a túlélés időtartama változó, 
nem ritka, amikor a „hasznos” túlélés öt évnél is 
több.

A jövő kilátásai

A diagnosztika, a műtéti és intenzív kezelés fej
lődése további eredményekre vezehet. Az agy daga
natok belgyógyászati úton (cytostaticumok) történő 
gyógyításától az elkövetkező időkben a malignus 
agy daganatok gyógyítását reméljük, de lesz-e vala
mi megoldás a helyzetüknél fogva sebészileg eltávo
líthatatlan, szövettanilag jóindulatú agydaganatok 
kérdésében? Ezen a területen a belgyógyászati ke
zelés aligha lehet eredményes. Joggal vetődik fel a 
kérdés, van-e remény az agydaganatok etilógiájá- 
nak megismerésére? Az etiológia ismeretében az
után új gyógyítási lehetőségek és mint végcél az 
agydaganatok megelőzésnek a kérdése jöhet szóba.



Az etiológia kérdéseiben a gyermekkori agyda
ganatokkal is kapcsolatos alkati, genetikai, fejlő
déstani, endokrin, vírus, immun és exogen kérdé
sek (2, 4) jönnek számításba. A jövő feladata eze
ken a területeken az eddigi még hiányos — inkább 
csak kísérleti stádiumban levő — ismereteinket 
gyarapítani.

összefoglalás: 25 év alatt (1954—1979) az 
OITI Gyermekosztályán 747 agydaganatos beteget 
kezeltek. A tanulmány a gyermekkori agydagana
tok klinikumának összefoglaló áttekintése, különös 
figyelemmel a diagnosztika és therápia fejlődésére, 
a gyermekneurológiai tapasztalatokra. A diagnosz
tika fejlődésének eredménye, hogy ma már ha
zánkban is ritka az olyan gyermek, akinek agyda
ganata csak a szekciónál derül ki. A műtéti és inten
zív kezelés javulásának eredményeként a műtéti 
mortalitás az elmúlt 25 év folyamán 19%-ról 5%- 
ra csökkent. Végleges gyógyulás csak minden ha
todik gyermekkori agydaganat esetén várható, a 
többiben a „hasznos” túlélés időtartama változó, 
nem ritkán öt évnél is több. A diagnosztika, a mű
téti és intenzív kezelés fejlődése további ered
ményre vezethet. A malignus daganatok kielégí
tőbb gyógyítása belgyógyászati (cytostaticumok) 
úton remélhető. A gyermekkori agydaganatok 
etiológiájának jövőbeni megismerése lehetőséget 
jelenthet az agydaganatok megelőzésére.
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H e l y e s b í t é s
Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy e szómban megjelenő Sensit hirdetésünk 
megjegyzés rovata az alábbiak szerint módosul:

MEGJEGYZÉS: *  Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb hórom 
alkalommal) ismételhető.
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S 3 0 0 , sziruptartós hatású szulfonamid
ÖSSZETÉTEL:
4 g sulphamethoxydiazinum ható
anyagot tartalmaz 40 ml szirupban.

HATÄS:
A többi szulfonamidhoz hasonlóan 
hatása a p-aminobenzoesav és szul
fonamid molekula közötti kompeti
tiv antagonizmuson alapszik.
A gyógyszer bakteriosztatikus hatá
sú. Bakteriológiai hatásspektruma 
hasonló más szulfonamidokéhoz, a 
hatáserősség szempontjából azon
ban a Bayrena előnyösebb. Az E. 
coli, Salmonella, Shigella, Strepto
coccus pyogenes törzsek nagyfokú 
érzékenységet mutatnak a sulpha- 
methoxydiazinummal szemben. A 
Bayrena per os adva jól felszívódik, 
tartós és magas serum- és szövet
szint érhető el alacsony adagjával 
is. A vizeletben és epében magas 
koncentráció alakul ki. A vizelettel 
nagyrészt aktív formában ürül.

JAVALLAT:
Elsősorban gyermekek valamennyi 
szulfonamidérzékeny kórokozó által 
okozott fertőzésének kezelése.
Légúti fertőzések (bronchitis, bron
chopneumonia).
Szájüreg, garat, melléküregek, fül 
fertőzése.
Urogenitalis rendszer fertőzései

A bőr coccusok okozta fertőzései 
(phlegmonék).
Enteralis infectiók.
Sebészeti műtétek előkészítése (vas
tagbél).
Vírusbetegségek secunder bakteriá
lis fertőzései.
Profilaxisként adható a Bayrena 
hosszabb corticosteroid kezeléskor a 
bakteriális secunder infectio kivédé
sére, asthma bronchiale esetén a 
bakteriális légúti fertőzés megaka
dályozására.
A Bayrena hosszan tartó kezelések
re is alkalmas, pl. chronikus bron
chitis akut exacerbatiójának meg
akadályozására.
ELLENJAVALLAT:
A Bayrenára ugyanazok a kontra
indikációk érvényesek, mint minden 
szulfonamidra: szulfonamid-túlérzé- 
kenység: máj- és veseelégtelenség, 
vérképzőszervi zavarok, bőr- vagy 
nyálkahártyatünetek fellépése.
Az újszülöttben akadályozza a bili
rubin kiválasztódását, ezért csecse
mőnek 3 hónapos korig nem adha
tó. Korlátozott vesefunkció esetén -  
a kumuláció elkerülése végett -  
csak redukált adagok adhatók (a 
plazmakoncentráció meghatározása 
ajánlatos). Óvatosság ajánlatos az 
adásában folsavhiányos anaemiá- 
ban.

Adagolás az alábbi táblázat szerint:

Első nap Második naptól

Kor Testsúly
mg/kg

adagoló
kanál
szirup

mg/kg
adagoló

kanál
szirup

3— 6 hó 6- 8 30 ‘/2 10 V«
6- 9 hó 8 - 9 30 V* 10 7«
9-12 hó 9-10 30 ‘/2 10 7«
1- 2 év 10-13 20 72 10 7«
2 - 4 év 13-16 20 % 10 7.
4- 6 év 16-20 20 % 10
6—10 év 20-30 20 1 10 y2

(cystitis, cystopyelitis, pyelitis, pye
lonephritis).
1 adagolókanál (5 ml) 0,5 g sulpha- 
methoxydiazin hatóanyagot tartal
maz.
A napi adagot célszerű reggel egy
szerre bevenni, étkezés után. Súlyos 
esetekben az első napi adag 1/3- 
dal ■ növelhető. Profilaxis céljából 
elegendő a fenntartó adagot adni. 
A Bayrena a tünetek megszűnése 
után még 2—3 napig adagolandó.

A kellő mennyiségű folyadékbevitel
ről gondoskodni kell.
MELLÉKHATÁSOK:
A szulfonamidokra jellemző vala
mennyi mellékhatással számolni 
kell: pl. allergiás bőrreakció, émely
gés, hányinger. Ritkán múló jellegű 
vérképzőrendszeri károsodás észlel
hető (leukopenia, thrombocytaszám- 
és folsavszintcsökkenés), amely fol- 
sav adására rendeződik.

GYÖGYSZER-KÖLCSÖNHATASOK: 
Kerülendő az együttadása:
-  difenilhidantoinnal (a difenilhi- 

dantoin szérumszintje toxikusig 
emelkedhet) ;

— szalicilátok és fenilbutazon (a 
szulfonamid szérumszintjét toxi
kus értékre emelhetik).

Óvatosan adható a következő 
gyógyszerekkel:
Coerulamin, Hexamethylentetramin 
és Tindurin (a szulfonamid toxieitá- 
sa fokozódhat).
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a kezelés alatt bőrkiütés, bőr
pír jelentkezik, a gyógyszer adását 
abba kell hagyni. Hosszan tartó 
kezelés alatt teljes vérképkontroll 
szükséges (thrombocytaszám is).

MEGJEGYZÉS:
**• Csak vényre adható ki, 
egyszeri alkalommal.
CSOMAGOLÁS:
40 ml szirup 5,—Ft.

Forgalomba hozza: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, Tiszavasvári,
Bayer A. G. Leverkusen licencia alapján
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Az irodalomban általánosan elfogadottnak tűnik, 
hogy a pancreas betegségek diagnózisában a sec
retin-pancreozymin próba nyújtja a legbiztosabb 
információt (1). A hasnyálmirigy működésének 
gastrointestinalis szabályozását is figyelembe véve 
az a vélemény, hogy a próbaételre adott szekréciós 
válasz, a Lundh-teszt, hasonlóan fontos kiegészítő 
adatokat szolgáltat (23).

A két vizsgálat azonban a pancreas exokrin 
működéséről nem azonos módon nyújt felvilágosí
tást. A secretin-pancreozymin próbával a két leg
fontosabb szekréciót serkentő hormon exogén adá
sára létrejövő exokrin választ regisztráljuk, míg a 
Lundh-teszt az étkezés során egy adott betegben 
fiziológiásán, tehát a neurohumorális reguláció 
hatására megjelenő pancreas tevékenységről ad 
képet.

A két vizsgálat együttes alkalmazásától a 
pancreas exokrin működésének még teljesebb fel
tárását várhatjuk, ami elsősorban enyhe pancrea- 
topathiák, korai elváltozások diagnózisában nyújt
hat j elentős segítséget.

Anyag és módszer

A kombinált secretin-pancreozymin és Lundh- 
próbát 68 egyénen végeztük el. A kontroll csoport 17
betege egyéb, a hasnyálmiriggyel össze nem függő 
funkcionális bélbetegségben szenvedett. A pancreas 
betegség diagnózisát a következő paraméterek biztosí
tották:

1. Kóros cukorterhelési görbe ismételt pancrea- 
titisnek megfeleő anamnézissel.

2. Előzőleg végzett Lund-teszt (20), keményítő 
terhelés (24), vagy Lipidiol-próba (18) pozitív 
eredménye.

3. Műtéti lelet (támogató).
4. Retrograd pancreatographia (kóros).
5. Pancreatogen steatorrhoea.
A fenti kritériumok közül legalább kettő egyide

jű fennállását tartottuk a diagnózis feltételének.

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 11. szám

Secretin-pancreozymin próba:
A kétlumenű, Balzer-szondát 75 cm mélységig 

vezetjük le jobboldali fekvésben. Ekkor a disztális 
szár csúcsa a duodenum alsó vízszintes részében, a 
proximális szár a gyomorban van. 40—50 vizem szí
vással külön-külön gyűjtjük a gyomor- és duodenum- 
nedvet. A 10 perces bazális frakciót elöntjük, majd 
1 E/kg secretint (Boots) adunk intravénásán és három 
10 perces frakcióban gyűjtjük a duodenum-nedvet. Ez
után 1,5 E/kg pancreozymint (Boots) fecskendezünk be
i. V. és három 10 perces, majd egy 20 perces frakciót 
gyűjtünk. A jelenlegi összehasonlító vizsgálatokban 
a 20 perces frakció adatai nem szerepelnek.

Lundh-teszt:
Az utolsó frakció leszívását követő 10 perc szünet 

után a proximális száron a gyomorba fecskendezzük 
a Lundh-féle próbaételt (13). 10 percig mindkét szárat 
lezárjuk, ezalatt a próbaétel legnagyobb része a vé
konybélbe jut (15). Ezután három 10 perces frakció
ban gyűjtjük a duodenum-nedvet.

A bikarbónát koncentrációt (2) a secretin utáni 
három frakcióból, a tripszin (2), lipáz (10) és amiláz
(5) aktivitást valamennyi frakcióból meghatároztuk. 
Korábbi tapasztalatainknak megfelelően (17) 14 para
métert értékeltünk mind a három vizsgálatnál, a sec
retin próbánál ezenkívül a maximális bikarbónát 
koncentrációt is megadtuk. A normál érték alsó hatá
rát irodalmi adatok alapján (22) úgy határoztuk meg, 
hogy a kontrollok értékeinek logaritmikus transzfor
málása után nyert átlagából kivontuk a kétszeres 
standard deviációt (1. táblázat).

Eredmények

A pancreozymin stimulálás után kapott en
zimértékek általában nem haladták meg szignifi
kánsan a secretinre kapott értékeket, sőt a lipáz 
esetében valamivel kisebb szekréciót kaptunk. A

1. táblázat. A normál értékek alsó határa a secretin- 
pancreozymin- Lundh próbánál

Secre- Pancre-
tin ozymin Lundh

Átlagos
aktivitás E/ml 55 72 49N'CO Maximális

'jE aktivitás E/ml 94 93 66
< Összegezett

output E/30 min 6181 5963 9856
Maximális
output E/10 min 4581 3489 5824

Átlagos
aktivitás mE/ml 113 161 190
Maximális(Лa aktivitás mE/ml 184 243 274

j—h- Összegezett
output
Maximális

E/30 min 13 18 38

output E/10 min 7 9 23

Átlagos
aktivitás E/ml 22 19 48
Maximális
aktivitás E/ml 54 21 61

□ Összegezett
output
Maximális

E/30 min 4276 1502 8133

output E/10 min 1886 726 4934
roO) Összegezett ml/30 min 85 58 119

Maximális ml/10 min 33 26 63

Maximális HCO- 
koncentráció mEq/l 89 — —

%
623



2. táblázat. A secretin- pancreozymin- Lundh tesztnél számított paraméterek összehasonlítása 
a kontrollok és a pancreas betegség csoport között

Kontroll (n = 17) Pancreas betegség (n = 51)
Secretin Pancreozymin Lundh teszt Secretin- Pancreozymin Lundh teszt

Átlagos E/ml 101,05 115,73 129,65 58,27 65,42 50,01
aktivitás ± 7,960* ± 11,021 ± 16,119 ± 5,318 ± 5,448 ± 2,770

N Maximális E/ml 158,55 165,50 150,66 86,86a 91,27a 71,12
aktivitás ± 14,621 ± 18,442 ± 18,442 ± 7,116 ± 7,263 ± 4,636

< Összegezett E/30 min 13332,69a 14866,87a 22680,88 5412,80a 6459,83a 7824,50
output ± 1279,078 ± 1628,455 ± 2993,998 ± 460,845 ± 170,600 ± 419,933
Maximális E/10 min 7992,03a 10627,75 12893,09 3081,67а,ь 4131,99 4670,42
output ± 825,128 ± 1264,073 ± 1363,631 ± 240,148 ± 329,769 ± 276,467

Átlagos E/ml 224,34a 282,57a 474,43 140,71 a,b 205,74a 270,33
aktivitás ± 24,253 ± 32,742 ± 65,485 ± 9,802 ± 15,963 ± 28,006

‘n Maximális E/ml 380,94a 431,35a 662,05 220,86a,b 286,10a 380,37
Q. aktivitás ± 44,208 ± 52,203 ± 84,402 ± 16,803 ± 23,105 ± 35,707

H Összegezett E/30 min 28,85a 34,49a 90,69 1 3,34a 20,80a 47,18
output ± 3,601 ± 4,929 ± 12,352 ± 1,245 ± 1,708 ± 5,427
Maximális t /1 0 min 18,06a 24,23a 56,78 8/04a,i, 13,39a 26,161
output db 2,414 ± 4,050 ± 7,048 ± 0,855 ± 1,348 ± 2,864

Átlagos E/ml 65,65a 54,23a 94,53 44,10b 36,93a 50,03
aktivitás ± 5,501 ± 6,009 ± 6,827 ± 2,932 ± 2,872 ± 3,849

N Maximális E/ml 94,94a, ь 72,71 a 115,41 60,41 54,39a 66,65
Q. aktivitás ± 5,639 ± 9,151 ± 7,927 ± 3,875 ± 4,148 ± 4.765

Összegezett E/30 min 8115,29a 5813,29a 19315,41 3967,25a 3330,80a 8283,98
output ± 557,533 ± 816,948 ± 1744,302 ± 391,104 ± 371,901 ± 798,648
Maximális E/10 min 3469,76a 2915,65a 11704,00 1874,49a 1715,53a 4213,55
output ± 225,67 ± 467,473 ± 1199,869 ± 169,256 ± 192,368 ± 405,333

+-» 
C0 
O) Összegezett ml/30 min 120,71a 123,18a 195,88 90,76a 92,43a 168,51 NS
о4— ± 4,835 ± 15,263 ± 11,521 ± 5,221 ± 5,552 ± 8,237

'Ф Maximális ml/10 min 49,76a 71,06a 111,76 40,20a 46,98a 85,22
± 2,577 ± 13,166 ± 8,272 ± 1,946 ± 2,550 ± 5,001

Maximális HCO- mEq/l 123,88 — — 104,64 — —

koncentráció ± 4,622 ± 3,105

'Átlag ± SEM; a: szignifikánsan különbözik a Lundh ételre kapott szekréciótól, b; a pancreozyminre kapott szekréciótól (vari
anda analízis p<0,05); NS: a kontroll csoport értékétől szignifikánsan nem különbözik (kétmintás t próba p<0,05).

% Amiláz Tripszin Lipáz térfogat átlagosan

1 Secretin
2 Pancreozymin
3 Lundh

■  összegezett output 
О  maximális output 
И  átlagos aktivitás 
E3 maximális aktivitás

A kóros paraméterek gyakorisága (%) a secretin-pancreo- 
zymin-Lundh-teszt során a pancreas betegségcsoportban 
(n =  51)

Az oszlopok a különböző enzimek és a térfogat, valamint a 
secretin-, pancreozymin- és Lundh-teszt normáltól való el- 
tésének gyakoriságát jelzik. Ezen belül ábrázoltuk a kóros 
paraméterek arányát is. S: secretin-, P: pancreozymin-, L; 
Lundh-teszt

nedv mennyisége viszont inkább a pancreozymin 
után volt több (2. táblázat). A próbaételre kapott 
tripszin és lipáz emelkedés valamennyi paraméte
re szignifikánsan nagyobb volt a szekretinnel, illet
ve pancreozyminnel nyertnél, az amiláz esetében 
csak az enzimürítés (output) bizonyult nagyobb
nak (2. táblázat).

A secretin-pancreozymin teszt után végzett 
Lundh-próba nem különbözött lényegesen az ön
magában elvégzett vizsgálattól (3. táblázat).

A pancreas betegcsoport értékei a Lundh- 
teszt térfogatra vonatkozó kevéssé diagnosztikus 
összegezett mennyiségének kivételével szignifi
kánsan kisebbek voltak a kontrollok értékeinél 
(2. táblázat).

Az összehasonlított paraméterek hasonló 
arányban voltak kórjelzőek a secretin és Lundh- 
tesztnél (ábra). A secretin próba esetében néhány
szor a maximális bikarbónát koncentráció további 
információt nyújtott, de csak egy esetben talál
tunk kóros bikarbónát koncentráció mellett nor
mális Lundh-tesztet. A próbaételre kapott nedv 
mennyisége is gyakran kisebb volt a normál érték 
alsó határánál a pancreas betegség csoportban. Az 
output értékek általában többször voltak kóros 
tartományban, mint az akitivitások, de 2,6%-ban 
az adott enzim-output nem, csak az enzim-akti
vitás jelezte helyesen a betegséget.



(antihistaminicum, orexigenicum)tabletta, szirup

Hisztamin- és szerotonin-antagonista. Étvágyjavító és súlygyarapító hatású 
készítmény.



P E R IT Ő L
tabletta, szirup antihistaminicum, orexigenicum

Ö SSZ E T É T E L

4 m g cy p ro h e p tad in u m  h y d ro ch lo ricu m  ta b le t tá n k é n t ;
40 m g cy p ro h ep tad in u m  h y d roch lo ricum  (100 m l) sz irupban .

JA V A LLA TO K

A k u t és k rón ikus u r tic a r ia , szé ru m b eteg ség , szén an á th a , rh in itis  v aso m o to rica , rh in itis  
a lle rg ica , gyóg y szer-ex an th em a, p ru ritu s , ekcém a, ek cem a to id  d e rm a titis , k o n ta k t d e rm a 
tit is , n e u ro d e rm a tit is , an g ip n eu ro tik u s  ödém a, rovarcsípés, carc ino id  sz in d ró m a . V aszku- 
láris  típ u sú  fejfájás ( m i g r ^ ,  h isz tam in -cephala lg ia ). K ülönböző e re d e tű  é tv ág y ta lan ság  
(a n o re x ia  nervosa , id iopa th iás  a n o re x ia )  íés le ro m lo tt  á lla p o t (posz tin fekciózus á llap o t, 
rekonvaleszcencia , k rón ikus betegség , k im erü ltség , h y p e rth y reo s is ). ‘• - i

-

E L L E N  JA V A L L A T O K  

G la u co m a , ö d é m a k é s z s é g  é s  tr e te n c ió .

У

A D A G

S z o k á s o s  k e z d ő  á tlagja  fe ln ő ttekn ek  n a p o n ta  3X1 ta b 
le t ta  va g y  3X1 g y e r m e k k a u á l sz iru p . Ez a z  ad a g  (12 m g )  
s z ü k sé g  s z e r in t  c sö k k e n tn ^ tő , ill. n ö v e lh e tő . U tó b b i  
e s e tb e n  a  napi ad a g  n e m  h a la d h a tja  m e g  a  32 m g -o t.  
K ró n ik u s u r t ic a r ia  k e z e lé s é r e  á lta lá b a n  napi 3X y2 ta b 
le t ta ,  va g y  3X1 k á v ésk a n á l sz ir u p  (6  m g ) e le g e n d ő .

A k u t m ig r é n e s  r o h a m  e s e té n  1 ta b le t ta  vag y  1 g y er-  
m e k k a n á l sz iru p . A m e n n y ib e n  a  fe jfá jás n e m  sz ű n ik  
m e g , y 2 ó r a  e l t e l t é v e l  is m é t  a d h a tó  1 ta b le t ta  vag y  1 
g y e r m e k k a n á l sz ir u p . A  b e te g  4-6 ó rá n  b e lü l 8 m g-n ál 
tö b b e t  n em  k a p h a t. A  h a tá s  fe n n ta r tá sá r a  n a p o n ta  
3X1 ta b le t ta  vag y  3X1 g y e r m e k k a n á l sz ir u p  r e n d sz e 
r in t  e le g e n d ő .

É tv á g y ta la n sá g b a n  3X1 ta b le t ta  va g y  3X1 g y e r m e k 
kanál sz ir u p  n a p o n ta .

М ? | Г | | | Г Уг é v e s  k o r ig  n em  a d h a tó !
G yerm ekeknek y 2— 2 é v e s  k o r  köjS& t ad ása  k iv é te le s e n  

^ ^ M e g k ísé r e lh e tő  0,4 m g /tsk g /d * e  a d a g b a n  (p l. 10 k g-os  
f  g y e r m e k n e k  napi 4 m g ; e z t  A m e n n y isé g e t  2 k á v é sk a 

n á ln y i sz ir u p  tarta lm azza^ fr  ß

3— 4 h é tn é l  to v á b b  n e m  a d h a tó . 2— 6 é v e s  k o r ig  a  k e z 
d ő  a d a g  á lta lá b a n  nap i ЗХУ2 ta b le t ta  v a g y  3X1 k á v é sk a 
nál (6  m g ) sz ir u p ja i h a  a z  ad a g  n ö v e lé s e  sz ü k sé g e s , a  
p ó t lá s t  e s t e ,  le fe k v é s  e lő t t  c é ls z e r ű  adni* A  te lje s  napi 
a d a g  a  8 m g -o t  ne h a la d ja  m eg .
6— 14 é v e s  k o r ig  a  s z o k á s o s  napi ad ag  3X1 ta b le t ta ,  
vag y  3X1 g y e r m e k k a n á l sz ir u p . A ,: te lje s  napi ad a g  
16 m g -n á l tö b b  n e  leg y e n . É tv á g y ta la n sá g b a n  2— 6 é v e s

WL 1

k o r ig  3— 4X y2 ta b le t ta ,  vag y  3X1 g y e r m e k k a n á l sz ir u p ,  
d e  le g fe lje b b  8 m g  n a p o n ta . A  napi ad a g  a  12 m g -o t  n e  
lép je  tú l.

M E L L É K H A T Á S

Á lm o ssá g , a m e ly  r e n d s z e r in t  á tm e n e t i  je lle g ű , é s  r itk á n  
t e s z i  s z ü k s é g e s s é  a k e z e lé s  f é lb e s z a k ítá s á t .  R itk áb b an  
s z á jsz á r a z sá g , m e n tá lis  k o n fú z ió , a ta x ia , v iz u á lis  h a llu 
c in á c ió , s z é d ü lé s , n a u sea , b ő r k iü té s , n y u g ta la n sá g , fe j
fájás.

F IG Y E L M E Z T E T É S

A  k e z e lé s  k e z d e te k o r  j e le n tk e z ő  s z e d a t ív  h a tá s  m ia t t  
a z  e ls ő  a d a g o t  a já n la to s  a z  e s t i  é tk e z é s  u tá n  b e v e n n i.  
A lk a lm a z á sa  f o k o z o t t  e lő v ig y á z a to s s á g o t  ig é n y e l, e z é r t  
pl. já r m ű v e z e tő k , m a g a sb a n  vagy  v e s z é ly e s  g é p e n  d o l
g o z ó k  csak  a z  o r v o s  á lta l,  a z  e g y é n i é r z é k e n y sé g n e k  
m e g fe le lő e n  e lő ír t  a d a g b a n  s z e d h e t ik .

T e r h e s sé g b e n  n e m  a d h a tó !

P e r ito l-k ú r a  a la t t  a s z e s z e s  ita l fo g y a sz tá sa  t i lo s !  

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N  H A T Á S

A  fá jd a lo m c s illa p ító k  é s  a lta tó k  h a tá sá t  p o te n c iá lja ;  
a z o k  csa k  c s ö k k e n te t t  a d agb an  a d h a tó k .

f V
M EG JEG YZÉS

*  C sak  v é n y r e  a d h a tó  k i. Д к  o r v o s  r e n d e lk e z é s e  s z e 
r in t  ( le g fe lje b b  h á r o m  a lk a lo m m a l)  is m é te lh e tő .

C S O M A G O L Á S

20 ta b le t ta  2,—  Ft, 1 ü v eg  100 g 2,20 Ft.
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3. táblázat. A secretin- pancreozymin teszt után 
és a különállóan végzett Lundh próba 
összehasonlitása

cI-P teszt
S-P teszt 
után végzett 
Lundh teszt 
n = 17

Külön végzett 
Lundh teszt

n = 77

Átlagos E/ml 129,65 * 99,81
aktivitás ± 16,119 ± 5,242N Maximális E/ml 1 50,66 141,60 NS
aktivitás ± 18,442 ± 7,584

< Összegezett E/30 min 22680,88 24835,00 NS
output ± 2993,998 ± 1724,939
Maximális E/10 min 12893,09 15234,11 NS
output ± 1363,631 ± 1307,298

Átlagos E/ml 474,43 521,82 NS
aktivitás ± 65,483 ± 23,043

C Maximális E/ml 662,05 759,92 NSNСЛ aktivitás ± 84,402 ± 37,197
Összegezett E/30 min 90,69 120,59

output ± 12,352 ± 6,355
Maximális E/10 min 56,78 75,01 NS
output ± 7,048 ± 5,242

Átlagos E/ml 94,53 81,31 NS
aktivitás ± 6,827 ± 2,811
Maximális E/ml 115,41 107,81N'CO aktivitás ± 7,927 ± 3,329

Összegezett E/30 min 19315,41 17868,19 NS
output ± 1744,302 ± 753,807
Maximális E/10 min 11704,00 10601,04 NS
output ± 1199,869 ± 548,262

+-*Cö Összegezett ml/30 min 195,88 22922
O )
О ± 11,521 ± 6,689

t Maximális ml/10 min 111,76 127,90 NS
1 - ± 8,272 ± 6,053

* Átlag ± SEM; NS: Az összehasonlított értékek szignifikánsan 
nem különböznek (kétmintás t próba, 
p <0,05).

A pancreozyminre adott válasz kevesebb al
kalommal volt kór jelző, mint a secretin, vagy 
Lundh-teszt (ábra).

A Lund-próba 5 (9,8%), és a secretin próba 
7 (13,7%), a pancreozyminre adott válasz 16
(31,4%) enyhe pancreatopathiában negatív volt, 
de csak egy esetben bizonyult (2%) mindhárom 
együttesen negatívnak.

Korábbi kritériumaink alapján (17) a betegek 
több mint felének enyhe (1—5 kóros paraméter), 
negyedének középsúlyos (6—10 kóros paraméter), 
kb. 10%-ának súlyos pancreas funkciós kiesése 
volt (11—14 kóros paraméter).

Megbeszélés

A Boots-secretin körülbelül 20% CCK-—PZ-t 
tartalmaz (9), így a secretinre kapott enzim-secre- 
tio csak részben kapcsolódik a nedvtermelés növe
kedéséhez, az úgynevezett kimosás jelenségéhez, 
jórészt a CCK—PZ tartalom secretin által poten
ciált szekretoros hatása lehet. Így érthető, hogy 
irodalmi adatokkal egyezően (3) CCK—PZ-re ka
pott enzim-válaszok már általában nem haladták 
meg a secretin utáni értékeket (II. táblázat) és

diagnosztikus jelentőségük is kisebb volt az előző 
secretin válaszhoz képest (ábra). A CCK—PZ-re 
kapott jelentős nedvtérfogat-növekedés viszont a 
Boots CCK—PZ secretin tartalmának és az előző
leg adott secretin potenciáló hatásának következ
ménye lehet (26).

Dreiling és mtsai szerint (8, 29) a Boots-sec- 
retinnel végzett secretin próba diagnosztikus érté
ke nem javult CCK—PZ-vel való kombinálás 
után. Anyagunkban is csak két esetben volt kór
jelző a CCK—PZ-re adott válasz tévesen negatív 
secretin próba esetén. Tizenegy esetben viszont az 
álnegatív CCK—PZ próba előtt a secretin teszt jól 
jelezte a pancreas betegséget. A két vizsgálat érté
keinek összegezése és kiterjesztése 80 percig (19) 
valamennyi álnegatív próba esetén kórosnak bi
zonyult, tehát a két hormon kombinálásának je
lentős előnye van.

A secretin-pancreozymin próba után végzett 
Lundh-teszt a különálló vizsgálattal (20) azonos 
értékű. Elővizsgálatainkban tisztáztuk, hogy 50 
perccel a CCK beadása után a szekréció alapérté
kére tér vissza, ami a CCK—PZ és secretin rövid 
felezési ideje alapján (21) érthető. Az ekkor adott 
próbaétel a különálló vizsgálathoz hasonló átlag
szekréciót vált ki. A pancreas kimerülésével nem 
kell számolnunk, hiszen jelentősen nagyobb dózi- 
sú CCK—PZ infúzió (4—16 CHR/kg/h) 80 perc 
múlva sem okozott kifáradásos jelenséget egész
séges és idült pancreatitisben szenvedő betegek
ben (25).

A Lundh-teszt általunk is .alkalmazott módo
sított változata az úgynevezett quantitativ Lundh- 
próba (3), a három egyedi vizsgálat közül a legha
tásosabbnak bizonyult. Eredményeink megerősí
tik mások vizsgálatait (3, 28). A próbaételre adott 
válasz alapján különültek el legjobban a kontroll 
és pancreas betegség csoport átlagértékei (2. táb
lázat). A nemzetközileg használt próbaétel (13) 
hatására a vékonybél nyálkahártyájából felszaba
duló hormonok és idegi mechanizmusok együttesen 
hatásosabb ingert jelentenek a pancreasra, mint a 
relatíve tisztított hormonkészítmények (3, 28). A 
hasnyálmirigy minél teljesebb tömegének inger
lése általános vélemény szerint jobb szétválást 
eredményez a kóros és normál csoport között (1,
8). A próbaételre adott válasz egyúttal jelzi a 
pancreas funkciós eltérés klinikai jelentőségét, 
mert az étkezésnél létrejövő enzim-szekréciós ka
pacitást jellemzi (23). Így a társuló epeút-dyskine- 
sis (12), malabsorptio (16, 23), epe- és gyomorürü- 
lést befolyásoló műtét (4, 27), néhány esetünkben 
észrevehetően súlyosbította a Lundh-teszt ered
ményét a secretin-pancreozymin próbához képest, 
ez klinikai szempontból előnyként említhető, ö t  
álnegatív Lundh-tesznél négy alkalommal a sec
retin próba, két esetben a CCK—PZ próba is kór
jelző volt. A kombinált vizsgálat ezt a hibát, vala
mint a bikarbónát meghatározás hiányát pótolja.

Súlyos pancreas betegség esetén valamennyi 
enzim szekréciója kóros volt, enyhébb esetekben 
azonban csak egy-egy enzim néhány paraméteré
ben volt eltérés, mert az enzimek nem párhuza
mosan termelődnek (6, 7). A különböző ingerek 627
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hatására a kontrollokban is nyilvánvalóvá vált az 
enzimek nem párhuzamos szekréciója: a próbaétel 
hatására megnőtt a tripszin aránya.

Anyagunkban az egyes enzimek diagnosztikus 
értéke 24—55% között volt. Ez alacsonyabb az iro
dalomban közölteknél (11, 14), aminek az az oka, 
hogy betegeink között nagyobb arányban fordult 
elő enyhe eset. Véleményünk szerint a m agyar ét
kezési szokások mellett m ár enyhe pancreas funk
ció eltérés is komoly panaszokat eredményezhet, 
másrészt a pancreas daganatainak kórismézésé- 
hez kellőn érzékeny, kis eltérést is nagy bizton
sággal kim utató pancreas funkciós vizsgálatokra 
van szükség. Ezen céljainknak a kombinált secre
tin-pancreozymin — Lundh-teszt minden koráb
ban alkalmazott pancreas funkciós vizsgálatnál 
alkalm asabbnak látszik.

Köszönetnyilvánítás. A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Központi Laboratórium Számítástechnikai 
Központjában végzett statisztikai számításokért, vala
mint Korom Mihályné asszisztensnő kiváló technikai 
segítségéért ezúton is köszönetét mondunk.

összefoglalás: A szerzők secretin-pancreozy
min és Lundh-próbával végzett összehasonlító 
vizsgálataikról számolnak be. Megállapítják, hogy 
a Boots-secretinre kapott enzim-szekréciót a panc- 
reozyminre kapott válasz szignifikánsan nem ha
ladja meg és a pancreozymin a secretin próbát 
csak kismértékben javítja. Az ún. quantitativ 
Lundh-teszt során szignikifánsan magasabb en
zimértékeket kaptak és a vizsgálat diagnosztikus 
értéke a secretin próbáét is felülmúlta. A secretin- 
pancreozymin és Lundh-teszt együttes alkalma

zása a pancreas enyhe eltéréseinek igazolására is 
megfelelőnek bizonyult.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Városi Kórház-Rendelőintézet, Szentes 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
(főorvos: Veszelovszky Iván dr.)
Gyermekkórház-Rendelőintézet, Szeged 
Ifjúsági Ideggondozó és Lélektani Intézet 
(főorvos: Farkasinszky Terézia dr.)
Városi Kórház-Rendelőintézet, Szeged 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
(főorvos: Bódis Lajos dr.)
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika 
(igazgató: Szilárd János dr.)

D e x a m e t h a s o n n a l  k e z e l t  
a n y á k  g y e r m e k e i n e k  
p s z i c h é s  é s  n e u r o -  
s z o m a t i k u s  u t ó v i z s g á l a t a
Veszelovszky Iván dr.,
Farkasinszky Teréz dr., B. Nagy Zoltán dr., 
Bódis Lajos dr., és Szilárd János dr.

Az elmúlt évek klinikai megfigyelései sok vonatko
zásban igazolták, hogy az anyai antenatális szte- 
roid kezelés kedvezően befolyásolja a főleg kora
szülötteken jelentkező, gyakran fatális kimenetelű 
idiopathiás respiratiós distress syndroma (továb
biakban IRDS) kialakulását és kórlefolyását (4, 10,
11, 13, 14, 16, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Ezen adatok igazolták, hogy a szteroid valóban
kedvezően befolyásolja az újszülött vagy koraszü
lött légzésének adaptációs zavarait, de ugyanakkor 
fennáll a teoretikus lehetőség, hogy a nem kellő 
időben, ideig és dózisban alkalmazott kezelés késői, 
nem kívánatos mellékhatásokat okozhat az újszü
löttekben. Szórványos irodalmi adatok (1, 2, 5, 6,
12, 18, 19, 20, 26) utalnak arra, hogy a születés előtt 
alkalmazott anyai szteroid kezelés a központi ideg- 
rendszerre kedvezőtlen befolyással bír.

Más szerzők (7, 17, 23, 27) utóvizsgálataik so
rán nem észleltek a központi idegrendszer károso
dására utaló elváltozásokat szteroid kezelést kö
vetően.

Az egymásnak ellentmondó irodalmi adatok 
miatt vizsgáltuk, hogy a dexamethason antenatális 
alkalmazása után, a megszületést követően 12—36 
hónapos korban van-e eltérés a gyermek pszichés 
és neurológiai státuszában. A rendelkezésre álló

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 11. szám 
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irodalmi adatok szerint olyan magyarországi felmé
résről nincs tudomásunk, amely szteroid kezelést 
követő ellenőrző vizsgálatokról számol be, ezért 
tartjuk eredményeinket közlésre érdemesnek.

A szteroid kezelés esetleges nem kívánatos 
gyermekgyógyászati mellékhatásaira vonatkozó 
vizsgálatainkról másutt kívánunk beszámolni.

Anyag és módszer
1973. július 1. és 1977. január 1. között azon 346 

újszülöttet, kinek anyja IRDS profilaktikumként szü
lést megelőzően dexamethason kezelésben részesült — 
születését követően 12—36 hónappal pszichológiai, neu
rológiai és gyermekgyógyászati utóvizsgálatra rendel
tük be. A neurológiai és pszichés státusz a következő
ket tartalmazta:

1. a neurológiai fizikális státusz;
2. a motoros fejlődés és annak vizsgálatkori 

szintje;
3. a pszichomotoros fejlődés és aktuális szintje;
4. szociális érési szint.
Az eredmények értékelésekor csak azt a 125 újszü

löttet vettük figyelembe, akik az utóvizsgálaton meg
jelentek és náluk a tervezett valamennyi vizsgálatot el 
tudtuk végezni.

Előre szerkesztett, 8 oldalas kérdőívet töltöttünk ki 
a vizsgálaton megjelent gyermekek szüleinek (legtöbb
ször az édesanyjának) válaszai alapján. Részletes 
anamnézist vettünk fel a következő adatokra vonatko
zóan: családi anamnézis, a szülők biológiai, szociológiai 
adatai (lakhely, munkahely, iskolai végzettség, lakás- 
és életmódkörülmények, családszerkezet, nevelési mód
szerek, testvérek adatai, az anya terhesség előtti, alatü 
és utáni esetleges betegségei, a terhesség pszicho-szo- 
ciális körülményei). Ugyancsak részletesen elemeztük 
a gyermek mozgásos, szellemi és szociális fejlődésére 
vonatkozó adatokat, a lezajlott betegségeket. A szülé
szeti kórlap adatai alapján dolgoztuk fel a terhesség 
alatti problémákat, betegségeket, kezeléseket, a szülés 
pontos körülményeit, az újszülöttkor adatait.

A neurológiai státusz vizsgálata a rutin fizikális 
vizsgálatokból állt (agyidegek működése, izomtónus, 
reflexek, motoros funkciók, mozgáskoordináció).

A pszichomotoros fejlődés vizsgálata egyrészt dön
tően az anamnesztikus adatokra támaszkodott: a kör
nyezet iránti érdeklődés kezdete, a szókincsgyarapodás 
üteme, a mondatalkotás kialakulása, az esetleges be
szédhibák. A vizsgálat alkalmával a gyermekkel való 
beszélgetés, a közös játék, a játéktevékenység megfi
gyelése, a rendelkezésre bocsátott papírlappal és ceru
zával történő manipuláció képezték a módszereket.

A szociális érettség vizsgálatánál szintén a részle
tes anamnesztikus adatokra támaszkodtunk: a gyermek 
érzelmi kötődése környezetéhez és kialakult kapcsola
tai, magatartásának jellemző sajátosságai, pszichés 
reakciómódja, alkalmazkodási készsége, szokásai.

A kezelt és kontroll csoportban talált eltérések 
összehasonlítására a Pearson-féle x2 próbát alkalmaz
tuk. Az eredmények leolvasása a 2X2 mezős kontin- 
gencia tábla felhasználásával, к—1 szabadságfok mel
lett történt (8, 9).

Eredményeink

A vizsgált 125 szteroid profilaxisban részesült 
gyermek közül 75 éretten és 50 koraszülöttként jött 
világra. (A hazánkban jelenleg is érvényben levő 
rendelkezés értelmében a koraszülöttség kritériu
maként a 2500 g alatti születési súlyt vettük.) A 
kontroll csoport 60 gyermeke közül 38 volt érett és 
22 koraszülött. A táblázatban feltüntetett szempon
tok szerint ellenőriztük a gyermekeket.

A táblázaton feltüntetett eltérések összehason
lítását elvégezve alábbi eredményeket kaptuk:



Pszichés és neuroszomatikus utóvizsgálatok eredményei

Kezelt csoport Kontroll csoport
érett (n=75) kora (n=50) összes érett (n=38) kora (n=22) összes

(n = 125) (n=60)
e l t é r é s e l t é r é s

Neurológiai eltérés 3 (4,0%) 5 (10,0%) 8 (6,4%) 1 (2,6%) 3 (13,6%) 4 (6,7%)

Egyéb
mozgásfejlődés 2 (2,7%) 1 (2,0%) 3 (2,4%) 1 (4,5%) 1 (1,7%)
beszédfejlődés 6 (8,0%) 9 (18,0%) 15 (12,0%) 3 (7,9%) 1 (4,5%) 4 (6,7%)
szobatisztaság 2 (2,7%) 1 (2,0%) 3 (2,4%) 1 (2,6%) 2 (9,1%) 3 (5,0%)
beszédhiba 8 (10,7%) 1 (2,0%) 9 (7,2%) 1 (2,6%) 3 (13,6%) 4 (6,7%)
szociális érés 6 (8,0%) 4 (8,0%) 10 (8,0%) 1 (2,6%) 1 (4,5%) 2 (3,3%)
nevelési hiba 5 (6,7%) 3 (6,0%) 8 (6,4%) 3 (7,9%) 1 (4,5%) 4 (6,7%)
betegség kategória 1 (1,3%) 1 (2,0%) 2 (1,6%) 1 (4,5%) 1 (1,7%)

1. Neurológiai eltérések (kóros reflexek, izom
tónus-eltérés, a végtagmozgások értékelhető diffe
renciája) számát tekintve sem érett, sem koraszü
lött vonatkozásban feltűnő különbség nem volt 
(érett X2 =  0,81, p >  0,05, kora x2 =  0,002, p > 0,05, 
érett és kora együtt x2 =  0,06, p >  0,05).

2. A mozgásfejlődési zavar nem mutatott szig
nifikáns különbséget kezelt és kontroll csoportban 
(érett x2 =  3,18, p >  0,05, kora x2 =  0,03, p >  0,05, 
a kettő együtt x2 =  0,72, p >  0,05).

3. A beszéd- és értelmi fejlődésben való elma
radást értékelve statisztikailag jelentős különbsé
get nem találtunk (érett x2 =  0,14, p >  0,05, kora 
x2 =  3,57, p >  0,05, a kettő együtt x2 =  1,89, p >  
0,05).

4. A beszédhiba kategóriába azokat az eseteket 
soroltuk, ahol a beszédfejlődés üteme megfelelő 
volt, de különböző fokú selypességet, pöszeséget, 
hangfelcseréléseket észleltünk. Előfordulásukat te
kintve a két csoport között szignifikáns különbség 
nem volt (érett x2 =  3,45, p >  0,05, kora x2 =  2,03, 
p >  0,05, összesen x2 =  0,19, p >  0,05).

5. A szociális érési színvonalat elemezve meg
jegyezzük, hogy gyakorlatilag a szociális érettség
hez sorolhatjuk a szobatisztaság kialakulását, bár a 
szoktatás és magatartás-érettség mellett ebben dön
tő szerepe van a vegetatív idegrendszer érési üte
mének is. Ezért azokat a gyermekeket soroltuk ide, 
akik pontosan 3 évesek voltak, s óvodai közösség
be való felvételüket a szobatisztaság érettségének 
az elmaradása tette lehetetlenné. A két csoport kö
zött szignifikáns különbség nem mutatható ki (éret
teknél x2 =  2,34, p >  0,05, koraszülötteknél x2 =  
1,06, p >  0,05, a kettő együtt x2 =  2,32, p >  0,05).

6. A szobatisztaság tekintetében — a gyermek 
korát figyelembe véve — a kezelt és kontroll cso
port között szignifikáns különbséget nem találtunk 
(érett x2 =  0,39, p > 0,05, kora x2 =  0,55, p >  0,05, 
a kettő együtt x2 =  0,24, p >  0,05).

7. A nevelési hibát vizsgálva a csoportok kö
zött szignifikáns különbséget nem találtunk (érett 
x2 =  0,02, p > 0,05, kora x2 =  0,65, p >  0,05, a 
kettő együtt x2 =  0,06, p >  0,05). A szülők intelli
genciája a két csoportban kb. azonos volt. A szülők 
részéről elismert nevelési hibákat azért tartjuk ér
demesnek kiemelni, mert ez a szociális és magatar
tásbeli éretlenségnek és feltűnő tüneteknek a pszi- 
choszociális hátterét adhatja. Gyakorlatilag azon

630 gyermekek tartoznak e csoportba, ahol az anamné-

zis szerint a családi légkör diszharmonikus, a szü
lők ellentétes nevelési elveket alkalmaznak, követ- 
kezetlenek.

8. A betegség kategóriába azokat az eseteket 
soroltuk, ahol súlyos idegrendszeri károsodást, va
lamint az ehhez társuló súlyos szellemi és szociális 
elmaradást észleltünk. Ezek a gyermekek rendsze
rint több irányú fejlődési zavart mutattak, és 
anamnézisükben több, prae-, ill. perinatális káro
sító tényező szerepel. A két csoport között az össze
hasonlítást elvégezve jelentős különbséget nem ta
láltunk (érett x2 =  3,16, p >  0,05, kora x2 =  0,03, 
p >  0,05, a kettő együtt x2 =  0,34, p >  0,05).

Megbeszélés

Az IRDS profilaktikumként létjogosultságot 
nyert dexamethason kezelés anyai, magzati veszé
lyeire vonatkozó számos irodalmi utalást találunk. 
Dostal és Jelinek (5), Motoyama (20), Mosier és 
mtsai (19) fejlődési rendelllenességek nagyobb szá
mát közölték állatkísérletes megfigyeléseik során. 
Howard és Granoff (12), majd Schlesinger és Mark 
(26) egereken növekedési retardációt. Epstein és 
mtsai (6) majmokon tette megfigyeléseik kapcsán 
idegsejtek zsugorodását és gliaszaporulatot észlel
tek. Balázs és Cotterel (1) feltételezik, hogy az új
szülöttkorban alkalmazott hydrocortison kezelés 
gátlólag hat az agy DNS szintéziseire. Schapiro (25) 
a hydrocortison és a dexamethason növekedés és 
testsúlygyarapodást gátló esetleges mellékhatásra 
hívta fel a figyelmet, Fitzharding (7) EEG elválto
zást, a motoros aktivitás csökenését észlelték cor- 
tikoiddal kezelt anyák gyermekein.

Terhesség alatti glycocortikoid kezelés sok 
esetben nem szülészeti indikációból, hanem anyai 
betegség miatt szükséges. Ezen esetekben az újszü
löttek utóvizsgálata lényegesen kedvezőbb képet 
mutatott. Preece (23), valamint Schnapp (27) ellen
őrző vizsgálataik során kóros eltéréseket regisztrál
ni nem tudtak. IRDS profilaxist követő utóvizsgá
latok eredményéről számol be Ballard (2), biggins
(15), valamint Liggins és Howie (17), de sem az 
idegrendszer működési vagy fejlődési zavarát, sem 
EEG eltéréseket igazolni nem tudtak.

Koraszülötteken a központi idegrendszer sérü
lékenysége közismert. Stewart (28) 1977-ben kis sú
lyú újszülöttek utánvizsgálatával foglalkozó közle
mények egész sorát tekintette át. Megállapította, 
hogy a károsodott gyermekek sérülékenysége első-



sorban a koraszülöttséggel függ össze. Véleménye 
szerint a szülészeti és neonatalógiai ellátás javu
lásával — melyben a szteroid profilaxis is szerepet 
kap — a károsodott gyermekek számának rohamos 
csökkenése várható.

Szilárd (30), Szilárd és Szereday (31, 32) nagy 
anyagon tett megfigyelés során megállapították, 
hogy a neuroszomatikus fejlődésben lényeges kü
lönbség van érett és koraszülött, valamint szövőd
ménymentes és pathológiás szülésekből származó 
gyermekek között. Mindkét esetben az asphyxiára 
— mint elsődleges károsító okra hívják fel a fi
gyelmet. Benedict (3), Rajk és Csiky (24) is igen kis 
súlyú újszülöttek utóvizsgálatát elvégezve, a peri- 
natális történések jelentőségét hangsúlyozzák, el
sődleges szerepet ezen időszakban a hypoxia káro
sító hatásának tulajdonítanak.

1973. II. féléve óta alkalmazzuk rendszeresen 
a dexamethasont az IRDS megelőzésére, tapasztala
taink kedvezőek (33, 34, 36, 37, 38, 39). A szteroid 
adását a várható koraszülés, az electiv császármet
szés vagy a pulmonalis immaturitást igazoló mag
zatvíz lelet tette szükségessé. Ezen profilaxis után 
született gyermekek psychoneurológiai utóvizsgála
ta során megállapítottuk, hogy mind a kontroll, 
mind a kezelt csoportban a szteroid profilaxistól 
függetlenül a neurológiai eltérés a koraszülöttek
nél fordult elő nagyobb számban.

Neurológiai eltérés a kezelt csoportban 8 alka
lommal fordult elő. Ezek közül 5 koraszülött volt és 
főleg a kisebb súlytartományba tartoztak. Ugyan
ezt figyelhettük meg kontroll csoportunkban is, 
ahol a 4 eltérést mutató eset közül 3 tartozott a ki
sebb súlycsoportba. A mozgásfejlődési és beszéd
fejlődési eltéréseknél is mind a kontroll, mind a 
kezelt csoportot figyelembe véve a koraszülöttség 
mint hajlamosító vagy oki tényező szembetűnő.

A mentális és szociális fejlettségre irányuló 
vizsgálataink nem mutattak értékelhető eltérést 
szteroid profilaxist követően.

Az egyes vizsgálatok alkalmával talált eltéré
sek nagyobb számaránya (beszédhiba, beszédfejlő
dési elmaradás, szociális éretlenség) okaként a már 
említett diszharmonikus családi környezet, ellen
tétes nevelési elvek mellett a pozitív ingerekben 
szegényes tanyai környezetet is említhetjük (a vizs
gált gyermekek 11%-a élt tanyai lakóhelyi környe
zetben).

Felmérésünkből megállapíthatjuk, hogy az ál
talunk adagolt időben és dózisban (34, 35, 38, 39) a 
dexamethason lényeges psychoneurológiai eltérése
ket nem okoz.

A finomabb mozgáskordináció, esetleges ké
sőbbi mellékhatások tisztázására ezen ellenőrző 
vizsgálataink megismétlését tervezzük kisiskolás 
korban.

összefoglalás: A szerzők az IRDS megelőzésé
re alkalmazott anyai dexamethason kezelés után 
125 újszülöttet rendeltek be 12—36 hónapos korban 
pszichés és neuroszomatikus utóvizsgálatra. Kont
roll csoportúkkal összehasonlítva megállapították, 
hogy az általuk alkalmazott gesztációs korban, va
lamint dózisban a dexamethason rovására írható

pszichés és neuroszomatikus eltérés nem m utatható 
ki. Az eltérések túlnyomórészt koraszülötteken for
dultak elő.

IRODALOM: 1. Balázs R.—Cotterrell, M.: Nature 
(Lond.) 1972, 236, 348. — 2. Ballard, P.—Taeusch, H. W. 
Jr.: J. Pediat. 1975, 87, 617. — 3. Benedict, A.—Csáki 
P.: Zur Frage der Entwicklung von Kindern mit nied
rigem Geburtsgewicht. Akadémiai Kiadó. Budapest,
1969. — 4. Buckingham, S. és mtsai: Fed. Proc. 1968, 27, 
328. — 5. Dostal, M.—Jelinek, R.: Nature (Lond.), 1971, 
230, 464. — 6. Epstein, M. F. és mtsai: Am. J. Obstet. 
Gynecol. 1977, 127, 261. — 7. Fitzhardinge, P. J. és 
mtsai: Pediatrics. 1974, 53, 877. — 8. Fülöp T.: Egész
ségügyi statisztika. Egyetemi jegyzet. Budapest, 1961.
— 9. Fülöp T.: Egészségügyi szervezéstani (társadalom
orvostani gyakorlati alapismeretek. Medicina. Buda
pest, 1969. — 10. Győrfi M. és mtsai: Előadás a Magyar 
Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyarországi Decent- 
rumán. Szolnok. 1974. május 17—18. — 11. Horváth I. 
és mtsai: Orv. Hetil. 1975, 116, 195. — 12. Howard, E.— 
Granoff, D. M.: Exp. Neurol. 1968, 22, 661. — 13. Ho- 
wei, R. N.—biggins, G. C.: The Respiratory Distress 
Syndrome. Ed. by C. A. Villee, D. В Villee and J. Zu- 
ckerman. New York, Academic Press, 1973, 364, 380 P.
— 14. Kovács L., Pintér S., Boda D.: Előadás a Magyar 
Nőorvos Társaság Ülésén, Budapest, 1974. július 11-én.
— 15. biggins, G. C.: In: Proceedings of the 70th Ross 
Conference on Pediatric Research. Ed. by Moore, T. D. 
Columbus, Ohio, Ross Laboratories. 1976, pp 97—105. — 
16. biggins, G. C.—Howie, R. N.: Pediatrics, 1972, 50, 
515. — 17. biggins, G. C.—Howie, R. N.: In: Modern 
Perinatal Medicine, Ed. by: Bluck, L. Chicago, Year 
Book Medical Publishers, 1974 — 18. Marton 1.: Peri- 
natális hatások vizsgálata a köldökvér endocrin para
métereinek alakulására különböző gesztációs korú 
magzatokon. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1977. — 
19. Mosier, H. D. Jr.: Pediat. Rés. 1971, 5, 59. — 20. 
Motoyama, E. K. és mtsai: Pediatrics 1971, 48, 547. — 
21. Nagy Gy.—Kardos Z.—Asztalos M.: Magy. Nőorv. 
L. 1977, 40, 320. — 22. Pintér S. és mtsai: Előadás a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi 
Decentrumának ülésén. Szolnok. 1974. május 17-én. — 
23. Precce, M. A..- Postgrad. Med. J. 1976, 52, 612. 625.
— 24. Rajk A —Csiky E —Korányi Gy.: Orv. Hetil. 
1979, 120, 2039. — 25. Schapiro, S.: Proc. Soc. exp. Bioi. 
(N. Y.) 1965, 120, 771. — 26. Schlesinger, M —Mark R.: 
Science, 1964, 143, 965. — 27. Schnapp, H. J. és mtsai: 
Z. Inn. Med. 1977, 32, 23, 667. — 28. Stewart, A. b.: 
és mtsai: Arch. Dis. Child. 1977, 52, 97. — 29. Szabó I. 
és mtsai: Orv. Hetil. 1977, 118, 566. —■ 30. Szilárd J.: 
tényezők hatása a gyermekkori neuroszomatikus fejlő
désre (különösen tekintettel az újszülöttek asphyxiájá- 
nak korszerű kezelésére). Kandidátusi értekezés. Sze
ged, 1973, — 31. Szilárd J. Szereday Z.: Ideggyógy. Szle.
1970, 23, 11, 481. — 32. Szilárd J., Szereday Z.: Ideg
gyógy. Szle. 1971, .24, 2, 73. — 33. Veszelovszky I.: 
Előadás a Magyar Nőorvos Társaság Ülésén. Budapest,
1974. július 11-én. — 34. Veszelovszky 1. és mtsai: III. 
Congressus Danubiensis Gynecologorum cum Partici
patione Internationale Beograd, 11—14. Maj. 1975. 
Skopje, Alkaloid, 357—360. p. — 35. Veszelovszky 1. 
és mtsai: Előadás a Magyar Nőorvos Társaság Nagy
gyűlésén. Pécs, 1978. november 7—10-én. Előadás-ki
vonatok 21. p. — 36. Veszelovszky 1. és mtsai: Az új
szülöttkori respiratiós distress syndroma (RDS) meg
előzésével kapcsolatos megfigyeléseink. Symposium. 
Szentes, 1978. június 2-án. — 37. Veszelovszy 1. és 
mtsai: 4th European Congress of Perinatal Medicine. 
Prague, Czechoslovakia, August 28—31, 1974. European 
Association of Perinatal Medicine-Czechoslovak Medi
cal Society J. E. Purkyne. Abstract. No II—3/10. — 38. 
Veszelovszky 1. és mtsai: Előadás a Szegedi Akadémiai 
Bizottság és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tudo
mányos Ülésén. Szeged, 1974. február 26-án. — 39. Ve
szelovszky 1. és mtsai: Orv. Hetil. 1976, 117, 345.



VENORUTON
kapszula, injekció H 6 0 0  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 odemea-kész- 
ség, vagy meglevő oedema csökkentésére, majd folytatólagosan a thrombosis klinikai 
gyógyulása után az akadályozott vagy nehezített vénás visszafolyás miatt.
Krónikus vénás insufficientiában (postthrombotikus állapot, varicositas), a végtag dekom- 
penzált vénás keringésének (oedema, induratio, recidiváló thrombophlebitis, dermatosis, 
ulcus curis) 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).
A artériás rendser sikeres rekonstrukciós műtétéit követő ún. revascularisatiós oedema 
befolyásolására.
Primer és sekunder lymphoedema esetén.
Injekció: Általában akut phlebologiai elváltozások:
Thrombosis (mély és felületes thrombophlebitisek) adjuváns kezelésére, az oedema-kész- 
ség, ill. meglevő oedema csökkentésére.
Nodus hemorrhoidalis kezelésére gyulladt csomók esetén.

ELLENJAVALLATOK: Jelenleg nem ismeretesek.

ADAGOLÁS:
Kapszula: Lökésterápia: 2 X 1  kapszula naponta (6-8 napig).

Fenntartó kezelés: 1 kapszula (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 orális (kapszula) fenntartó kezelésre térhetünk át.

MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetve szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.

CSOMAGOLÁS:
50 kapszula, térítési díja: 31,80 Ft.
20 ampulla, térítési díja: 35,40 Ft.

ELŐÁLLÍTÓ:

BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen

ZYMA AG (Svájc) licencia alapján.
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A G r a m u r i n - s z i r u p  s z e r e p e  
csecsemő- és gyermekkori 
h ú g y ú t i  ( é s  e g y é b )  
f e r t ő z é s e k b e n
Frank Kálmán dr.

A Gramurin (oxolinsav) tabletta 5—6 év óta 
kurrens gyógyszere a bakteriális eredetű húgyúti 
betegségeknek. A Nitrofurantoin, Nevigramon, Su- 
metrolim, Potesept és Ampicillin mellett — a bak
teriális érzékenységtől függően — a leginkább al
kalmazott gyógyszere a Gram-negatív baktériumok 
okozta húgyúti gyulladásos kórképeknek.

Az acidum oxolinicum bakteriostatikus hatású 
kemoterápeutikum. In vivo elsősorban a Gram-ne
gatív baktériumokra hatásos — különösen az E. 
colira és a Proteus vulgárisra —, továbbá egyes 
Gram-pozitív coccusokra. A maximális vérszintet 
4 óra alatt éri el. Nagy része a vizelettel távozik s 
így különösen előnyös heveny és idült húgyúti 
fertőzések kezelésére.

Az oxolinsavat az amerikai Warner—Chillcot 
gyár hozta először forgalomba Uritrat (Oxabid) 
néven.

A vele kapcsolatos — szaporodó — külföldi 
irodalomban (13, 6, 18, 9, 17) még alig találkozunk 
kisgyermekkori vonatkozású közleménnyel (4). Az 
oxolinsav második előállítója: a Chinoin Gyógy
szervegyészeti Gyár, Gramurin néven törzsköny
vezte az általuk előállított chinolin-vázas új ve- 
gyületet.

A Gramurin kémiailag: 4 oxokinolin—3 kar
bonsav, 250 mg-ot tartalmazó tabletta alakjában 
1974 óta van forgalomban.

Az első tapasztalatokról — 32 csecsemő- és 
gyermekbetegünkön szerzett megfigyeléseinkről — 
az Infectológiai Társaság 1974 májusában tartott 
évi nagygyűlésén számoltunk be s ennek alapján 
ismertettük az Orvosi Hetilapban (8). Azóta hazai 
irodalmunkban nagyszámú közlemény foglalkozott 
a Gramurin alkalmazásával, előnyeivel. Itt csak a 
fontosabb gyermekgyógyászati vonatkozású közle
ményekre hivatkozunk: Szórády (20), örley  (14),

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 11. szám

Ágoston és mtsai (1), Bogárdi (2), Jójárt (12), Tóth 
és mtsai (22), Szelíd (19), Czinner (5).

Vitathatatlan, hogy a húgyúti infekciók korai 
felismerésének és gyógyításának a csecsemő- és 
gyermekkorban van a legnagyobb jelentősége. 
Ilyenkor gyógyszerrel — szükség esetén — arány
lag még könnyen megoldható ez a kiválasztó szer
vet veszélyeztető fertőzöttség. Az elhúzódó — fel
nőttkorra átmenő — pyelonephritisek gyógyításá
ban már sokkal kevesebb reménnyel és eredmény
nyel alkalmazhatunk bármely gyógyszert. Az uro
lógia — különösen műtétek alkalmával — ugyan
csak nem nélkülözheti a húgyúti infekciók gyógyít
hatóságában szerepet játszó gyógyszereket. Ezért 
a Gramurin is elsősorban e két szakma részére je
lent előrehaladást.

Minél fiatalabb életkorban kell alkalmazni va
lamely gyógyszert, annál inkább előtérbe kerül a 
beadás nehézségének a kérdése.

Sajnos, éppen a húgyúti fertőzések gyógykeze
lésére alkalmas kemoterápiás szerek elég nehezen 
adhatók be a kisdedeknek: egy részük könnyen 
okoz hányást (Nitrofurantoin tbl.), más részük ne
hezen adagolható, mert nem oszthatók (Nevigra
mon caps., Semicillin caps.), illetve kesernyések, ha 
osztás céljából porrá kell törni (Sulfonamidok, Su- 
metrolim, Gramurin tbl.) Ezért is vettük szívesen 
utóbbinak szirupos változatát. A Gramurinnak 
egyébként is számos előnye van a Nevigramonnal 
szemben: adagja 60 mg/kg helyett csak 25 mg/kg, 
kevesebb gyomor—bél-zavart okoz, szélesebb spekt
rummal hat, még kevesebb a resistentia, stb. IGrä
ber (10, 11), Csernus (3), Szórády (20, 21)].

A Gramurin-szirup kellemes, citromízű, édes ké
szítmény, amit a legkényesebb ízlésű kisdedeknek is 
könnyűszerrel adtunk be. 42 betegnél alkalmazva 
egyetlen hányást, hasmenést, étvágytalanságot sem ta
pasztaltunk. Tehát Gramurin-szirup a gyógyszerbeadá
si, bevételi kívánalmaknak optimálisan megfelelt 2 he
tes újszülöttől a 3 éves korú gyermekig egyaránt.

A Gramurin-szirup 150 ml-ben 4,5 g hatóanyagot 
tartalmaz. 1 ml szirupban tehát 30 mg hatóanyag van. 
Belőle általában 1 ml/kg mennyiséget adtunk napi 2—4 
részletben. Minél fiatalabb, kisebb súlyúnak indikál
tuk — gondolva a nagyobb felületre és a lassúbb fele
zési időre — annál inkább léptük át ezt az átlagos 
gyógyszerhatárt 1,2 ml/kg/die adagig. — Osztályunkon 
először fecskendővel mértük ki a kiszámított napi ada
got 4 egyenlő részre osztva. Később a gyár által ren
delkezésünkre bocsátott 4 ml-es adagolókanállal adtuk. 
Ennek használatához azonban a gyermek súlyának 16 
kg körül kell lennie, hogy 4X1 adagolókanállal adhas
sunk (célszerű lenne az adagolókanálban a 2 ml-t is 
bejelölni).

A szirupos gyógyszerforma „alkalmazhatósági” 
vizsgálata tehát abszolút jó eredménnyel járt. Könnyen 
beadható, jól bevehető, kellemes ízű, előnyös kiszerelé
si formájú, új gyógyszert ismertünk meg a Gramurin- 
szirupban.

Alkalmazása közben figyeltük azt is, hogy az első 
közleményünkben (8) említett 32 esetben észlelt meg
figyeléseinknek s a gyermekgyógyászati irodalomból 
ismert megállapításoknak megfelelnek-e jelen tapasz
talataink?

így akadhatnak újabb pharmaco-dynamiás, phar- 
mako-terápiás észrevételek, megállapítások, amelyek 
az alapvegyület alkalmazásával kapcsolatos ismeretein
ket is esetleg előbbre vihetik.

A 4 beteg Gramurin-sziruppal való gyógyítása 
közben főleg három irányban tettünk megfigyeléseket:



életkori, az egyes kórképekre vonatkozó, és esetleges 
gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos megfigyelése
ket.

1. Életkori vonatkozások

A Gramurin első hivatalos előírása szerint „2 
éven aluli kisgyermekeknek nem adható”. Nyilván 
az oxolinsavat elsőnek előállító amerikai Warner— 
Chillcot gyár Uritrat nevű anyagának első alkal
mazói nyomán született ez az óvatosan fogalmazott 
vélemény, illetve döntés. Űjabban már az USA-ból 
is olvashatunk 1 éves kor alattiak Uritrat-kezelé- 
séről.

Több hazai megfigyelés és saját javaslataink 
alapján a Chinoin gyár újabb előírása már így fo
galmazta meg a kísérő iratot: „gyermekkorban 3 
hónapos kortól 2 éves kor alatt — megfontolt ese
tekben — adható”.

Hazánkban egyre több megfigyelés szól már 
amellett, hogy a csecsemőkoron belül is jól tolerál
ják. Erre az Infectológiai Társaság 1974-ben rende
zett ankétján már rámutattunk (8). Azóta Tóth 
György és mtsai (22), Szórády és mtsai (21), és leg
utóbb Czinner és mtsai (5), valamint Farkas (7) szá
moltak be a kis csecsemők előnyös Gramurin-keze- 
léséről, sőt utóbbi koraszülötteken tett észleléseiket 
is ismertette (7).

Vizsgálati sorozatunkban a kormegoszlás:

1—3 4—6 7—12 1—1 У2 1V2—3 3 év
hónap felett

7 9 6 6 9 5

Tehát 22 csecsemő, 15 kisded és 5 idősebb (4—8 
éves) szerepelt a probandusok között. A csecsemők 
életkora 2 héttől 12 hónapos korig terjedt. Egyaránt 
zavartalanul vették a gyógyszert. A jelen munkában 
említett 22 csecsemő esete is alátámasztja ezt a már 
előzőleg tett megállapításunkat, hogy nem az életkor 
dönti el az oxolinsav tolerálhatóságát. Tehát alkalma
zási körét — intézeten belül — nyugodtan és feltétle
nül ki kellene terjeszteni a csecsemőkorra is (az orvos 
belátása szerint!). Annál is inkább, mert egyrészt a 
legtöbb pyelonephritis 2 éves kor előtt keletkezik (leg
többször fejlődési rendellenességek talaján) — s a bajt 
csírájában kell elfojtani —, másrészt azért, mert a 
Gram-negatív baktériumok pathogen hatása legkiter
jedtebb a csecsemőkorban, s harmadsorban a Gramu- 
rin alkalmazásának az enterocolitisek kezelésében ta
pasztalt előnyös hatása miatt is, márpedig ez a kórkép 
is leginkább a csecsemő-populációt fenyegeti.

2. Hatása a különböző kórképekben

A szirup kipróbálását felhasználtuk arra is, 
hogy az uropoetikus infekciókban látott jó hatás 
alapján ne csak ezekben az esetekben alkalmazzuk, 
hanem vizsgáljuk meg hatását egyéb — Gram-ne- 
gatívok okozta — kórképekben is. Így szélesítettük 
az indikációs kört néhány egyéb betegségre.

A 42 betegünk diagnózisok szerinti megoszlá
sa:
Urogenitalis Entero- Légúti 
fertőzések colitis (Otitis)

Vulvo
vaginitis Egyéb

4

Ez az éles elkülönítés természetesen némely kis
dednél kissé erőltetett, mert pl. egyes pyelonephriti- 
seseknek otitise is volt, vagy enteritis kísérte a be
tegségüket. Ez utóbbi kettősségnél láttuk különösen 
előnyösnek a Gramurint, mert mindkét — Gram- 
negatív baktérium okozta — betegségre egymagá
ban is elegendő hatásos gyógyszernek bizonyult. 
Ugyanígy prompt hatást láttunk az öt — kizárólag 
csak enterocolitises — csecsemő (6, 7, illetve 9 hó
naposok) közül 4 esetben is.

A pyurias, bacterurias, illetve pyelonephritises 
17 csecsemő, illetve gyermek mindegyike bakté
rium negatívvá, illetve üledék szempontjából is tü
netmentessé vált.

A kórokozók között E. coli, Klebsiella, Proteus 
szerepeltek, melyek esetén a gyógyszert csak akkor 
alkalmaztuk, ha a resistentia vizsgálat (Gramurin- 
koronggal) érzékenységet mutatott.

A légúti betegségekben különösön akkor hatott 
előnyösen, ha a kórképet parenteralis hasmenés is 
kísérte.

Az „egyéb” címen szereplő 4 esetben egy kivételé
vel — várakozásunknak megfelelően — teljes hatásta
lanságot láttunk. Egyikük F. K. 4 éves spina bifida 
miatt operált, incontinentia urinaeban szenvedő, húgy
úti fejlődési rendellenességes (reflux, hydronephrosis) 
kislány, akinek Proteus—Rettegi-kórokozója csak
Gramurinra és Gentamycinre volt érzékeny. Ebben a 
sorrendben mindkét gyógyszert alkalmaztuk, azonban 
ezek adása ellenére változatlanul bakteruriás maradt.

A másik, K. A. 4 hónapos Down-kóros lázas cse
csemő, akinél otomastoiditis eredetű sepsis állott fenn. 
Sem Gramurin, sem antibiotikumok (Ampicillin Oxa
cillin) nem befolyásolták lázas, hurutos állapotát.

A harmadik, Z. A. 3 hónapos autoimmun gonitis- 
polyarthritisben szenvedő csecsemő volt. Neki Predni
solon kísérőiéként adtuk kemoterápia céljából; e 
gyógyszerektől a kezdeti subferilitás meg is szűnt, de 
az alapbetegségre a Gramurinnak nem volt hatása.

A negyedik, Sch. K. 6 éves kislány acut pankrea- 
titis miatt feküdt osztályunkon. Egyéb gyógykezelés 
mellett Chlorocid adására megszűntek a lázai. Ennek 
elhagyása után azonban recidivált s ekkor nem akar
tunk újabb antibiotikummal kísérletet tenni. így ka
pott Gramurint, mire ugyanolyan gyorsan — s most 
már véglegesen — láztalanná vált, mint előzőleg az an
tibiotikumtól; majd hamarosan véglegesen gyógyult.

Nagyon jó effektusa volt viszont a négy vulvo
vaginitises kislányban (2 V2 , 3, 4 és 8 éves), akiknek 
— nem specifikus kórokozótól származó — vulviti- 
se egy hét alatt gyógyult. Az eredmény megfelel 
örley által ismertetett adatoknak (14).

3. Gyógyszer-mellékhatások
Kissé részletesebben szükséges beszámolni ar

ról a két esetről, akikben mellékhatást észleltünk. 
Ismeretes az oxolinsavnak néha izgató, enyhe 
nyugtalanságot, zavartságot előidéző reversibilis 
hatása (5, 16, 22). Páczelt és mtsa (15) 50 felnőtt 
betegből 4-ben látott mellékhatást: egynél nausea, 
vomitus miatt el is kellett hagyni a gyógyszert, 3- 
ban enyhe szédülés mellett a terápiát folytatták s a 
panaszok megszűntek.

Első kísérleti csoportunkban (8) a Gramurin 
tbl.-tól mellékhatást nem észleltünk. A jelen keze
lés alatt állott 42 betegünkből 2-ben azonban félbe 
kellett szakítani a kezelést a gyógyszeradás 3. nap
ján.634 17 5 12 4
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FUNGICIDA TOPICA
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 szenzibilizáió hatása elhanyagolható. 

ALKALMAZÁS
Szappanos, melegvizes lemosás után naponta 2-szer perme
tezzük a gondosan leszárított bőrfelületre, 1 5-20 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

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS

125 g fémpalackban Térítés: 8,60 Ft
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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 
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
ф Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS
10 db drazsé Térítés: 3,90 Ft



1. R. G. 1 és У4 éves 1 kg-os fiúgyermeket otitis, 
bronchopneumonia diagnózissal vettük fel, egy hete 
tartó magas (39—40 °C) lázas állapotban. Gramurin 
szirup kezelésre állítottunk be, mire a lázak csökken
tek. A 3. napon azonban a még közepesen lázas gyer
mek nyugtalanabb, éberebb lett, időnként „dobálta 
magát”. Ugyanekkor meningealis tünete nem volt, sen- 
soriuma tiszta. Feltűnő volt azonban piros, sima, fénylő 
nyelve! Biztonság kedvéért elhagytuk a Gramurint s 
fél nap múlva már semmiféle eltérést nem találtunk. 
A nyugtalanságába részben belejátszhatott a 38,5 °C 
láza is.

Biztosan és határozottabban láttunk Gramurin- 
mellékhatást egy másik kisdednél:

2. Sz. P. 15 hónapos 10,5 kg-os kisded ugyancsak 
bronchopneumonia miatt került felvételre, majd a 
chr. adenoidos gyermek betegsége otiti ssel szövődött 
(egyébként anaemiás kisded volt). Felvétel után Tetra- 
oleant, majd Sumetrolimot kapott, jelentős javulás nél
kül.

Kórházi tartózkodásának 24. napján a nem javuló 
otitis miatt s mert vizeletüledékében 10—15 fvst volt, 
Gramurin-szirupot kezdtünk adni.

,4 napi gyógyszerszedés után a nővérek jelentették, 
hogy „furcsán viselkedik, néha felvisít, jobbára bá
gyadt, némileg zavart sensoriummal”. Vizsgálata alkal
mával meningealis tüneteket, idegrendszeri eltéréseket 
nem találtunk, csak a mérsékelt fülfolyása tartott még 
(pneumoniája már gyógyult volt); azonban feltűnő volt 
piros, sima, lepedékmentes, ún. „legyalult” nyelve!

A két gyermeken nagyon hasonló tünetekkel, 
lényegileg azonos gyógyszerszedési időpontban 
idegrendszeri izgalmi tüneteket láttunk: nyugta
lanságot, felsikítozásokat, feltűnő élénkséget s némi 
álmatlanságot.

E tünetek a gyógyszer elhagyására 24 órán be
lül gyorsan visszafejlődtek. Objektíve csak egyetlen 
olyan tüntetet észleltünk, amely mindkettőjükön 
azonos módon jelentkezett. Éspedig azt, hogy mind
kettőjükön akkor jelentkeztek az idegrendszeri tü
netek, amikor nyelvük „legyalulttá” vált, vagyis 
glossitis jelét produkálták.

Ezt a jelenséget jobbára az antibiotikus terá
pia alkalmával ismertük meg, s láthattuk olyankor, 
amikor a gyógyszer hatásos mennyisége nyomán 
teljes baktériummentesség állt be (pl. meningitis- 
nél a liquor feltisztulásakor). Feltehetően — a he
lyi hatás elérése után — a gyógyszer a felső bélsza
kaszok saprophyta coli-bacillusait is elölte s így 
bél-dysbacteriozist s endogen complex B-hypovita- 
minozist (riboflavin hiányt?) okozott.

Szeretném fokozottan felhívni a figyelmet e 
tünet figyelésére a gyógyszerszedés közben. Taná
csos lenne ellenőrizni a nyelvet minden Gramurin- 
kúra alatt (de más gyógyszer adása közben is), 
mert így esetleg elkerülhető lenne a nyugtalanság
nak, éberségnek, mint enyhe és reversibilis mellék
hatásnak a kifejlődése is. S ez esetben a gyógyszer- 
mennyiség csökkentésével zavartalanul folytathat
nánk a kezelést.

Egyébként Czinner (5), Szórády (20), Farkas
(7) vizsgált esetei között nem volt mellékhatás, 
örley  (14) is csak ritkán — mindössze 4 esetben — 
látott enyhe mellékhatást. Tóth (22) szerint csecse
mők, gyermekek kitűnően tolerálják. Ritkán adó
dott egy-egy hányás, azonban emiatt nem kellett 
megszakítani a gyógyszeres kezelést. Scheidt és 
mtsa egészen enyhe emésztőrendszeri panaszok 
előfordulásáról számoltak be (17). Pearson 138 be

tege közül 5-nél (3,6%) tapasztalat álmatlanságot 
és 4-ben (2,9%) nyugtalanságot. Összességében ke
vesebb mellékhatást tapasztalt, mint a húgyúti 
fertőzéseket szüntető egyéb — Nitrofurantin, Nevi- 
gramon, Sulfa-származékú — gyógyszerektől (16).

Egyrészt e ritka szövődmény miatt, másrészt a 
gyógyszeradás alatti ellenőrzés szükségessége miatt, 
az ambuláns gyakorlatban célszerűnek látszik a je
lenlegi indikációs megjelölés: „gyermekkorban 3 
hónapos kortól 2 éves kor alatt — megfontolt eset
ben — adható” a Gramurin-szirup. Ez a meghatá
rozás magába foglalja azt is, hogy kórházi rende
lés esetén természetszerűleg felírható. — A kórházi 
alkalmazást nem kötném életkori megszorításhoz.

összefoglalás: A  szerző csecsemő- és gyermek
betegek uropoetikus és egyéb kórképekben alkal
mazta az oxolinsav hatóanyagú Gramurin-szirupot. 
Előző közleményben ismertette tablettával kezelt 
32 betegükön szerzett igen jó tapasztalataikat. Je
len munkájában 22 csecsemő (2 héttől 12 hónapos 
korig) és 20 kisded, illetve gyermek kezelése során 
szerzett jó eredményeiről számolt be. Köztük 17 
urogenitalis betegség, 12 légúti — főleg otitises —, 
5 enterocolitis, 4 vulvovaginitis, valamint 1 pank- 
reatitisben szenvedő gyermek jól reagált a szerre. 
Két 1 У2 év körüli kisdeden gyógyszer okozta ideg- 
rendszeri reversibilis mellékhatást észlelt (nyugta
lanság, éberség, felsikongatások), melyek a szer el
hagyását követően órák alatt megszűntek. Mindkét 
kisdeden akkor lépett fel ez a mellékhatás, amikor 
nyelvük lepedékmentes, sima, vörös (glossitises) 
lett. Célszerűnek látja antibiotikus és kemoterápiás 
szerek alkalmazása közben figyelni e tünet fellépé
sét; jelentkezése esetén tanácsos a gyógyszert el
hagyni, illetve adagját lényegesen csökkenteni. A 
Gramurin szirupos kiszerelése nagyon kellemes, 
előnyösen beadható gyógyszerformával gazdagítot
ta a kemoterápiás lehetőségeket.

IRODALOM: 1. Ágoston É. és mtsai: Orv. Hetit. 
1975, 116, 100. — 2. Bogárdi M.: Med. Univ. 1976, 9, 10.
3. Csernus J. és mtsai: Med. Univ. Suppl. 1977, 10,
(6) 43. — Di Carlo, F. J.: Arch. Intern. Pharmacodyn. 
1968, 174, 413. — 5. Czinner A., Árr M., Szanyi J.: 
Gyermekgyógy. 1978, 29, 246. — 6. Du Pont, H. L., Hor- 
nick, R. B.: JAMA 1973, 226, 1525. — 7. Farkas M.: 
Gyógyszereink. 1978, 28, 260. — 8. Frank K. és Pappert
K.: Orv. Hetil. 1975, 116, 1945. — 9. Gordon, R. C és 
mtsai: JAMA 1975, 231, 1159. — 10. Gräber H.: Vizsgá
lati jelentés Bp. Chinoin Dokum. 1972. — 11. Gräber
H., Árr M., Tarnovszky É.: Gyógyszereink 1975, 25, 
385. — 12. Jójárt Gy. és mtsai: Gyógyszereink 1978, 
28, 72. — 13. Melchinger, Müller: Madrid, 1972 cit. 
a Chinoin 1975. évi gyári ismertetőjéből. — 14. örley 
J.: Orv. Hetil. 1977, 118, 691. — 15. Páczelt F., Banyó T.: 
Med. Univ. Suppl. 1977, 10, 29. — 16. Pearson, H.: 
Med. J. Aust.: 1975, I, 140. — 17. Scheidt, J.,
Schach, H.: Dtsch. m. Wschr. 1971, 96, 1242. — 18. Sha- 
pera, R. M., Matson, J. M.: Am. J. Dis. Child. 1977, 131, 
34. — 19. Szelíd Zs.: Népegészségügy. 1976, 25, 241. —
20. Szórády 1.: Gyógyszereink 1975, 25, 241. — 21. Szó
rády I., Borsodi A.: Gyermekgyógy. 1977, 28, 340. — 
22. Tóth Gy. és mtsai: Orv. Hetil. 1977, 118, 151.
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Ä REHABILITÁCIÓ KÉRDÉSEI

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
(főigazgató főorvos: Borsay János dr.) 
Paraplegia Osztály
(osztályvezető főorvos: Novoszel Tibor dr.)

T é v e d é s e k  é s  h i b á k  
a  g e r i n c v e l ő s é r ü l t e k  
k e z e l é s é b e n
Novoszel Tibor dr.

G uttm ann  1944-ben kezdte el azt a tevékenységet, 
ami azóta elterjedt az egész világon és lehetővé 
tette, hogy a gerincvelősérültek, akik azelőtt pár 
hónapos vagy pár éves szenvedés után biztosan 
halálra voltak ítélve, megváltozott módon ugyan, 
de élhessenek, dolgozhassanak hosszú éveket, év
tizedeket is — a sérülés után — rokkantán (2, 6). 
Mi Guttmann módszerével — azt hazai körülmé
nyeinkre alkalmazva — 1963-ban kezdtük el az 
akkori Fodor József Gyógyintézetben — ma Or
szágos Orvosi Rehabilitációs Intézet — a gerinc
velősérültek — bénultak rehabilitációját (7, 8). 
Eddig valamivel több, mint 1200 ilyen beteg fordult 
meg az osztályon, közülük több mint 800 balesetes 
eredetű.

A következő táblázatok csak az elmúlt öt év 
alatt átvett gerincvelősérülteket mutatják be 
azért, mert biztosan nem történt ilyen rövid idő 
alatt — jelentős változás az acut ellátását végző 
osztályok szemléletében, az orvosi megítélésben. 
Nem tükrözné a mai helyzetet, ha mind a 834 
balesetes gerincvelői sérült szerepelne, aki meg
fordult nálunk — működésünk 17 éve alatt.

A nem- és kormegoszlás jól mutatja, hogy 
ilyen balesetet a legaktívabb korban levők és fő
leg férfiak szenvednek, illetve élnek túl és kerül
nek hozzánk — rehabilitációra (1. táblázat). Az évi 
átlag 73; csak fele annak, amit a fejlett országok
ban már régebben észlelnek. Várhatóan az évi 
szám nálunk is növekedni fog (1, 4, 5). Még vezet 
a magasból való leesés, de rövidesen el fogja 
hagyni a közlekedési baleset és nálunk is kialakul 
majd az a helyzet, ami az irodalomból már régeb
ben ismert, hogy az összes esetek több mint felét 
közlekedési baleset okozza (4, 5, 9).

Figyelmet érdemel, hogy eseteink csak egy- 
harmada nyaki gerincvelő-sérülés, pedig az iroda
lomban hosszú ideje 50% feletti ezek aránya. (9).

638 Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 11. szám

1. táblázat. 1975—79-ben felvett gerincvelősérültek 
nem és kor megoszlása, valamint 
a baleset oka

Férfi: 307 
Nő: 58

Ossz.: 365

5—15 éves 10 Magasból való leesés 144
16—30 éves 171 Közlekedési baleset 141
31—45 éves 111 Nehéz tárgy ráesése 34
46—60 éves 59 Lövés-szúrás 18
61 felett 14 Fejesugrás 26

Egyéb sport 2

Összesen 365 Összesen 365

(2. táblázat). Valószínű magyarázat, hogy nálunk 
ma még acutan közülük halnak meg a legtöbben. A 
háti szakasz sérültjei igen gyakran teljes haránt
sérülést szenvednek — Megközelíti a külföldi ta
pasztalatokat, hogy nálunk is a gerincvelősérültek 
közel fele incomplet. Érdekes megfigyelni, hogy nem 
minden incomplet sérült lett járóképes, csak 145; 
majd 40%. Ez persze nem restitutio ad :ntegrum: 
ők is rokkantak maradtak. Jó részük közlekedni 
sem képes — csúcsforgalomban, tömegközlekedési 
eszközökön. Ez csak azt jelenti, hogy a házban, 
és a ház körül biztonsággal mozognak bottal vagy 
anélkül, tehát nincs szükségük kerekes székre. A 
20 exitusból 11 nyaki sérült volt. A rehabilitáció 
sikere számos tényezőn múlik; a sérülés segmen
talis magassága, annak teljes vagy részleges volta, 
a kor, de a pszichoszociális tényezők mellett dön
tő az orvosi megítélés, a kezelés a sérülés első 
percétől kezdve (2, 7.) — Most csak az utóbbival 
szeretnénk foglalkozni. A sérült egész további sor
sára döntő jelentőségű, hogy hol történt a baleset, 
hisz a kihívott mentő a közeli baleseti sebészeti, 
illetve idegsebészeti osztályra szállítja. Sajnos, az 
is csak véletlen szerencsén múlik, nem rakják-e 
be teher-vagy személygépkocsiba — jóakaratú se
gítők — a gerincvelősérültet, hogy mielőbb kórház
ba kerüljön. A kórházban gyorsan kiderül, hogy a 
lábak (nyaki gerincvelősérülés esetén a kezek is) 
részleges vagy teljes bénulásának oka gerinctörés, 
amit az elkészített rtg. felvételek is bizonyítanak 
(nem mindig.) A világ nagy részén, így nálunk

2. táblázat. A gerincvelői sérülés segmentalis magassága 
complet vagy incomplet volta 
és a járóképesség

Complet Incomp
let

Járóké
pes lett

c4- d, 45 73 59
D-г—Dn 91 21 20

59 51 44
La—L„ 7 18 22
Összesen 202 163 145

(55,3%) (44,7%) (39,7%)

Meghalt: 20 (5,5%)
Csak kerekes székkel képes élni: 200 (54,8%)



3. táblázat. A z a c u t  e l l á t á s  s o r á n  v é g z e t t  b e a v a t k o z á s o k

Laminectomia a baleset napján 45
Laminectomia másnap 12
Laminectomia később 33 (!)
Zárt repositio + gipsz 15
Véres repositio 7
Corpodesis 5
Harrington 1

Összesen 118
(33%)

sincs egységes megítélés, mi történjék a diagnózis 
megállapítása után az ilyen sérülttel.

Függetlenül attól, hogy a gerincvelő-sérülés 
— az első vizsgálatnál — teljes vagy részleges, 
van hely, ahol azonnal laminectomiát végeznek, 
van, ahol narkózisban reponálják a ficamos ge
rinctörést és gipszkorzettet tesznek fel. Végül van 
olyan kórház, ahol csak konservativ kezelést vé
geznek, illetve továbbadják a sérültet idegsebé
szeti osztályra, vagy kérik mielőbbi átvételét — 
rehabilitáció céljából. (3. táblázat). Bárhol is kez
dik el — hazánkban — a gerincvelősérült acut ke
zelését, tévedések és hibák gyakran bekövetkez
nek.

M. I. 34 éves férfi gépkocsi-baleset kapcsán sé
rült. A Th. VIII—IX. csigolyák luxatiós fracturája 
teljes gerincvelői harántsérülést okozott. Jobb oldali 
sorozat-bordatörés miatt haemopitxe volt. Azonnali 
thoracotomiát, majd ezt követően laminectomiát végez
tek. Átvételét csak a nyolcadik héten kérték. A thora- 
cotomia szétgennyedt, s számos csontig terjedő, hatal
mas decubitus keletkezett. Láztalan, mert anergiás, a 
sepsis végállapotában. 10 nap alatt meghalt. A teljes 
gerincvelői harántsérülés — természetesen — fennállt.

V. G. 20 éves gépkocsivezető tehergépkocsival bo
rult; gerinctörést, és teljes gerincvelői harántsérülést 
szenvedett a D 12-nek megfelelően. Azonnali laminec
tomiát végeztek, amit a szövődmények sorozata köve
tett, így csak 5 hónappal a baleset után kérték átvéte
lét — rehabilitációra. A teljes gerincvelői harántsérü
lés nem változott, de hatalmas, csontig terjedő decu- 
bitusok keletkeztek. Ezeket ugyan sikerült begyógyí
tani, a hólyagkövet eltávolítottuk, de katétermentessé 
tenni nem tudtuk, mert az acut szak szövődményeként 
ismétlődő pyelonephritis jelentős vesepusztulást oko
zott. Jelenleg — közel 3 évvel a baleset után — kere
kes székkel önálló és önellátó. Állandó katéterrel — 
suburaemiás állapotban — egyensúlyban van otthoná
ban, de meddig?

Sz. J. 21 éves szerelő munka közben sérült; kb. 
3 m magasból esett le. A közeli klinikára szállították, 
ahol megállapították az L I-es csigolya törését és a 
következményes, részleges cauda equina sérülést. 
Azonnali laminectomiát végeztek, állandó katétert ve
zettek be. Ideg-, majd rheuma osztályon utókezelték. 
Urológiai osztályon is feküdt — cysto-pyelitis miatt. 
Körzeti orvosa kérésére vettük fel — majdnem pon
tosan egy évvel a baleset után, hogy eldöntsük, mi a 
teendő, hisz a fiatalember — természetesen nem dol
gozik, jár az SZTK-ba kezelésre.

A vizsgálat során kiderült, hogy teljes érzéskiesés 
van az S 3—5-ös segmentumokban. A járás majdnem 
kifogástalan, mindössze minimális gyengeség észlelhe
tő a bal lábon. Ami lényeges, incontinens (jó auto
matizmus) és impotens. Rövid pár napos tartózkodás 
alatt megpróbáltuk megmagyarázni a fiatalembernek, 
hogy az egy év előtt elszenvedett baleset végleges 
rokkantságot okozott. A bal láb kisfokú gyengeségén 
még sokat lehet javítani (rendszeres torna, edzés ke

rékpározással és úszással), de bármennyire is nehéz 
tudomásul venni, az incontinentia és az impotentia 
végleges. Tanuljon, dolgozzon, de ne járjon tovább 
semmiféle gyógy- vagy utókezelésre, mert nem beteg, 
hanem rokkant. Az első esetben a thoracotomia talán, 
a laminectomia biztosan felesleges volt, de esetleg 
még azt is kibírta volna, ha a második héten hozzánk 
kerül. — A második esetben bizonyára más lett volna 
a fiatalember sorsa, ha nem történik meg a teljesen 
felesleges laminectomia, hanem a baleset utáni har
madik napon kérték volna átvételét. — A harmadik 
esetben tévedett az idegsebész, amikor azt hitte, hogy 
az első napok látványos javulása után „utókezeléssel” 
teljes gyógyulás fog bekövetkezni. Ez a tévedés nem 
okozott nagyobb bajt, csak közel egyéves — felesleges 
— gyógykezelést, több intézetben való — szükségte
len — tartózkodást, végül igen rossz pszichés álla
potot.

Megvizsgált eseteink egyharmadában történt 
műtéti beavatkozás — az acut ellátást végző osz
tályon. Ezek nagy többsége laminectomia volt (3. 
táblázat). (A Crutchfield-extensiót nem tekintjük 
műtétnek, mert az a conservativ kezelés egy mód
ja — nyaki gerincsérülésekben.) Az elvégzett be
avatkozások közül számos volt felesleges, ártal
mas. Közülük csak hármat emelnénk ki most. 
Egyik az azonnali laminectomia, teljes gerincvelői 
harántsérülés esetében, a másik a baleset után na
pokkal, hetekkel vagy még később végzett műtét, 
a harmadik meg a zárt — narkózisban végzett — 
repositio és gipszrögzítés.

Ma már hazánkban az idegsebészek többsége 
egyetért abban, hogy teljes gerincvelői sérülés ese
tén sem laminectomiának, sem egyéb beavatko
zásnak helye nincs, mert semmit sem használ, de 
rengeteget árthat. Vitás, hogy részleges gerincve
lői sérülés esetén indokolt-e laminectomia és mi
kor. Semmiképp sem napokkal, esetleg hetekkel a 
baleset után. Ilyenkor a műtéttől már semmi sem 
várható (3). Ugyancsak el kell ítélni és határozot
tan tiltakozni kell a zárt — narkózisban végzett — 
repositio és gipszrögzítés ellen. Teljes harántsérü
lés esetén felesleges, részleges gerincvelői sérülés
nél meg rendkívül veszélyes, hisz lehet, hogy a 
manipuláció teljessé teszi az egyébként részleges 
gerincvelői sérülést. Lehet, hogy nem, de biztos, 
hogy a gipsz — már napok alatt — hatalmas decu- 
bitusokat okoz. Téves, mechanikus szemlélet ered
ménye, amely azt hiszi, hogy minden baj oka a 
gerinc törése, azt kell helyre tenni, hogy jól „ösz- 
szegyógyuljon” (3).

Pedig nyilvánvaló, hogy a gerincvelő sérülése 
okozza a végleges rokkantságot, a gerinctörés 
mindig meggyógyul kisebb-nagyobb deformitás
sal. Eddig összesen két olyan gerinc-álízületet ta
láltunk, amely nem gyógyult konzervatív kezelés
re. Az úgynevezett instabil fractura tehát rendkí
vül ritka (3).

4. táblázat. Átvétel a balesettől számított

1 héten belül 21
— 2 héten belül 65
— 4 héten belül 119
Később 160 Qr
Összesen 365 rí
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Jelen fő gondunk, hogy eseteink többsége csak 
három-négy hét múlva, vagy még később kerül 
hozzánk — az acut osztályról, s ez számos problé
ma forrása (4. táblázat). Gondos ápolás mellett 
ugyan kezdetben meg lehet akadályozni decubi- 
tusok keletkezését, de a lázas cysto-pyelitis jelent
kezik — már a harmadik vagy ötödik napon. Ez 
nemcsak az urológiai szövődmények sorozatának 
kezdete, de decubitusok ,anaemia és hypoprotein- 
aemia törvényszerűen következnek. A helyzet egy
re reménytelenebb lesz. de a pszichés hatás sem 
elhanyagolható.

Miért kerül ma is ilyen helyzetbe sok gerinc
velősérült? Véleményünk szerint egyrészt a feles
legesen elvégzett műtétek és azok szövődményei 
miatt, másrészt meg a helyzet téves megítélése, 
félreértés a késés oka.

Szeretnénk elfogadtatni az elvet, hogy az 
acut ellátást végző osztályok a jelenleginél sokkal 
kevesebb esetben végezzenek valamiféle beavatko
zást. legyenek sokkal konzervatívabbak, s csak a 
lehető legrövidebb ideig tartsák osztályukon a ge
rincvelősérültet. — Véleményünk szerint — az 
esetek nagyobbik részében — ez nem több, mint 
3—5 nap.

Eseteinket utólag átvizsgálva kiderült, hogy 
az acut lefolyás évente csak pár esetben indokolta 
a több hetes várakozást. Csak akkor, amikor in
tenzív ellátásra, vagy gépi lélegeztetésre volt 
szükség. A túlnyomó többség — szerencsére — 
nem ilyen. Nem akadálya a korai átvételnek, ha 
műtétet végeztek. Ne várjunk a varratszedésre, a 
sebgyógyulásra. Az sem baj, ha egyidejűleg hosszú 
csövescsont-törés is történt, és annak végső ellátá- 
tása még nem történt meg. Majd mi elvégezzük. 
Jól párnázott gipszsínnel nyugodtan elszállítható.

Tévedés, ha azt hisszük, hogy meggyógyul az 
a részleges harántsérülés, akinél már napokkal a 
baleset, a műtét után jelentős javulás indul meg, 
s lábra áll és jár. Sajnos, ez nem igaz. Ha a járás
hiba nem is jelentős, de a részleges vagy teljes 
incontinentia és az impotentia igen súlyos pszichés 
probléma. Az ilyent is érdemes tehát mielőbb hoz
zánk irányítani.

Ki az, akit gerincvelő-sérülés után nem tu
dunk átvenni, illetve akinek átvételét ismételten 
meg kell beszélnünk az acut ellátást végző osz
tállyal? Az idősek, a polytraumatizáltak és a nya-

ki sérültek. Az idős ember, ha teljes gerincvelői 
harántsérülést szenved, s lábait hetek múlva sem 
tudja mozdítani, feladja a harcot, s meg akar 
halni. Mi sem tudjuk életben tartani. Semmiképp 
nem rehabilitálható!

Intenzív ellátásra, gépi lélegeztetésre ma még 
nem vagyunk berendezkedve, ezért az ilyen sérül
tek átvételét tényleg el kell halasztani. Szeretnénk 
értesítést kapni minden friss gerincvelősérültről 
már a baleset utáni harmadik napon, hogy megbe
széljük a lehető legkorábbi átvételt minden olyan 
esetben, ahol remény van a rehabilitációra. A ko
rai átvétel kedvező az elsődleges ellátást végző 
osztálynak, hisz nem kell elfektetni — acut ágyon 
— egy már nem odavaló sérültet. Jó nekünk, mert 
már régen tudjuk a gyakorlatból, hogy annál 
könnyebb és időben rövidebb a rehabilitáció, mi
nél korábban kezdtük azt el. Végül — persze leg
fontosabb — magának a bénultnak. Testileg is, 
lelkileg is — viszonylag rövid idő alatt — éri el 
a lehető legjobb eredményt,.a teljes rehabilitációt.

összefoglalás: A szerző 17 éve foglalkozik — 
Guttm ann módszerével — a gerincvelősérültek- 
bénultak rehabilitásával. Az elmúlt 5 évben 365 
balesetes eredetű gerincvelősérültet vett át — re
habilitációra. Véleménye szerint az elérhető ered
ményeket jelentősen befolyásolja, hogy sok esetben 
az acut ellátást végző osztály feleslegesen késleke
dik az áthelyezéssel. A kár az elvégzett m űtét vagy 
annak szövődményei, akár csak a helyzet téves 
megítélése m iatt. Szerző javasolja, hogy a jelen
leginél sokkal kevesebb m űtétet végezzenek — 
acutan — gerincvelősérülteknél, és hogy m ár a 3. 
napon keressék meg — a rehabilitációs osztályt — 
a mielőbbi áthelyezés érdekében.

IRODALOM: 1. Gehrig, R.: Paraplegia 1968, 6, 
93. — 2. Guttmann, L.: The Treatment and Rehabili
tation of Patients with Injuries of the Spinal Cord, 
Medical History of World War II., Surgery 1953. — 3. 
Guttmann, L.: Spinal Cord Injuries. Blackwell Scien
tific Publications, Oxford, 1973. — 4. Guttmann, L.: 
Paraplegia 1967, 5, 115. — 5. Meinecke, F. W.: Para
plegia 1979, 17, 62. — 6. N ovoszel, T.: Orv. Hetil. 
1964, 105, 1286. — 7. Novoszel T.: Magyar Traumatol. 
1978, 21, 228. — 8. Riskó T. és munkatársai: Orv. He
til. 1966, 107, 30. — 9. Rowattt, Brown, A.: Paraplegia 
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Bíró Eszter dr. és Lukács V. Ferenc dr.

A fénykezelést több mint egy évtizede használják 
sikeresen az újszülöttkori hyperbilirubinaemiák 
kezelésében, de egyéb — máj enzimdefektuson 
alapuló — kórképekben is. Ostrow (25, 26, 27) és 
Rosta (30) kísérletei szerint a fénykezelés hatására 
a bilirubin anyagcsere mintegy kétszeresére foko
zódik. A fénykezelés, mint megelőzés és mint kon
zervatív therápiás eszköz, az esetek jelentős részé
ben egyaránt hatásos és a csere transfusiók számát 
lényegesen csökkenti. Magunk rendszeresen kiegé
szítjük néhány napon keresztül 5%-os Plasmapro
tein (albumin) intravénás adásával.

A fénykezelés mellékhatásait több szerző emlí
ti (10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 27). Ezek a követ
kezők: exanthemák, bőrhőmérsékleti változások, 
dehydratio, retinasérülés, fényérzékenység. Ki
emeljük a fénykezelés indirekt laktáze bénító ha
tását, mely laktozementes diétára azonnal megszű
nik és a híg székletek normalizálódnak (1).

Kecskés és mtsai 16), valamint Hervei (14) sze
rint a mellékhatások elkerülhetők, ha a fénykeze
lést kellő körültekintéssel végzik.

Kopelman és mtsai (18) írták le először 1972- 
ben a fénykezelés addig új mellékhatását, a 
„bronz baby” syndromát, egy koraszülött esetében. 
A bőr, a vizelet és a serum bronzbama elszínező
dését észlelték, az összbilirubin jelentős mennyisé
gű emelkedésével, direkten reagáló bilirubinnal és 
haemolytikus anaemiával. Azóta több cikk jelent 
meg hasonló esetekről (9, 29, 31, 32, 33).

Mivel hazánkban eddig csak egy le nem közölt 
esetről értesültünk (19), májbiopsiás anyag szövet
tani vizsgálatát kevesen (9, 29, 32), elektronmik
roszkópos vizsgálatot pedig nem végeztek ebben a 
kórképben, érdemesnek tartottuk esetünk ismer
tetését.
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1. ábra.

Esetismertetés
H. K. fiú újszülött 36. gestatiós hétre, 3000 gram

mal, Apgar 7-tel, Bracht-extratióval jött a világra. 
Anyja 27 éves, 5 terhességből ez a második szülése.

Sem Rh, sem egyéb vércsoport differenciát nem 
találtunk. A csecsemő élete második napján igen gyor
san fokozódó icterus lépett fel. Ekkor laboratóriumi 
értékei a következők: se. bi.: 327,6 mikromol/1 (18.3 
mg%), az egész indirekt. SGOT: 32 E, SGPT: 12 E, alk. 
foszf.: 83 KE A. Htk: 56%, Hgb: 18,5 g%; Fvs: 6800, 
Kar: 48%, Ly: 39%, Mo: 10%, Eo: 3%, magvas vvt: 
10/100, Coombs: neg. Ezen a napon vércserét végeztünk 
albuminnal dúsított vérrel (300 ml/testsúly kg) és a 
fénykezelést is megkezdtük. A vércsere utáni napon 
leletei: Se bi.: 146,8 mikromol/1 (8,2 mg%) az egész 
indirekt, SGOT: 12 E, SPGT: 3 E. LDH: 153 E. alk. 
foszf.: 3 KE A.

A 8. életnapon — a különben szemmel is látha
tóan csökkenő icterus mellett — bőre bronzosan elszí- 
neződött, széklete acholiássá vált, általános állapota 
jó, adagjait elfogyasztja. A vizelet koproporphyrin 
szintje emelkedett. Az uroporphyrin szint normális. 
Vizeletben bilirubin mutatható ki. A serum bilirubin 
ekkor 213,0 mikromol/1 (11.9 mg%), ebből direkt 80,8 
mikromol/1 (4,4 mg%). A fokozatosan kialakuló máj
megnagyobbodás miatt 35 napos korban a májból tű- 
biopsiát végzünk.

Májbiopsia fénymikroszkópos vizsgálata: A le
benykés és trabeculáris szerkezet megtartott. A portalis 
kötőszövet kiszélesedett, proliferáló epeutakat és gyul
ladásos sejteket tartalmaz (1. ábra). A májsejtek puf
fadtak, vacuolizáltak. A cytoplasmában durva epefes- 
tékrögök.és a tág epecanaliculusokban epefestékcylin-

2. ábra.



Megbeszélés

3. ábra.

derek vannak. A sinusoidok falában extramedullaris 
vérképző gócok láthatók (2. ábra).

Elektronmikroszkópos vizsgálat eredménye: A 
májsejtek magja és nucleolusai épek. A májsejtek cy- 
toplasmatikus organellumai felismerhetők, a glykogén- 
tartalom fokozódott. A mitochondriumok épek. A dur
va felszínű endoplasmás reticulum megkevesbedett, a 
sima felszínű endoplasmás reticulum jelentősen felsza
porodott. Legfeltűnőbb elváltozás a májsejtekben és 
Kuppfer-sejtekben megfigyelhető denz depositumok 
képződése, amelyek részben granuláris, részben lamel
laris anyagból állnak (3. ábra). A  depositumok a máj
sejtek cytoplasmájának minden területén előfordul
nak, nem koncentrálódnak az epecanaliculusok körül. 
Az epecanaliculusok erősen tágultak, nagy területeken 
hiányoznak (4. ábra). Az epecanaliculusok egy részé
ben a lument granuláris anyag tölti ki.

A fénykezelés elhagyása után a klinikai és labo
ratóriumi eltérések fokozatosan rendeződtek, az álta
lános állapot az egész betegség alatt kifogástalan volt, 
jól evett, hízott. 43 napos korában — amikor látható 
icterusa megszűnt — a serum bilirubin 102,0 mikro- 
mol/1 (5,7 mg%) (ebből direkt: 68,0 mikromol/1 (3,8 
mg%), ennek ellenére vizeletében már nem volt bili
rubin, széklete normálisan festenyzett és a vizelet kop- 
roporphyrin tartalma: 48 mikrogramm/1. Egy és fél hó
napos korban adjuk haza, negatív laboratóriumi lele
tekkel, emelkedő súlygörbével. A 6 hónapos és 2 éves 
korban végzett ellenőrzéskor teljesen egészséges
nek találtuk, korának megfelelő fejlettségű.

642 4. ábra.

A „bronz bébi” syndroma pathogenesiséről 
több elképzelést olvashatunk. Kopelman (18) és 
Clark (9) fotodegradatiós pigmentnek tulajdonítják 
a jellegzetes bőrszín kialakítását, felhalmozódá
sának oka esetleges, m ár korábban fennálló májlae- 
sio lehet. Figyelemre méltó Blaschke és mtsai (6 ) 
közleménye, akik 18 éves, Crigler—Najar-syndro- 
mában szenvedő betegüket részesítették fénykeze
lésben, amelynek következménye a bőr bronzos el
színeződése lett. Tehát az eredeti májbetegség 
m iatt válthatta ki a fénykezelés a „bronz bébi” 
syndromának megfelelő bőrelváltozást.

W eitz (32) szerint a haem szintézis zavarára 
utal a vizeletben megszaporodott és a vérben is ki
m utatható koproporhyrin; úgy véli, hogy a máj
működés zavara m iatt a koproporphyrinogenből 
protoporphyrin lesz és ez szaporodik felaserum ban 
és a vizeletben. Ez a közismerten fotoaktív anyag 
okozná a bőr melanophoráinak stimulációját és en
nek következménye lenne a bőr bronzos elszínező
dése. — B erk és mtsai (4) Dubin—Johnson-syndro- 
m ában a koproporphyrin I. izomerjének állandó 
megszaporodását találták. Mások (33) éretlen ú j
szülöttek vizeletében és az amnion folyadékban 
figyelték meg a koproporphyrin I. izomér átmeneti 
felszaporodását. Ennek magyarázata valószínűleg 
az uroporphyrinogen III. kosynthetase enzym elég
telensége. Folyamatban levő vizsgálataink szerint 
hyperbilirubinaemiás újszülöttek vizeletében emel
kedett lehet a koproporphyrin szint.

Ismeretes, hogy vércsere transfusio után az 
újszülöttek 25%-a anaemizálódik (24). Kopelman 
és mtsai (18) és mások is hangsúlyozzák, hogy a 
„bronz bébi” syndromát haemolytikus anaemia 
kíséri. Az is ismeretes, hogy a konzerv vér — 
amellyel a vércserét végezzük — vörös vértesijei
nek élettartam a jelentősen rövidebb a natív vér vö
rös vértestjeinek élettartam ánál. Ezen kívül még 
számításba kell venni, hogy az újszülött máj enzym- 
funkciós készsége csökkent és ennek oka és időtar
tama egyénenként változó. Mindezekből feltételez
hető, hogy a „bronz bébi” syndroma m ultifaktoriá- 
lis eredetű kórkép és további vizsgálatok szüksé
gesek annak eldöntésére, hogy melyik faktornak 
van döntő szerepe a pathogenesisben.

A májbiopsiás anyag fénymikroszkópos vizs
gálatánál hepatocellularis és canalicularis cholesta- 
sison kívül m ájsejtdegeneratiót és súlyos portalis 
gyulladást találtunk, amiről más szerző eddig nem 
írt (29, 32). W eitz (32) zsíros infiltratóit látott, ezt 
mi nem észleltük. Az elektronmikroszkópos vizsgá
latnál az epecanaliculusok m em bránjának súlyos 
destructióját és a m ájsejtekben és a Kupffer-sejtek- 
ben denz depositumok képződését láttuk. Az epe
canaliculusok észlelt elváltozásai az intrahepatikus 
cholestasis különböző formáinak állandó jellegze
tessége (2, 3, 5, 7, 20, 23, 28, 34). A m ájsejtek cyto- 
plasm ájában talált depositumok nemcsak peribilia- 
risan, hanem a cytoplasma minden területén elő
fordultak, feltehetően a conjugatio helyén m arad
tak, hasonlóan az enzymdefektuson alapuló, essen- 
ciális hyperbilirubinaemiákhoz (8 , 20). Elektron
mikroszkópos vizsgálataink eredménye megegye-



zett Goodman és Thaler (12) fénykezelt kísérleti 
állatok májában talált elváltozásokkal.

A „bronz bébi” syndroma tüneteit az alábbiak
ban foglalhatjuk össze.

1. a fénykezelés bevezetése után néhány nap
pal kezdődik;

2. a bőr szürkésbamán (bronzosan) elszínező- 
dik:

3. a vizelet és serum sötét, bennük emelke
dett a koproporphyrin szint, a vizeletben bi
lirubin is kimutatható;

4. a széklet hypocholiás vagy acholiás;
5. a májfunctiós próbák pozitívak (emelke

dett serumbilirubin, SGOT, SGPT, LDH, 
Gamma GT, alkalikus foszfatáze);

6. anaemia;
7. májbiopsiában portalis gyulladás, májsejt- 

degeneratio, hepatocellularis és canalicularis 
cholestasis.

A kórkép — különösen morfológiailag (7, 13, 
17, 23) — rendkívül hasonlít a „besűrűsödött epe” 
syndromához, de míg az sokkal súlyosabb általá
nos állapottal jár és therápiája gyakorlatilag még 
ma is megoldatlan, addig a „bronz bébi” syndro- 
mát mindvégig jó általános állapot kíséri és a 
fénykezelés elhagyására néhány hét alatt meggyó
gyul, csupán a mindig fennálló anaemiát kell trans- 
fusiókkal kezelni.

Szükségesnek tartjuk a gyermek további rend
szeres ellenőrzését, mert az irodalomban hosszabb 
követési időről még nem számoltak be, tehát a tá
volabbi prognosis nem ismert. Amennyiben a máj
betegség az elsődleges, feltételezhető, hogy a máj 
nagyobb terhelése (altatás, gyógyszerek, vírusfer
tőzés stb.) a kórkép kiújulását okozhatja.

Köszönetnyilvánítás: A vizelet koproporphyrin 
meghatározásáért a MÁV Kórház Központi Laborató
riumában Breckner Mária vegyészmérnöknek tarto
zunk köszönettel.

összefoglalás: A szerzők „bronz bébi” syndro
ma egy esetével kapcsolatban ismertetik a kórkép

klinikum át és a máj morfológiai elváltozásait. A vi
lágirodalomban először végeztek elektronmikrosz
kópos vizsgálatokat a kórképben. Ism ertetik a be
tegség pathogenesisére vonatkozó elképzeléseket, 
de leszögezik, hogy jelenleg az aetiologia még tisz
tázatlan.
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MÓDSZERTANI LEVÉL
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d i a g n o s z t i k á j a ,  t e r á p i á s  
e l l á t á s a  é s  g o n d o z á s a

1. BEVEZETÉS
A hazai rákbejelentési adatok alapján a női rossz

indulatú daganatok mintegy 18%-a az emlőből indul 
ki. Statisztikai adatok szerint a 30—64 éves korban elha
lálozott nők között az emlőrák szerepel a leggyakoribb 
halálokként és minden hetedik nő emlőrákban hal 
meg. A rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás 
lehetőségek ellenére a betegek csupán 50%-a éli túl a 
tumor felfedezésétől számított öt évet. Szükségesnek 
látszott ezért egy olyan tájékoztató összeállítása, amely 
a — nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével — 
összefoglalja az emlőtumorok diagnosztikájának és ke
zelésének alapelveit.

2. DIAGNOSZTIKA
Primaer tumor.

önvizsgálat
Az emlőrák korai felfedezésének egyik legegysze

rűbb módja, hogy a nők rendszeres időközökben át
tapintják emlőjüket. A vizsgálat menetét az Országos 
Egészségnevelési Intézet által rendelkezésre bocsátott 
filmek, ábrák és plakátok, valamint a Vöröskereszt 
kiadásában megjelent füzet segítségével tudják az ér
deklődő nők elsajátítani. Az így észlelt bármely rend
ellenességet orvosnak kell megmutatni.

Klinikai vizsgálatok
Minden orvosi vagy klinikai vizsgálathoz szerve

sen hozzátartozik, azt részben megelőzi, részben a vizs
gálatok során észleltek alapján kiegészíti az anamne
sis felvétele, amely magában foglalja a menstruatio
ra, antikoncipiensek szedésére, a szülések és az eset
leges abortuszokra, valamint a családban, ill. a beteg
nél előfordult daganatra és lezajlott emlőgyulladásra, 
valamint emlőműtétre vonatkozó adatokat is.

Fizikális vizsgálat
A  vizsgálatokat az emlő megtekintésével kell kez

deni, mert látható változásaik (a bimbó behúzódása, a 
két emlő közötti nagyságbeli különbség, behúzódások 
az emlő bőrén, narancshéj tünet) értékes adatokat 
szolgáltatnak a diagnózis felállításához. Ezt követi az 
emlők tapintása. Gondosan át kell tapintani mindkét 
mellet, valamint az axilláris és szupraklavikuláris ár
kokat a beteg ülő és fekvő helyzetében, különböző kar
tartások mellett, ill. megfeszített mellizomnál. Az is 
megvizsgálandó, hogy az emlőre, ill. az emlőbimbóra 
gyakorolt enyhe nyomás hatására ürül-e a váladék a 
tejutakból.

Mammográfia
A mammográfiás vizsgálat elvégzését szakorvos 

(onkológus, sebész, nőgyógyász) javasolhatja, ha a kli
nikai vizsgálat alapján rosszindulatú daganat gyanúja 
merül fel.
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A rosszindulatú emlődaganat direkt ábrázolását 
a mammográfia teszi lehetővé. Negatív mammográfia 
azonban nem zárja ki biztosan a tumor jelenlétét. A 
röntgenképen látható pozitív jelek: mikrokalcifikáció, 
akár a daganatárnyékon belül, akár azon kívül, de 
mindkét helyen egyszerre is, daganatos gócárnyék, az 
emlő bőrének megvastagodása, a mamilla behúzódása, 
tágult erek, kb. 90%-os valószínűséggel bizonyítják a 
malignitást. Biztosan el kell dönteni azt is, hogy a fel
ismert tumoron kívül nincs-e az azonos, vagy az ellen
kező oldalon másik tumor is.

Pneumocisztográfia
Ciszta esetében pneumocisztográfia segítségével 

lehet igazolni, hogy van-e intracisztikus szövetszaporu
lat, vagy nincs. Azonban a jó-, illetve a rosszindula
túság meghatározására ez a vizsgálat nem alkalmas.

Duktográfia
Váladékozó emlő esetén a duktográfia elvégzése 

lehetőséget ad intraduktális elváltozások kimutatására, 
az eljárás azonban ruptura veszélyével jár.

Thermográfia
Kiegészítő jellegű vizsgálat, amely csak a többi 

vizsgálattal együtt értékelhető.

Metasztázisok
Távoli áttétek kimutatására az áttétek lokalizáció

jától függően több lehetőség van.
Ezek közül a scintigráfiás eljárások adják a leg

jobb eredményeket csont- és májáttétek esetében. Ahol 
azonban ilyen speciális vizsgálatra nincs lehetőség, 
ott legalább a koponyáról, a gerincről és a medencé
ről, valamint a mellkasról röntgen felvételeket kell 
készíteni.

Csontáttétek kimutatására kiegészítő vizsgálat
ként alkalmazható a szérum savanyú foszfatáz szint
jének, a kalcium ürítés mértékének és a vizelet hid- 
roxiprolin tartalmának meghatározása is. Májáttétek 
vizsgálatára az echográfia is felhasználható.

Szövettan
Az emlőrák diagnosztizálásában és klasszifikáció- 

jában a szövettani vizsgálat alapvető jelentőségű. Szö
vettani vizsgálat nélkül radikális műtétet még akkor 
sem szabad végezni, ha klinikai vizsgálatókkal a rák 
jelenléte egyértelműen bizonyítható.

A próbakimetszés az emlő esetében a tapintható 
góc épben történő eltávolítását jelenti. Követelmény, 
hogy a kimetszett anyag a műtét alatt fagyasztásos 
szövettani vizsgálatra kerüljön és pozitív lelet esetén 
a radikális műtét is elvégezhető legyen. Ezért a pró
bakimetszés csak akkor és ott végezhető el, ahol a fa
gyasztásos szövettani vizsgálat és szükség esetén a ra
dikális műtét is azonnal elvégezhető.

Az emlőrák (klinikai) stádiumának megállapítása 
sem végezhető el patológiai feldolgozás nélkül. Ezért 
törekedni kell arra, hogy a műtéti anyagból valameny- 
nyi axilláris nyirokcsomó feldolgozásra kerüljön, lehe
tőleg a hónaljárokban megkülönböztethető 5 nyirok
csomó-csoport szerint tagolva.

Az aspirációs citológia önmagában, illetve mam- 
mográfiával kombinálva igen jó diagnosztikus lehető
séget nyújt. Pozitív citológiai lelet nem mentesít a 
fagyasztásos szövettani vizsgálat alól, negatív lelete a 
daganatgyanús esetek műtéti javallatát nem teszi ér
vénytelenné.

Egyéb vizsgálatok
Irodalmi adatok és klinikai tapasztalatok szerint 

az emlőrákok kb. 40%-a hormondependens. A hor- 
mondepedencia meghatározásának jelenleg legextak- 
tabb módszere a hormonreceptorok kimutatása, akár 
a primer tumorból, akár az áttétekből. Hormondepen
dens tumor esetén a műtét és sugárkezelés mellett a 
hormonkezelés mérlegelendő. Klinikai használatra a 
kötelezően elvégzett nőgyógyászati -j- vaginális hor



moncitológiai vizsgálat, és ahol erre lehetőség van, se- 
xualszteroidok szérumszintiének meghatározása tám
pontot adhat a hormondepedencia kérdésében.

3. AZ EMLŐTVMOROK STÁDIUM-BESOROLÁSA
Az emlőrák kiterjedésének meghatározására az 

UICC által kidolgozott rendszert javasoljuk. A TNM 
rendszer a primer tumor (T), regionális nyirokcsomó 
(N), és metasztázis (M) kezdőbetűit jelenti és a rossz
indulatú daganat kiterjedésének mértékét a fenti betűk 
mellé írt számokkal jelezzük.

Ti, 2 . . > N1,2 . . . M0, , . . . stb.
Általános szabály az, hogy a TNM rendszerbe csak 

az a daganat sorolható be, amely előzetes kezelésben 
nem részesült még. A besorolás csak a fizikális vizs
gálat alapján történik, speciális vizsgálat ezt nem be
folyásolhatja. (Pl. lymphográfia). A speciális vizsgá
latok alapján kapott képet a besorolás utáni megjegy
zéssel tüntetjük fel, pl. T2NtM0

A primer tumort nagysága, környezetéhez való 
viszonya alapján határozzuk meg (fontos a bőrhöz, 
bimbóhoz, pectoralis izmokhoz, mellkasfalhoz való vi
szonyát pontosan feltüntetni). A primer tumor elhe
lyezkedése a klasszifikációt nem befolyásolja, de ezt 
mindig fel kell tüntetni. A vizsgálható regionális nyi
rokcsomókat a homolaterális axilláris, supraclavicu
laris nyirokcsomók képezik. A nyirokcsomók esetleg 
szövettani-citológiai lelete a besorolást nem befolyá
solhatja. Az emlőtumorok stádium-besorolásának több 
évtizedes múltja van, a TNM rendszer is alkalmazza 
ezt.

Az UICC által javasolt stádiumbeosztás 4 stádiu
mot különböztet meg, de fel kell hívni külön a figyel
met а III. stádium igen széles csoportjára, mely a 
T3 N0-tól a T'4, N3-ig terjed. (UICC, TNM Classification 
of Malignant Tumours, Geneva, 1978.)

Az egyes jellemzői a kategóriáknak a következők: 
T — primer tumor

TIS P Praeinvasiv rák (carcinoma in situ)
T() primer tumor nem mutatható ki.
T, a tumor legnagyobb átmérője 2 cm, vagy ennél 

kisebb.
T, a a tumor nem kötött a pectoralis fasciához és/vagy 

izomzathoz.
T, ь a tumor a fascia pectoralishoz és/vagy izomzat

hoz kötött.
T2 a tumor legnagyobb átmérője nagyobb mint 2 

cm, de nem nagyobb mint 5 cm.
T2 a a tumor nem kötött a pectoralis fasciához és/vagy 

az izomzathoz.
Т2ъ a tumor a fascia pectoralishoz és/vagy az izom

zathoz kötött.
T:1 a tumor legnagyobb átmérője több mint 5 cm. 
T, a a tumor nem kötött a pectoralis fasciához és/vagy 

izomzathoz.
T:ib a tumor a fascia pectorishoz és/vagy izomzat

hoz kötött.
T4 bármely nagyságú, a mellkasfallal vagy a bőrrel 

összekapaszkodott tumor.
T4 a a tumor a mellkasfalhoz fixált.
T/,b Karoedema, a bőr infiltrációja vagy exulcerá- 

ciója, vagy subcután göbök.
T4 c fenti utolsó kettő együtt.

Megjegyzés: a mellkasfalat a bordák, intercostalis 
izmok, serratus anterior izom jelenti.

N — regionális nyirokcsomók 
A klinikum jelölje meg, hogy a nyirokcsomók 

megnagyobbodása észlelhető-e vágy sem.

N0 nincs a homolateralis axillában tapintható nyi
rokcsomó.

Nj mozgatható homolaterális nyirokcsomók tapint
hatók.

Nj a a nyirokcsomók megnagyobbodása klinikailag 
nem malignus.

Nt b a nyirokcsomók megnagyobbodása klinikailag 
malignus.

N2 homolaterális axilláris nyirokcsomók összeka- 
paszkodottak.

N2a a nyirokcsomók egymással kapaszkodtak össze.
N2b a nyirokcsomók a bőrrel, vagy az alappal ka

paszkodtak össze.
N;j homolaterális, supraclavicularis vagy infraclavi

cularis nyirokcsomók tapinthatók, mobilisak 
vagy fixáltak, vagy karoedema áll fenn.

Megjegyzés: a karoedema a nyirokér-elzáródás
miatt jön létre és ilyen esetekben a nyirokcsomó ál
talában nem tapintható.
M — távoli áttét
M0 nincs kimutatott távoli áttét.
M, távoli áttét van.
Mla a bőr tumoros beszűrődése az emlőn is túlterjed.
Mj ь az ellenoldali nyirokcsomók vagy az ellenoldali 

emlő tumoros.
Mlc klinikai vagy radiológiai tünetek alapján tüdő-, 

mellhártya-, csontrendszer-, máj-, stb. áttét áll 
fenn.

TNM stádium besorolásai:
St. I. a N0 vagy Nt a

Tib N0 vagy Nla
St. II. T,,N, „

Ti Nr
T->a N0 vagy Nla
T2b No vagy N,a
T 2a N i b  
Т 2ъ N t b

St. III. Bármely T3 +  bármely N
Bármely T3 +  bármely N M0 
Bármely T -j- bármely N3 
Bármely T +  bármely N3

St. IV. Bármely T +  bármely N +  M,
A daganatok kódolására az Egészségügyi Világ- 

szervezet által kiadott betegkódolási rendszert hasz
náljuk. (BNO).

4. TERÁPIA
Általános irányelvek:
Terápiás döntésünk alapját a daganatos folyamat 

kiterjedése határozza meg, melyet klinikai, esetenként 
szövettani vizsgálatok segítségével nyerünk. Elhatáro
zásunkat bizonyos mértékig egyéb klinikai jelek, el
változások is módosítják. így az emlődaganat körüli 
oedema, gyulladásos tünetek, az emlőbimbó beszűrő
dése fokozott óvatosságra int. Belgyógyászati beteg
ségek (a szív, a keringés állapotára, haematológiai el
változások stb.) a beteg általános állapota a műtéti 
terv megváltoztatását, vagy teljes ellenjavallatot je
lenthetnek.

Terápiás lehetőségeink mérlegelésekor figyelembe 
kell venni azt is, hogy a daganat az általunk megálla
pított határokon már jóval túlterjedhetett. A daganat 
terjedésének iránya és módja (haematogen, lympho- 
gen) pontosan nem határozható meg, melyet statisz
tikai adatok támasztanak alá.

A sebészi terápia alapelvei a következőkben fog
lalhatók össze:

Az emlőrák műtéti kezelésének alaptípusa az em
lő eltávolítása a hónalji nyirokcsomók kiirtásával. A 
radikális mastectomia történhetik a Patey-műtéttel vagy 
annak módosításával, vagy a Rotter—Kocher—Hals- 
ted-típusú műtéttel. Minden más műtét bizonytalan 
módszer, így az egyszerű mastectomia és a sectoralis 
excisio is, amelyeknek végzésére azokban az egyedi 
esetekben kerülhet sor, amikor a beteg nem egyezik 
bele nagyobb csonkító műtétbe, vagy amikor csak pal
liativ műtét végezhető.

Tumor exstirpatio: kizárólag idős, rossz állapotú 
egyéneknél végezhető, vagy ha a beteg a radikális mű
tétet elutasítja. Mastectomiát végzünk T |,2, 3; N(, 2, 3; 
vagy T3, N ,,2, 3; T/, esetekben a tumor kifekélyesedé- 
sének veszélye miatt.

Az emlő gyulladásos rákját nem tekintjük sebészi 
kategóriának. Műtét ilyen esetekben csak klinikailag 
pregnáns remissiót eredményező radio-, ill. kemoterá
pia után jön szóba.



Sugárterápia
A sugárkezelés az emlőrák kezelésében lehet:
1. Kurativ
2. Palliativ.
1. A kurativ sugárkezelés lehet:
a) Praeoperatív sugárterápia
b) postoperativ sugárterápia
d) kizárólagos sugárterápia
Az emlőrák sugárkezelése megfelelő sugárfor

rást és besugárzási technikát igényel. Törekedni kell 
arra, hogy az emlőtumorok sugárkezelése megfelelő su- 
sugárforrással (СО—60, vagy accelerátor) történjék, 
az ortovoltos sugárkezelést fokozatosan el kell hagy
ni. Amennyiben a beteg nem irányítható onkológiai 
decentrumba, és szükség megoldásból ortovoltos sugár- 
kezelésre kerül sor, úgy az mélyterápiás feltételek 
mellett végzendő (200 kV 0,5—2,0 mm Cu-szűrő, 40— 
50 cm FB). Ily módon röntgensugárzással is kiszolgál
tatható 4000 rád összdózis mezőnként.
Praeoperatív besugárzás:

Csak előzetes klinikai és citológiai (hisztológiai) 
vizsgálat után végezhető kimutatható távoli áttét nél
kül, vagy ha a sugárkezeléstől a tumor megkisebbedé- 
se és/vagy operábilissá válása várható.

Terápiás dózis: 4000—5000 rad/4—5 hét. A műtét 
a sugárkezelés után 5—6 héttel végezhető.

Postoperativ besugárzás:
Axilláris metasztázist adó, laterális quadránsú 

tumoroknál radikális műtét után az axillát, infra- és 
supraclavicularis régiókat, az artéria mammária men
ti nyirokcsomókat is magában foglaló mezőkből post- 
operatív besugárzást végzünk.

Terápiás dózis: 4000—4500 rad/5 hét.
Mediális quadránsú tumoroknál a parasternális 

(a mediastinum és a gerincvelő védelme miatt lehető
ség szerint mozgó besugárzás) és a szupraclavicularis 
régiók besugárzása végzendő.

Terápiás dózis: 4500 rad/5 hét.
Szövettanilag igazoltan regionális metasztázist 

nem adó, radikálisan operált betegnél, elsősorban 65 
év felett és szövettanilag sugárérzéketlen rák esetén a 
postoperativ besugárzástól el lehet tekinteni.

Kizárólag besugárzás végzendő:
a) a beteg nem egyezik bele a műtétbe,
b) klinikai inoperábilitás esetében (cardio-respi- 

ratoricus elégtelenség, egyéb belgyógyászati ellenja
vallat).

Rendszeres betegkövetés lehetősége nélkül a ki
zárólagos sugárkezelés nem végezhető. A klinikai vizs
gálaton kívül az első 3 évben évente, később 2 évente 
mammográfia is végzendő.

Palliativ sugárkezelés
Indikációk:
1. kiterjedt primer tumor, távoli áttétek nélkül,
2. távoli áttétek mellett is, ha a primer tumor 

fájdalmat okoz, vérzik, vagy más, a betegnek 
szubjektív panaszt okozó tünetet mutat,

3. csontáttételek.

Hormonális kezelés
Az emlőrák hormonális kezelése csak inoperábilis 

vagy metasztatikus emlőrák esetekben jön szóba. Hor
monális kezeléssel a hormonreceptor pozitív esetek

döntő többségében objektív remisszió érhető el, míg a 
receptor negatív esetek hormonterápiára nem reagál
nak.

A hormonális kezelés lehetőségei:
Ablativ műtét:
Ovariektomia menopausa előtt, illetve a menopau

sa beállta után 2 éven belül végezhető, távoli áttétek 
esetén.

Sugaras kasztráció (rtg. kasztráció):
A műtéti kasztrációt feltétlenül előnyben részesít

jük a radiokasztrációval szemben. Röntgenkasztráció 
végzendő minden olyan esetben, amikor műtéti ellen
javallat áll fenn.

Gyógyszeres:
Sexualsteroidok, Prednisolon
Praemenopausában, ha a hormonkezelés indiká

ciója fennállt műtéti ovariektomia (esetleg sugárkaszt- 
ráció) +  heterohormon kezelés Prednisolonnal vagy 
anélkül jön szóba. Postmenopausában (5 évvel a me
nopausa után) elsősorban antioestrogen (Tamoxifen) 
készítmények alkalmazhatók.

Citosztatikus kezelés
Postoperativ célból radikális emlőműtét és sugár- 

kezelés után ismételten alkalmazott kemoterápia for
májában, legalább 2 év.en keresztül. Significansan jó 
eredmények elsősorban az 50 év alatti T, _3, NjM0 be
tegek esetében mutathatók ki.

Kimutatható szervi áttét nélkül, a tumor és a re
gionális nyirokcsomók kiterjedtsége és nagysága miatt 
preoperatív kezelés céljából, vagy ezen esetekben a 
palliativ ablatio utáni postoperativ kezelésre. Eleve in
operábilis, vagy metasztatikus esetekben.

A citosztatikus kezelés formája általában az is
mételt ciklusban alkalmazott polikemoterápia.

A citosztatikus és hormonális kezelés egymással 
kombinálható.

5. BETEGKÖVETÉS
Az emlőtumoros beteget a diagnózist felállító or

vosnak az erre a célra rendszeresített űrlapon kell be
jelentenie az Országos Onkológiai Intézet Szervezési 
és Módszertani Osztályára. A betegeket az első évben 
kéthónaponként, a második évben háromhavonta, a 
harmadik évtől ritkábban, de évente legalább egyszer 
kell ellenőrző vizsgálatnak alávetni. Évenként mellkas 
rtg. vizsgálatot, nőgyógyászati vizsgálatot kell végezni 
és az ellenoldali emlőről mammográfia készítése java
solt.

Az ellenőrző vizsgálatokat vagy a kezelést végző 
intézet, illetve osztály, vagy a beteg lakása szerint il
letékes területi onkológiai gondozó (szakrendelés) vég
zi. A gondozás tényét mindkét esetben, bejelentő la
pon a megyei onkológus felügyelő szakfőorvossal kö
zölni kell.

Azokat a betegeket, akiknél emlő dysplasiát 
diagnosztizáltak, ugyancsak rendszeres klinikai ellen
őrzés alatt kell tartani a diagnózist felállító orvosnak, 
mert jól ismert, hogy a multiplexen fellépő ductus pa- 
pillomák, fibroadenomák, különösen az óriás fibroade- 
nomák többnyire recidiválnak, és malignusan trans- 
formálódnak.

Országos Onkológiai Intézet 
Országos Sebészeti Intézet 

Országos Röntgen- és Sugárfizikai Int.



BESZÁMOLOK, JEGYZŐKÖNYVEK

„A schizophrenia pszichothera- 
piája. Kutatás, elmélet, megelőzés, 
gyógyítás”. Beszámoló a Deutsche 
Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
XII. Nemzetközi Szimpozionáról 
(München, 1980. december 8—14.).
A Deutsche Akademie für Psycho
analyse (DAP) és a hozzá tartozó 
szakmai társaságok (pl. Deutsche 
Gruppenpsychotherapeutische Ge
sellschaft, Deutsche Gessell- 
schaft für Psychosomatische Me
dizin stb.) 1980-ban München
ben a vásárváros kongresszusi köz
pontjában tartották meg nemzet
közi szimpozionukat, amely sor
rendben most már a tizenkettedik. 
A téma a schizophrenia pszichothe- 
rapiája volt.

A Deutsche Akademie für Psy
choanalyse előző szimpozionairól 
korábban rendszeresen beszámol
tam, és ezek a beszámolók tartal
mazták a DAP elméleti, szakmapo
litikai és therapiás sajátosságainak 
leírását is. Az idei szimpozion leg
inkább a legutóbbi, az 1979 novem
berében Lübeck-Travemündében 
tartott szimpozion előzményei alap
ján érthető meg. Most is nagyszabá
sú, több mint ezer résztvevőt magá
ba foglaló rendezvény volt a szim
pozion, a szervezés módja hasonló 
volt, most is vitacsoportokra oszlot
tak a délelőtti és délutáni ülések 
után a résztvevők és ott beszél
ték meg az elhangzott előadásokat, 
és tematikusán is hasonló fejlődési 
vonalak voltak megfigyelhetők. A 
DAP intézményhálózata lassanként 
befonja a Szövetségi Köztársaságot, 
minden nagyobb városban vannak 
kutató- és kiképzőintézmények, 
rendelők és klinikák, ezeknek mun
kája kerül bemutatásra a szimpo- 
zionokon, nagy hangsúllyal a miliő, 
ill. szociotherapiás tevékenységen, 
a csoportmunkán, az összehasonlító 
kulturális (transzkulturális) érdek
lődésen, a képmagnótechnika kuta
tási és therapiás felhasználásán, 
valamint a személyiségelméleti és 
pszichopathológiai kutatásokon, 
amelyek a DAP vezetőjének, Gün
ter Amonnak elméleti rendszeré
ben folynak.

A schizophrenia pszichotherapiája 
már nem először szerepel a DAP 
szimpozionjainak programján. A 
DAP klinikái és munka-, ill. miliő- 
therapiás intézete (mint pl. a Stel- 
zerreuth-ban működő „Tageskli- 
nik”) főleg schizophren és ún. ha
táreset (borderline) betegek keze
lésével foglalkoznak, a DAP Am
mon elméleteinek jegyében külö
nösen érdeklődik a kórkép iránt és 
vizsgálja a hatékony kezelés lehe
tőségeit.

A müncheni szimpozion a DAP 
folyamatos fejlődésének újabb 
nagyszabású állomása lett. A ko
rábbi szimpozionoknál nagyobb

számban vettek részt a szimpozio- 
non külföldi szakemberek. 22 or
szág képviseltette magát, köztük 
Japán, Indonézia, a Kínai Népköz- 
társaság, Kenya, Egyesült Államok, 
Izrael és számos európai ország, 
öttagú delegáció jelent meg Len
gyelországból, a Lengyel Pszichiát
riai Társaság alelnöke, Pietrowski 
professzor is jelen volt, delegáció 
jött Jugoszláviából, és több előadás 
hangzott el szovjet szerzőktől, né
hány szovjet szakember is jelezte 
részvételét, de azután nem érkezett 
meg, az előre beküldött előadásokat 
felolvasták, csakúgy, mint a meg
nyitó ünnepség alkalmával a szov
jet delegáció hosszú és sok szak
mai érdekességet tartalmazó üd
vözlő levelét.

A DAP fontos szereplője volt az 
1979 szeptemberében Tbilisziben 
rendezett Tudattalan-szimpozion- 
nak, amely jelentős találkozó volt 
szovjet pszichológusok és nyugati 
szakemberek között, ennek a szim- 
pozionnak folyományaként volt hi
vatalos a jelen szimpozionra Shero- 
zia, Zurabashvili és Rotenberg, és 
ennek nyomán jött el a tbiliszii 
rendezvényt kezdeményező Léon 
Chertok párizsi professzor, az ame
rikai Rita Rogers és mások. Egy 
sor külföldi társaság más kapcso
latokon át képviseltette magát. Je
len voltak pl. a Francia Szociál- 
pszichiátriai Társaság, a Szociál- 
pszichiátriai Világszövetség (Carle- 
ton, Mahlendorf, Vassiliou), a Nem
zetközi Individuálpszichológiai tár
saság (Shulman), az International 
Health Society stb. vezetői.

A legnagyobb érdeklődés Wu 
Chen-I-t, a pekingi egyetem dékán
helyettesét, a pekingi pszichiátriai 
klinika igazgatóját vette körül, aki 
a Kínai Népköztársaság hivatalos 
küldötte volt. Az egykor az Egye
sült Államokban végzett, Kari 
Menninger révén dinamikus pszi
chiátriai ismereteket is szerzett 
szakember a szimpozion aktív 
résztvevője volt.

A DAP szimpozionainak hagyo
mánya, hogy a külföldi résztvevők 
egy helyen laknak, és közülük so
kan részt vesznek a DAP külön
féle vezetőségi ülésein, ill. a DAP 
tudományos tanácsának ülésén, 
amely a szimpozionok egyik zárt
körű programpontja. Az ilyen ülé
sek során a DAP képet ad mun
kájának fejlődéséről, kutatási prog
ramjainak állásáról és szóba ke
rülnek nemzetközi — összehason
lító — vizsgálati tervek is. Most a 
külföldiek szálláshelye a müncheni 
Hilton-szálló volt, az ülések egy 
része itt volt, csupán a schizophre
nia pszichotherapiájával foglalko
zó transzkulturális panelt tartották 
a kongresszusi központban (ezt is, 
mint a többi ülést is képmagnóra

vették, és a kongresszusi résztve
vők közül az érdeklődőknek vissza- 
játszották). A közös szálláshely kü
lön találkozási alkalmakat biztosít 
(pl. közös étkezések), ezek előnyö
sen segítik elő a szakmai informá
ciócserét és a kapcsolatok alakulá
sát.

A szimpozion ünnepélyes kere
tek között nyílt meg, a bajor kor
mány egy államtitkára (Rosen- 
bauer) adta át Strauss miniszterel
nök üdvözletét, de üdvözletét küld
te több nagykövet, köztük a ma
gyar nagykövet is. A szovjet (grúz) 
Sherozia üdvözlő levele a tudatta
lan koncepciójának fontosságát 
hangsúlyozta, szerinte a tudattalan, 
mint pszichológiai koncepció nél
kül az emberi viselkedés nem ért
hető meg, és ebben a fogalomban 
benne rejlik Üznadze pszichológiai 
iskolájának és a DAP dinamikus 
pszichiátriai iskolájának kapcsoló
dási, együttműködési lehetősége is. 
Sherozia Ammont a szovjet tudo
mány nagy barátjának nevezte. A 
szimpozion megnyitásakor máris 
bejelentették, hogy a XIII. Nemzet
közi Szimpozion 1981 novemberé
ben Bécsben lesz, témájául a tudat
talan és az identitás kérdését vá
lasztották, és a szimpozion fő cél
ja az lesz, hogy a DAP kapcsolatot 
találjon a szovjet szakemberekkel 
és a szocialista országok pszichiá
tereivel, pszichológusaival.

Mint ez már a DAP szimpozio
nainak hagyománya, a nyitó elő
adást Günter Ammon tartotta meg. 
Ebben felvázolta elméletét a schi
zophrenia keletkezéséről, a schi- 
zophreniát az egyéni személyiség- 
fejlődés során kialakult én-, ill. 
identitásbetegségnek mutatva be. 
Ammon és a DAP következetesen 
szocio- és pszichogenetikus felfo
gást képvisel a schizophréniáról, 
és ebben integrálja a kommuniká
cióelméleti és a családpathológiai 
nézeteket. Az előadás Ammon pub
likált elméleteihez képest egy kon
ceptuális újítást tartalmazott, a szo- 
ciálenergia fogalmát, amely a dina
mikus pszichiátria energetikai, öko
nómiai, ill. dinamikai elvet sajátos 
szociálpszichológiai, interperszoná
lis dimenzióban is megfogalmazta. 
Ammon előadásának fő mondani
valója azonban nem annyira a 
schizophrenia elmélete, mint in
kább a schizophrenia korszerű pszi- 
chotherapiájának bemutatása volt. 
Ammon komplex szocio- és pszi- 
chotherapiás rendszert fejlesztett 
ki, ezt a szimpozion során több elő
adás is bemutatta, Ammon és mun
katársai ennek gyakorlatáról videó- 
bemutatással kísért munkacsopor
tokat is tartottak, és a szimpozion 
utolsó napján, az ún. klinikai utó- 
kongresszuson a külföldi résztvevők 
egy napon át közvetlenül is tanul
mányozhatták a DAP mentersch- 
waigei klinikájának életét, ahol 
főleg schizophren betegeket kezel
nek. A DAP therapiás elveit és gya
korlatát leginkább e klinika műkö
désén lehet illusztrálni.

Ammon előadását protokolláris 
szempontból kiemelt előadások kö



vették. Először Erwin Ringel (Bécs) 
szólt a schizophrenia és az ön
gyilkosságveszély összefüggéseiről, 
majd George és Vasso Vassiliou 
beszélt arról, hogy a schizophrenek 
pszichotherapiájának legfontosabb 
tevékenysége a személyiség hatá
rainak kialakítása és strukturálása, 
különböző (inter- és intraperszoná- 
lis) szinteken. Wu Chen-I azt 
mondta el, hogyan kezelik az ő in
tézetében a paranoid schizophréne- 
ket. A kezelés több irányú, nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a fog
lalkoztató therapiáknak, a beteg 
többféle kiscsoport tagja, de egy
idejűleg pszichotherapia is folyik 
vele. A pszichotherapia alapja a jó 
orvos—beteg kapcsolat, ennek erői 
segítségével a therapeuta betegség- 
tudatot ébreszt a betegben, majd 
pedig a beteg egészséges személyi
ségrészeit mozgósítja a tévesesz
mék ellen. A therapeuta mintegy 
belép a téveseszmék rendszerébe, 
részben értelmezésekkel igyekszik 
belátást kelteni, részben a paradox 
therapiákhoz hasonlóan próbálja 
feloldani a téveseszméket.

Wu Chen-I magánbeszélgetések 
során sok érdekeset mondott a kí
nai pszichiátriáról. Elmondta, hogy 
pszichofarmakonokat bőven hasz
nálnak, fizikális therapiákat azon
ban már nem, így elektroshokkot 
csak vitális indikációk alapján al
kalmaznak, súlyos kataton, mániás 
vagy depresszív állapotokban. Ér
dekes volt a kínai professzor kriti
kus álláspontja az akupunktúrával 
szemben, ezt pszichiátriában egyál
talán nem használják, és a szoma
tikus szakágakban sem tartják az 
egyetemi szakemberek hatékony 
gyógymódnak, noha a kulturális 
forradalom idején a módszert po
litikai szempontokból propagálták, 
divattá tették.

A DAP előadásai közül kiemel
kedett Gisela Ammon és munka
társai előadása és munkacsoportja, 
amely a DAP keretében működő 
pszichoanalitikus óvodák tapaszta
latai alapján vizsgálta és mutatta 
be a családi, ill. szülői pathológiá- 
ból eredő énkárosító mechanizmu
sokat és ezeknek közvetlen hatásait 
a kisgyerekekre. A pszichoanaliti
kus óvodák egyik fő feladata, hogy 
ezeket az énkárosítő mechanizmu
sokat megszüntesse, részben a kis
gyerekek óvodai életmódja, rész
ben pedig a szülők pszichothera- 
piája révén. A pszichoanalitikus 
óvodák tapasztalatairól több más 
érdekes előadás is hangzott el.

Ammon ún. spektrális schizoph- 
reniaelméletét, amely a betegséget 
az ún. archaikus énbetegségek közé 
sorolja, a DAP pszichológusai teszt
battériával is vizsgálják, kidolgoz
tak egy tesztsorozatot, amely a be
teg énfunkcióinak zavarát finoman 
képes kifejezni, e tesztről és ennek 
felhasználási lehetőségeiről is sok 
előadás hangzott el, és erről a tu
dományos tanács ülésén is volt szó. 
A tesztbattéria segítségével a bete
gek énállapotához méretezett the- 
rapiás stratégiát lehet kialakítani.

Érdekes és figyelemre méltó a 
DAP törekvése, hogy vállalja a vi
tát a schizophrenia organikus, bio
lógiai elméleteivel. A pszicho-, ill. 
szociogenetikus schizophrenia-felfo- 
gás a német pszichiátriában is egy
fajta szentségtörés, amely könnyen 
megkapja a tudománytalanság 
címkéjét, és nyomban a genetikai, 
biokémiai, agypathológiai „tények
re” hivatkoznak vele szembe, mely 
tények a biológiai eredetet bizo
nyítják. A DAP szakértői belefog
tak a biológiai adatok kritikai fe
lülvizsgálatába. Az örökléstani ada
tokkal, különösképpen az ikerkuta
tások és az adoptált gyerekek be
tegséggyakoriságának adataival, a 
neurotranszmitterek, az agyi en- 
dorphinok és féltekék közötti funk
ciókülönbségek vizsgálati eredmé
nyeivel foglalkoztak. Számos elő
adás, köztük Hartwig Volbehr és 
Burkhardt Gülsdorff kitűnő elő
adása, mutatott rá, hogy a biológiai 
adatok hiányosak, ellentmondáso
sak, bizonyító erejük kétséges, ám 
az organikus szemléletű pszichiát
riában azonnal ténnyé, abszolút tu
dományos megállapítássá válnak, 
amit nem szokás felülvizsgálni.

Nagy kár, hogy az ilyenfajta kri
tikus, vitát vállaló álláspontok nem 
szoktak konfrontálódni, nincs fó
rum a nyílt vitára, hiszen a bioló
giai adatok iránti elfogultságot 
mindenki érzi a pszichiátria irodal
mában. A DAP szimpozionain azon
ban főleg a pszichogenetikus néze
tek hívei voltak jelen, bár egyes 
előadások a biológiai kóroki mo
mentumok integratív felfogását is 
vallották (pl. Wolfgang Kretschmer, 
az izraeli Rotschild professzor, vagy 
a moszkvai akadémikus. Rotenberg, 
aki a schizophreniát biológiai kész
tetésanomáliákkal és pszichológiai 
zavarokkal együttesen magyarázta). 
A DAP eme kritikai munkássága 
mindenképpen szélesebb körű foly
tatást, nagyobb nyilvánosságot ér
demel, hiszen ebben a pszichiátria 
szemléleti ellentmondásainak felol
dódási lehetősége rejlik. A DAP 
szakemberei pl. a neurotranszmitte- 
rekre és az agyi endorphinokra vo
natkozó kutatások egy részét nagy
ra értékelték, elfogadták, hogy a ta
lált biokémiai anomáliáknak szere
pük lehet a schizophréniában, 
azonban ezek önálló oki szerepét vi
tatják, hiszen ezek a rendellenes
ségek a szocializáció zavarai követ
keztében is létrejöhettek, az egyén 
és a szociokulturális környezet köl
csönhatásának elsődlegességét a 
biológiai elváltozások kimutatása 
nem cáfolja meg.

A külföldi előadók témái válto
zatosak voltak. Nappali klinikák, 
therapiás közösségek életéről szá
moltak be többen, a lengyel pszi
chiáterek és pszichológusok schi
zophren és határeset-serdülők in
tézményes kezelésének eredményei
ről adtak képet, a kezelés közösségi 
és egyéni pszichotherapiából és csa- 
ládtherapiából állt. Sok szó esett 
expresszív therapiák (közös vagy 
egyéni rajzolás, képzőművészeti te
vékenység) felhasználásáról schi

zophrenek kezelésében. Az én elő
adásom a schizophrenek szülői csa
ládjaiban megfigyelhető kóros in
terperszonális rendszerről szólt.

A DAP növekvő részvétele a 
pszichiátriai betegellátásban külön
böző szervezési síkokon is megnyil
vánul. Egyrészt a Szövetségi Köz
társaságban indult polgárjogi moz
galom a pszichiátriai ellátás javí
tása, és ezen belül Ammon és a 
DAP kezdeményezéseinek támoga
tása érdekében. Másrészt hasonló 
mozgalom szerveződött Olaszor
szágban is. A dél-itáliai Paestum- 
ban van a DAP egyik kiképző- és 
miliőtherapiás centruma, emiatt 
az olasz szakemberekkel és polgá
rokkal a DAP kapcsolata különösen 
szoros. A szimpozionon az olasz 
polgárjogi mozgalom küldöttsége is 
részt vett, többen a küldöttek kö
zül maguk is károsultjai voltak a 
földrengésnek, és a mozgalom ve
zetője, Emilia Vecchia nem is tu
dott eljönni, nem tudta átvenni a 
DAP neki ítélt bronzérmét, mert a 
földrengés következtében egészség- 
károsodást szenvedett. A DAP a 
földrengéskárosultak megsegítésére 
nyilvános gyűjtést is rendezett, és 
maga 12 000 márkát adományozott.

Egy másik szervezési kezdemé
nyezés volt a Deutsche Gesellschaft 
für Dynamische Psychiatrie meg
alapítása. Ez is a DAP egyik társ- 
szervezete, amely a pszichiátriái 
ellátás fejlesztésével kapcsolatos 
munkát koordinálja. A XII. szim- 
pozion alkalmával újabb szervezet 
jött létre: Weltgesellschaft für Dy
namische Psychiatrie (World Asso- 
cation öf Dynamic Psychiatry). A 
genfi székhelyű nemzetközi egye
sület fő célja a dinamikus pszi
chiátria világméretű fejlesztése és 
ezzel együtt a különböző társadalmi 
rendszerű országok pszichiáterei 
közötti kapcsolatok elősegítése. A 
világegyesület elnöke Günter Am
mon lett. Nagy megtiszteltetés szá
momra, hogy a világegyesületet 
megalapítók előbb a nemzetközi ve
zetőségbe jelöltek, majd pedig a ve
zetőség négy évre alelnökének vá
lasztott meg.

A nagyon jó hangulatú, különle
gesen jól szervezett és informatív 
szimpozion legérdekesebb része az 
utolsó nap, az ún. klinikai utó
kongresszus volt. Ennek során a 
DAP egyik klinikáját látogattuk 
meg München egyik külvárosában, 
Menterschwaigeben. A klinika er
dőben, hatalmas parkban helyezke
dett el, tüdőgyógyintézetből alakí
tották ki. Egyelőre 600 schizophren 
és borderline beteget látnak itt el, 
de a bővítés máris folyik, és a ter
vek szerint nappali szanatórium is 
kapcsolódik majd a klinikához. A 
látogatás során nemcsak megnéz
hettük a klinikát, hanem részt is 
vehettünk egy napon át az életé
ben. Kötetlen beszélgetés folyt a 
betegekkel, majd képmagnók és 
egyirányú tükör segítségével cso
portokat figyelhettünk meg, együtt 
étkeztünk a betegekkel, végül a be
tegek színjátszócsoportja színdara
bot mutatott be. A színjátszócsoport



maga is therapiás célú, a színdara
bokat ügy válogatják össze, hogy 
azokban sok pszichodramatikus 
elem legyen és alkalmas legyen 
pszichotikus lelki tartalmak kife
jezésére.

A klinika therapiás közösség
ként működött, a program legna
gyobb részét csoporttherapiák tet
ték ki. A csoporttherapiás célú kis
csoportok önálló helyiségekben 
folytak, ezeket a betegek maguk 
rendezhették be, ők adtak nevet a 
csoportnak. A klinika életrendje 
egyébként is hangsúlyt adott 
a betegek társas önállósodásá
nak, pszichológiai elhatárolódásá
nak, önálló identitásképzésének. A 
kétágyas lakószobák ajtaján nem
csak a betegek nevét olvashattuk, 
akik ott laktak, fényképük is ott 
volt. A lakószobákat maguk ren
dezték be, a falakon függtek a be
tegek rajzai, képzőművészeti alko
tásai, minden beteg rajzolt, festett, 
kollázst készített, ezeket az alkotá
sokat az aktuális lelkiállapot kifeje
ződésének, és egyidejűleg a közös
ségnek szóló kommunikációnak te
kintették a betegek, szívesen mu
tatták meg, mintegy az intézeten 
belüli életük részének kezelték eze
ket a munkákat. A pszichotherapiás 
csoportokon kívül számos csoport- 
foglalkozás töltötte ki a napot, a 
betegek mindennap csoportosan 
futottak a parkban, úszni jártak, 
lovagoltak, különböző nyelvtanuló 
csoportok működtek (a betegek kö
zött voltak külföldről Németország
ba került emberek, rendszerint ők 
voltak anyanyelvűk nyelvtanárai), 
a betegek csoportosan foglalkoztak 
fényképezéssel, videotechnikával, a 
színjátszó csoport munkája vala- 
mennyiüket nagy izgalomban tar
totta.

A betegek átlag kb. hat hónapot 
töltenek a klinikán. Tranquillán- 
sokat csak a legsúlyosabb betegek 
kapnak, akik olyan mértékben szo
ronganak, hogy csoportmunkára 
még nem alkalmasak. Velük egyé
nileg foglalkoznak a therapeuták. 
Az elsődleges feladat a kezelésben 
a beteg egészséges énrészeinek 
meghatározása, és az ahhoz sza
bott therapiás terv elkészítése. 
Günter Ammon elmondta, hogy a

hatékony kezeléshez szükséges 
volna, hogy a betegek állatokkal is 
kialakítsanak kontaktust. Egyelőre 
vitában vannak ez ügyben a bajor 
egészségügyi hatóságokkal, köz
egészségügyi előírások ugyanis kór
házban az állattartást tiltják. 
Mint Ammon mondta, egyelőre 
csak két macskájuk van, de töre
kednek más állatok tartására is, a 
lovaglótherapia tapasztalatai is az 
állatrelációk énfejlesztő hatását 
mutatják. A klinika egyébként a 
bajor elmeegészségügyi ellátás hi
vatalos része, ennek megfelelően a 
tartományi kormány az építési és 
berendezési költségek 90%-át fe
dezi, és betegenként és naponta 
116,50 márka támogatást nyújt az 
intézet működéséhez.

A betegek közösségi életében az 
egész személyzet részt vesz. Fehér 
köpeny ismeretlen. Anekdotaként 
hallottuk, hogy az intézet szakácsa 
különlegesen jó kapcsolatokat tu
dott kialakítani a betegekkel és 
mind aktívabban folyt bele a terá
piákba, ennek végül csak az sza
bott határt, hogy konyhai tenniva
lóit kezdte elhanyagolni...

Nagyon tetszett, hogy a klinika 
gyógyító teamje, amely naponta 
délelőtt és délután is tartott közös 
megbeszélést, és mintegy egymás
nak adott szupervíziót, a betegeket 
bevonta tudományos ügyeibe is. így 
pl. a betegek aktívan részt vettek 
a XII. nemzetközi szimpozion elő
készítésében és lebonyolításában. A 
müncheni Kongresshalle egész de
korációját ők készítették, különbö
ző csoportok dolgoztak a hatalmas 
feliratokon, képes tablókon, virág
kompozíciókon, és közreműködtek a 
videomunkában is, amelyben a kli
nikán, ahol videomunka állandóan 
folyik, gyakorlatot szerezhettek. A 
külföldi résztvevők látogatását is 
öntudatosan, érdeklődéssel fogad
ták, ők is tettek fel kérdéseket a 
látogatóknak, úgy képviselték a 
klinikát, mint sajátjukat. Az egész 
intézmény nagyon jó légkörű volt. 
Könnyen el lehetett hinni a klinika 
jó gyógyeredményeit, amelyet a 
diagnosztikai és therapiás adatok 
folyamatos (kutatási okokból törté
nő) feldolgozása mutatott, és ame
lyekről a résztvevők bőséges tájé

koztatást adtak. A betegek egyéb
ként maguk is beszámoltak arról, 
mennyi időt töltött némelyikük 
más elmeintézetekben, milyen fi
zikális kezeléseket kapott, milyen 
tüneti mélypontjai voltak. A kül
földi látogatókkal beszélgető bete
gek egy része különben szembetű
nő szimptómákat is hordozott, mi
mikái zavarokat, mozgászavarokat, 
kommunikációs zavarokat láthat
tunk, amelyek diagnosztikailag jel
legzetesek, amelyekkel ugyanakkor 
azonban a beteg megküzdött, ill. 
amelyekkel együtt aktívan és lelke
sen részt vett a közös therapiás 
munkában, pl. nagy érzelmi hévvel 
játszott a színdarabban.

A külföldi résztvevők egy része 
először volt a DAP rendezvényén, 
többen is elmondták, hogy a  szim
pozion tanulságai a klinika meglá
togatása révén különös hitelt, ér
vényt kaptak. Az utókongresszusi 
nap számomra is nagy élmény volt, 
különösen a therapiás rendszer 
szervezése, a schizophren betegek 
gyógyító identitásfejlesztése, a 
schizophren indulatáttétel és „ac
ting out” therapiás szemlélete és 
kezelése terén kaptam sok gondo
latébresztő információt és szem
pontot.

A szimpozion nagy élmény és 
nagy tanulság volt számomra, ta
lán nagyobb mértékben, mint a 
külföldi résztvevők közül bárki 
számára, hiszen a DAP fejlődését 
folyamatában figyelhettem meg az
által, hogy csaknem minden előző 
szimpozionon is jelen voltam, és 
más nemzetközi rendezvényeken 
(pl. legutóbb Tbilisziben) is együtt
működhettem a DAP vezető szak
embereivel. Ezek az előzmények 
kontextuális többletet jelentenek 
számomra a szimpozionon és a kli
nikán megfigyelhetők, ill. elhang
zottak megértésében.

Érthetően igen hálás vagyok te
hát és köszönettel tartozom Günter 
Ammonnak, hogy a DAP vendége
ként ez évben is részt vehettem a 
szimpozionon, és a kiutazás lehe
tőségét is meg kell köszönnöm 
munkahelyi elöljáróimnak és az 
Egészségügyi Minisztérium Nem
zetközi Kapcsolatok Főosztályának.

Buda Béla dr.
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C secsem ő- é s  gy erm ek g y ó g y ásza t
A csecsemőkori hirtelen halál 

syndroma és a légzés ellenőrzése.
(Szerkesztőségi közlemény): British 
Medical Journal, 1980, 281, 337.

A csecsemőkori hirtelen halál 
syndroma (SIDS) változatlanul ne
hezen magyarázható tragikus ese
mény, amely minden ezer, látszó
lag egészséges egyén közül egynek 
az életét kioltja az első év betöl
tése előtt. Az epidemiológiai vizs
gálatok arra utalnak, hogy az ár
talmas szociális tényezők fontos 
szerepet játszanak az áldozatok ki
választódásában, miközben egyetlen 
tényezőt — mint biztosat — sem 
lehet felelőssé tenni a bekövetkezet
tekért. Mindamellett egyre gyűlnek 
az adatok arra nézve, hogy a lég
zés önellenőrzésének anomáliája 
felelős tényező lehet, legalábbis elő
feltétele az eseményeknek.

A bekövetkezett halált gyakran 
előzi meg náthás állapot; mi több, 
az elhaltaknak mintegy 40%-ában 
légúti nyálkahártya elváltozás lát
ható, jeléül annak, hogy vírusfer
tőzés zajlik, vagy zajlott le. Üjabb 
vizsgálatok bizonyítják, hogy egy- 
egy alkalommal még enyhe felső
légúti hurut is kiváltja az ún. pe
riodikus légzést, ami egykönnyen 
apnoes rohamokba megy át (ha- 
sanlóan ahhoz, amit a koraszülött 
csecsemőben gyakran látunk). 
Mindez olyan benyomást kelt, 
mintha a viraemia gátolná a szer
vezetben a légzés irányító rendsze
rét. Az ilyen csecsemőt — családi 
környezetben — a szülő csak igen 
nehezen tudja életre kelteni a vég
állapotból. A kép kimeríti a fogal
mat, amit az angolszász nyelvterü
leten „near miss”-nek, szabadon 
fordítva: „csaknem meghalt”-nak, 
„a halál küszöbéig eljutott”-nak 
jelölnek. Minden okunk megvan 
annak feltételezésére, hogy ameny- 
nyiben a csecsemőt adott pillanat
ban nem lehet idejében resuscitál- 
ni, ún. hirtelen halált hal. Az újra
élesztettek valójában ezt követően 
sem lélegeznek szabályosan még jó 
néhány napig, sőt közülük mintegy 
10% később meghal. Ez 50—100- 
szor nagyobb arány, mint az átlag 
mortalitás egyébként. Az elmondot
tak néhány kutatóban ma már úgy 
fogalmazódnak meg, hogy az elhú
zódó apnoe a hirtelen halált köz
vetlenül megelőző utolsó végzetes 
esemény.

Még az egészséges egyénekben is 
jelentős különbségek vannak az a r
terialis C02-re adott légzési válasz
ban; egyes családokban pedig meg
figyelhető a reakciókészség csök
kenésének halmozott előfordulása. 
A vizsgálók feltételezik, hogy a hir
telen halálban elhalt csecsemők is

olyan népcsoportból származnak, 
amelyekben a chemoreceptor érzé
kenység lecsökkent. Shannon és 
mtsai (1977) figyelték meg, hogy a 
„near miss” csoporbeliek a belég- 
zett C02-re renyhébb légzési vá
lasszal élnek, mint a kontroll cse
csemők. Ezek a hipoxiára is von
tatottabban reagálnak ennek meg
felelően. Az is tapasztalati tény, 
hogy a hirtelen elhaltak testvére 
olykor szintén apnoes rohamokkal 
terhelt. Schiffman és mtsai (1980) 
egyenesen azt találták, hogy a hir
telen elhalt csecsemők szülei sem 
uralják tökéletesen saját légzési 
tevékenységüket biokémiai érte
lemben, és csekélyebb mértékben 
reagálnak C02 belégzésre is. Erre 
utal mind a percvolumen vizsgála
ta, mind a mellűn nyomásfokozó
dás, amely a teljes légúti elzáródás
sal szemben teljesített belégzés első 
100 ezredmásodpercében keletke
zik (P 100). Az utóbbi különösen 
értékes vizsgálati módszer, mert 
direkt mérése a légzési centrum 
tevékenységének, még mielőtt a le
vegő érdemleges áramlása meg
kezdődnék és eredménye független 
a tüdő mechanikai jellemzőitől. Fi
gyelemre méltó, hogy a hirtelen 
halált halt csecsemők szüleiben 
hiányzik a kompenzációs növeke
dés a P 100-ban, amennyiben el
zárják a légutakat.

Ezek a leletek valószínűsítik, 
hogy a vázolt csökkent chemore
ceptor érzékenységgel élő csecse
mők hajlamosabbak a hirtelen ha
lálra, mint a normális kortársak. A 
gondolatot tovább folytatva, felte
hetően a veszélyeztetettek egész 
csoportját lehetne kiszűrni a lég
zés monitorizálásával, illetve a 
C02 iránti érzékenység bizonyításá
val — valamilyen egyszerű mód
szer alapján — az újszülöttkorban. 
Ha ez a módszer a gyakorlatban al
kalmasnak bizonyul, úgy meg kel
lene fontolni az apnoe-monitor házi 
használatát. Amennyiben a kapott 
eredményeket ezenfelül kiegészíte
nénk még a szülészeti — neonata
lis, illetve a szociális adatokkal is, 
a leginkább veszélyeztetettek érde
kében máris ien sokat tennénk.

Kiss Szabó Antal dr.

A hirtelen halál syndroma áldo
zatainak hormonszintje. Naeye, R.
L. és mtsai (Department of Patho
logy, M. S. Hershey Medical Center, 
Hershey USA): Pediatrics. 1980, 65, 
1134.

A szerzők elhalt csecsemők hor
monszintjét tanulmányozták abból 
az elgondolásból kiindulva, hogy a 
hirtelen halál syndroma (SIDS) há
rom, szélesen elterjedt magyaráza
tára választ találjanak. Ez a három

elméleti magyarázat a következő:
1. a centrális vagy obstructiv ere
detű apnoe, 2. a szívműködés üte
mének zavara, 3. a hipoglikémia.

Ismert, hogy a szív arrhythmia 
— adott esetben — azonnali szív
megálláshoz vezet, így elejét veszi 
annak, hogy jelentősebb cortisol 
mennyiség jusson végállapotban — 
a keringésbe. Az apnoe már más 
következményekkel jár: mielőtt 
ugyanis a szívműködés megszűnik, 
a hormonszint csekély mértékben 
megemelkedik a vérben. Végül a 
hipoglikémiát elhúzódó stress kísé
ri, ezért többnyire jelentékeny vér- 
cortisol szintemelkedés lesz a kö-' 
vetkezménye.

A hipoglikémia elmélete tulaj
donképpen azon a megfigyelésen 
alapszik, miszerint a SIDS áldoza
tok májában a phosphoenolpyruvat 
carboxykinaze enzym kifejezetten 
lecsökkent. Márpedig ez szerepet 
játszik a glykoneogenesisben; kö
vetkezésképpen hiánya — éhezés 
idején — hipoglikémiához vezet. 
Nem lehet ezért csodálkozni azon, 
hogy a legtöbb SIDS az alvás ide
jén következik be.

Vizsgálták mind az inzulin, mind 
a cortisol szintet, kiegészítésképpen 
és növekedési- és a thyreoidea sti
muláló hormont is, különös tekin
tettel ezek hatására a glukóz 
anyagcserére. 28 SIDS áldozatot 
észleltek, akik 1—7 hónapos kor 
közöttiek voltak. 9 halottban pleu
ralis petecseket találtak, a többiben; 
nem. 10 halottat úgy minősítettek 
mint SIDS plusz infekció. A halot
takból a vért levették azonnal, 
amint az beérkezett a bonctani in
tézetbe. Ellenőrizték, hogy az idő
tényező mennyiben hat a vér-cor- 
tisol, inzulin, növekedési-hormon, és 
thyreoidea-stirnuláló hormon szint
jére a levételt követően. Azt talál
ták, hogy 18 órai időtartamig lénye
ges szintváltozás nem következik 
be. Megvizsgálták a 100 ß nagysá
gú, ill. annál vékonyabb űrterű pul
monalis artériákban a fal sima
izom vastagságát. Az intima és me
dia rétegét hasonlították össze 
mint az izom mennyiségi viszonyá
nak mértékét. Ismételten azt talál
ták, hogy a SIDS áldozataiban a 
pulmonalis artériák falában az 
izomréteg megvastagszik.

Ez arra enged következtetni, hogy 
az ilyen csecsemő a halál előtt 
hosszabb ideig hypoventilált álla
potban élt. A pulmonalis oedemára 
abból következtettek, hogy az al- 
veolusokat mekkora mennyiségű 
kicsapódott fehérje töltötte ki.

Végeredményben sem a cortisol, 
sem a növekedési hormonszint nem 
volt jelentékenyen magasabb a 
SLDS áldozatokban, mint kontroll 
halottakban. Ez amellett szól, hogy 
a SIDS-ben meghaltak végóráiban 
nem voltak tartósan hipoglikémiá- 
sok. Azokban a halottakban viszont, 
akikben a mellűri szerveken pete- 
chiákat lehetett felismerni, a szé
rum cortisol-szint valamivel maga
sabb volt, mint a petecs nélküliek
ben. Állatkísérletekben a petecsek - 
száma, illetve megjelenése egyenes



arányban van a hipoxémia idejé
vel. Ebből az következnék, hogy a 
petecsekkel rendelkező halottak el
halálozásuk előtt hosszabb ideig 
voltak kitéve hipoxémia által fenn
tartott stress hatásnak. Ezt a fel- 
tételezést támogatja az a további 
lelet is, hogy a petecses halottak
ban a tüdő artériák falában felsza
porodik a simaizom réteg. Utóbbi 
általában a tartós alveolaris hipo- 
ventiláció következménye. Ezekben 
a halottakban tehát az apnoes ro
hamokhoz a halál előtti időben el
húzódó alveolaris hipoventiláció is 
csatlakozott. Ennek ismeretében 
nem valószínű, hogy thrombocito- 
penia megmagyarázná a petecsek 
megjelenését. Megvizsgálták ugyan 
a csontvelőt, de a megakaryocyták- 
ban sem alaki, sem számbeli elté
rést nem találtak. Egyben sem le
hetett az intravascularis coagula
tio mikroszkópos jeleit felismerni, 
ami esetleg thrombocitopeniához 
vezetett volna. Ismert, hogy ého- 
mi és táplált állapotban található 
inzulinszint között különbség van, 
így az enyhe fertőzésen átesett 
SIDS áldozatokban talált alacso
nyabb szérum értékek arra enged
nek következtetni, hogy ezek a 
csecsemők haláluk előtti étvágyta
lanságukban már csak igen kevés 
táplálékot fogyasztottak.

Kiss Szabó Antal dr.

A szerűm 25-hydroxycholecalci- 
ferol szintje a hirtelen elhalt cse
csemőben. Hillman, L. S. és mtsai 
(Department of Pediatrics, St. 
Louis Childrens Hospital, St. 
Louis.): Pediatrics, 1980, 65, 1137.

Noha a csecsemőkori hirtelen ha
lál syndroma (SIDS) kórszármazá
sával kapcsolatos vizsgálatok egyre 
inkább már a születés alkalmával 
is meglevő abnormális fiziológia 
felé mutatnak, alighanem kétség
telennek kell tartanunk, hogy az 
elsődleges kiváltó tényező mégis
csak a környezet. A D-vitamin- 
hiány elmélete 1971 óta foglalkoz
tatja a kutatókat. Arra alapoztak, 
hogy a SIDS télen gyakoribb és ál
dozatai általában kevesebb időt töl
tenek a szabadban, mint a kontrol
lok. Az elméletet látszik támogatni 
a hypocalcaemia is, miután a halál 
előtti utolsó mozzanat többnyire a 
laryngospasmus; az is továbbá, 
hogy az áldozatok egy részében 
mikroszkopikus rachitises jeleket 
fedeztek fel, sőt hossznövekedés- 
beni visszamaradást, még rachiti
ses jelek hiányában is. Mindezeket 
a D-hypovitaminózisnak tulajdo
nítják. összefüggést találtak to
vábbá a 12 hetes korban vizsgált 
25-hydroxyviitamin-D (25-OHD) — 
a D-vitaminmak ez a legjelenté
kenyebb keringő metabolitja — és 
az 1 éves korban talált és korrigált 
hossznövekedés között. Volt, aki 
megfigyelte SIDS áldozatok bordá
jában a costochondralis növekedés 
elmaradását. Megint csak az emlí
tetteket erősíti, hogy a SIDS gya
koribb a 3 hónapos körüli kora

szülöttek között. Ilyen előzmények 
után nézték a szerzők a szérum 25- 
OHD, calcium, magnézium, foszfor, 
réz, cink és parathyreoidea hor
monszinteket SIDS-ban, illetve a 
kontroll csoportban. Az utóbbiak 
közül egyiket azok a hirtelen meg
haltak képezték, akikben a halál 
okát boncolással fel lehetett is
merni és 1 évnél fiatalabbak vol
tak, a kórházi kontrollokat pedig a 
kórházban elhalt 1 évnél fiata
labb csecsemők jelentették. A SIDS 
diagnózisát mindig boncolással 
igazolták.

A szérum 25-OHD szintje átlag
ban az egyes csoportokban a kö
vetkezőképpen alakult. A boncolás 
után is SIDS-nak bizonyult kórkép
ben (31 fő) 19,0 ng/ml, a boncolás 
során felismert kórképben váratla
nul meghaltakban (7 fő) 16,9 ng/ 
ml, a kórházban elhalt kontrollok- 
ban (17 fő) 11,9 ng/ml. Tehát a 24 
fő kontroliban az eredmény össze
sített átlaga 13,0 ng/ml, SIDS: 19 
ng/ml. Az életben maradottak kö
zött az alábbi eredményekre jutot
tak: „near miss” csoport (4 fő) 21,1 
ng/ml, 3 hónapos koraszülött és 
fötalis hypotrophiás (39 fő) 26,0 ng/ 
ml, normális felnőtt (42 fő) 24,0 ng/ 
ml. Nem kaptak érdemi eltérést az 
egyes csoportok között szérum cal
cium, magnézium, cink, és foszfor
ban, eltekintve némi post mor
tem emelkedéstől. Többé-kevésbé 
ugyanaz vonatkozik a szérum rézre 
is. A parathyreoidea hormonszintje 
hasonlóképpen a normális szórási 
határokon belüli a SIDS-ban.

A kapott adatok alighanem elég
ségesnek tekinthetők ahhoz, hogy 
kimondjuk: a szérum 25-OHD nem 
játszik döntő szerepet a  SIDS-ban 
és nem lényege a pathofiziológiai 
történésnek. Az eddig említettek 
ugyan nem zárják ki annak a le
hetőségét, hogy esetleg a vesében 
lezajló további bontási sorban — 
25-OHD -*■ 1,25-hydroxyvitamin- 
D — nincsen-e zavar. Nem valószí
nű, hogy ilyen rejtett enzymatikus 
zavarral állnánk szemben, tekin
tettél a SIDS viszonylagos gyakori
ságára (2—3 fő 1000 élveszülöttre). 
Az 1-hydroxylase enzym érésének 
késése sem valószínű ok, miután 
a hirtelen halál a több hónapos 
csecsemőben következik be.

Napjainkban annyiféle elmélet 
forog közkézen a SIDS pathogenesi- 
sére vonatkozóan, hogy a sok el
képzelés közül már egynek a kiik
tatása is sikernek tekinthető. A D- 
vitamin hiányról el kell mondani, 
hogy egyike lehet az olyan elméle
teknek, amely a jövőben a halál 
okaként elejthető. Fontos ez, külö
nösen akkor, amikor a szülő vád- 
lóan kérdezi önmagától, hogy mit 
vétett, mit nem vett figyelembe, 
vagy mit tehetett volna még, hogy 
megakadályozza a bekövetkezett 
tragédiát. Megnyugtathatjuk afelől, 
hogy nem a több D-vitamin adásá
nak az elmulasztása volt a végzetes 
lépés, bár ez akkor a még friss 
tragédia nyomasztó perceiben, nem 
nyújt sok vigasztalót a szülőknek.

Kiss Szabó Antal dr.

A női tej gyűjtése és tárolása: 
forralni vagy nem forralni? Björk- 
stén Bengt és mtsai (Az Umea-i 
Egyetem Kórházának Gyermekosz
tálya (S—901 85 Umea, Svédország): 
Brit. Med. J. 1980, 281, 765.

A gyűjtött női tejet egyesek fel
forralják, mások pasztőrözik, má
sok a lehűtött anyatejet kezelés nél
kül adják. A szerzők azt vizsgálták 
bakteriológiai módszerekkel, hogy 
mennyire mutathatók ki a kóroko
zók a kezeletlen tejben és mennyi
re mennek tönkre a fertőzésekkel 
szemben védő ellenanyagok, illetve 
hogyan változik a női tej tápértéke 
forraláskor és pasztőrözéskor.

A gyűjtött női tej (továbbiakban 
NT) frissen vizsgálva olyan bakté
riumokat tartalmaz, melyek a bőr
ről, illetve a tejutak mikroflórájá- 
ból származnak. Staphylococcusok 
száma a lefejt NT 1 cm3-ében 100— 
750, míg a Gram-negatív kórokozók 
száma kevesebb volt: 10—40/cm3. 
West szerint a staphylococcus az 
egészséges anyák tejének 24%-ában 
volt kimutatható. Ezt a baktérium- 
flórát normálisnak lehet tartani és 
ez elfogadható is, a saját csecse
mőkre vonatkozóan.

A koraszülöttek 25—30%-ában 
staphylococcus aureus a belekben 
már néhány napos korban megta
lálható, de a kórokozók ritkán mu
tathatók ki a székletben, ami azt je
lenti, hogy a baktériumhordozás 
átmeneti jellegű.

А В csoportba tartozó béta-hae- 
molyzáló streptococcusok előfor
dulhatnak a NT-ben, valószínűleg 
azonban a csecsemőből gyakrabban 
kerülnek a mellbimbóra, mint for
dítva. A legtöbb újszülött korán 
kolonizálódik E. colival és sok kis- 
súlyú beteg újszülött Klebsiellával 
is. Ezek a törzsek többnyire nem 
anyai eredetűek. Az újszülött con
form flórája stabil és változatlan 
2—3 hétig, bár a környezetből más 
serotípusokkal is találkozik.

A NT bakteriális kontaminációja 
történhet az enterotoxinok felhal
mozódása útján is. Megnőhet a nem 
kívánatos enzimek, lipasék és ami- 
nosav decarboxylasék mennyisége. 
A bélbaktériumok fehérje szinté
zise csaknem teljesen gátolt 8 °C 
alatt, míg a staphylo, aureus 7 °C 
alatt blokkolódik. A NT 108/1 szin
tű bakteriális kontaminációjának 
nincs megbetegítő hatása. Különle
ges ritkaság, hogy a tejkezelés so
rán az újszülöttek fertőzése előfor
dul.

A svéd és finn újszülöttosztályo
kon hosszú évek óta csak egyetlen, 
tejből eredő Salmonella typhi mu
rium járvány fordult elő, de akkor 
is pasztőrözött tejet használtak. Más 
hasonló esetek is arra utalnak, hogy 
a hővel kezelt tej okozott fertőzést. 
Mindez arra utal, hogy a hővel ke
zelt tej elvesztheti bakteriosztati- 
kus kapacitását.

Vírusok is kimutathatók a NT-ben. 
Mivel a vírusok átvitelére számos 
prae- és postnatalis út van, a NT-et 
vírusfertőzés szempontjából nem 
kell különösebben számításba ven-



LIBEXIN COMBINATUM
ta b le t ta

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

MEGJEGYZÉS

ifi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.



< k
CHINOIN
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

ijfi 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



ni, ismerve a friss NT antivirális 
tulajdonságát.

A NT-nek alább felsorolt anti- 
mikróbás hatásai vannak: Secreto- 
ros IgA domináló túlsúlya számos 
baktérium és vírus ellenében anti
test aktivitást jelent. A NT gazdag 
laktoferrinben, ami gátolja a vasat 
igénylő baktériumok növekedését. 
Közismert a bakteriosztatikus ha
tás. Ez a lysozymek és élő sejtek 
(phagocyták) útján megy végbe. 
Nagyszámú vizsgálat kimutatta, 
hogy a gastroenteritis ritkább és 
kevésbé súlyos a női tejjel táplál
tak ban.

Ismert, hogy a fejlődő országok
ban a csecsemők kolonizálódnak, 
cholerával, Shigelákkal, Salmonel- 
lákkal, enteropathogen E. colival és 
nem fejlődnek ki a hasmenés tüne
tei, amíg csak szopnak. Nagyon 
pontos prospektiv vizsgálatok sze
rint Indiában a súlyosabb fertőzé
sek csökkentek, ha friss, kezeletlen 
kolosztrumot vagy női tejet adtak 
beteg koraszülötteknek.

A pasztőrözés 5 percig 62,5 °C-on 
90%-ban elpusztítja a kórokozókat, 
a 30 perces pasztőrözés sem 
100%-os hatású. A hőkezelés hatá
sára a legtöbb fehérje denaturáló- 
dik, ezért hátrányos hatású a NT- 
re, elsősorban azért, mert elveszti 
antimikróbás hatását. Az élő sej
tek különösen érzékenyek a hőha
tásra. Az IgA és lysozymek 62,5 
°C-on még nem vesztik el aktivitá
sukat. Ez azonban már a felső ha
tár. Egy kissé magasabb hő már 
elpusztítja az IgA 50%-át. Számos 
vizsgálat bizonyítja, hogy a pasz
tőrözött tejhez adott baktériumok 
gyorsabban nőnek, mint a friss NT- 
ben. Ez a hatás jelentős lehet, ha a 
pasztőrözött tejben túlélő baktériu
mok vannak. Tehát ilyen módon 
járványok fordulhatnak elő.

A hőhatásra megváltoznak a NT 
lipidjei. A kezeletlen női tejből szí
vódik fel a legtöbb zsír (74%), míg 
a pasztőrözött NT-ből 54% és a forT 
ralt NT-ből 46% szívódik fel. így 
az elfogyasztott pasztőrözött tej 
energiájának 16%-a elvész. Kezelet
len NT-től a csecsemők gyorsabban 
híznak. A lipase teljesen elveszti 
aktivitását, már a pasztőrözés első 
perce után.

A fagyasztás nem csökkenti a 
baktériumok számát, de nem dena
turálja a tejfehérjét. A hűtés ha
tására a kísérletnél felhasznált 
Gram-neg. baktériumok és staphy
lo. aureusok nem növekedtek 10 na
pig tartó 4 °C-os inkubáció után. 
Nem növekedtek 7 napos 4,6 és 8 
°C-os kezelés után sem. A Gram- 
negatív baktériumok később lassan 
szaporodtak.

A szerzők szerint kontaminált 
tej is biztonságosan tárolható 4—6 
°C-on legalább 72 óráig. A feltéte
lesen pathogének csak igen kismér
tékben szaporodtak 4 nap után.

A szerzők Umea-ban több évig 
kezeletlen gyűjtött tejet adtak a 
kórházban kezelt újszülötteknek. 
Az elmúlt évben fagyasztott NT-et 
használtak. A tejadókat alaposan 
megvizsgálták. Kizárták a dohány

zókat, az alkoholistákat és kémiai 
expositio útján veszélyeztetetteket. 
A donorok Egnell elektromos mell
szívót használtak. Minden edényt 
kifőztek. A gyűjtött tejet a donorok 
lefagyasztották. Ezt hetente gyűj
tötték össze, de volt úgy is, hogy 
havonta. Az első három adagot 
bakteriológiailag ellenőrizték. Ha a 
baktériumszám 108/1 vagy ennél ke
vesebb volt, hőkezelés nélkül fel
használták. Ezután már nem végez
tek rendszeres bakteriológia ellen
őrzést. A kórházban tárolt összes 
tejet 3 havonta egyszer ellenőrizték 
bakteriológiai szempontból, úgy
szintén az összes eszközt. A felol
vasztott tej 46 °C-on 72 óráig tá
rolható.

A kora- és újszülöttek részére*ko- 
losztrumot gyűjtöttek és azt frissen 
adták, míg a fagyasztott tejet a na
gyobb csecsemők kapták. A leírt 
módon gyűjtött tej semmilyen kó
ros vagy káros hatást nem okozott.

Ezek alapján a kezeletlen NT-t 
jobbnak tartják, mint a forralt NT 
alkalmazását.

A potenciális pathogenekkel tör
tént kontamináció mindaddig nem 
okoz bajt, míg a baktériumok sza
porodása meggátolható. A 30 per
cig tartó (holder) pasztőrözést nem 
javasolják, mert nemcsak számos 
hasznos tényező pusztul el a NT- 
ben, hanem megnövekszik a tej 
bakteriális fertőződésének lehető
sége is.

[Ref.: A női tej táplálás fontossá
gát a XV. és a Barcelonában 1980-
ban tartott XVI. Nemzetközi Gyer
mekgyógyász Kongresszus főreferá
tumként tárgyalta. A kongresszus 
mottója az volt, hogy: „Az ember 
újszülöttjének anyatej. a borjaknak 
tehéntej való. A legjobb tápszer az 
anyatej”!

A cikket a női tej táplálás rend
kívüli jelentősége miatt és azért 
tartottam referálásra érdemesnek, 
mert homlokegyenest ellenkezik a 
hazai gyakorlattal (l.: Kende Éva 
és Békéssy Zsuzsa: A női tej és a 
kórházi fertőzések. Orv. Hetit. 1977. 
118, 3135.).

A referátum és hazai tapasztala
tok alapján (Frank K.: Orv. Hetil. 
1978, 119, 1579.) azonban érdemes 
lenne legalább a koraszülöttekre és 
beteg újszülöttekre vonatkozóan 
újra vizsgálni és értékelni ezt a je
lentős kérdést.

Fontos ez azért is, mert öry fő
orvos egyszer már megszervezte a 
fagyasztva liofilizált női tej előál
lítását, ami 1—2 év után sajnos 
abbamaradt.1 Korány. György dr

Onkológia
A primer emlőrák kezelése. [A

National Institutes of Health (NIH) 
összefoglalója.] Moxley, J. H. és 
mtsai: JAMA, 1980, 244, 797.

A NIH által 1979. június 5-én tar
tott ún. „Consensus Development 
Conference” célja a primer emlőrák 
helyi kezelésének minden irányú 
megvitatása volt. A „Consensus De

velopment Program” keretében 
gyakorló orvosok, orvos-biológus 
kutatók és más érdekeltek próbál
tak egyetértésre jutni az orvostani 
beavatkozások biztonsága és haté
konysága kérdésében, legyenek 
azok gyógyszerekkel, sebészeti vagy 
általános orvosi kérdésekkel össze
függésben. A megbeszélés célja az 
volt, hogy választ keressen a követ
kező kérdésre: Vannak-e olyan kli
nikai alternatívái a radikális mas- 
tektomiának, amelyek minimálisra 
csökkentik a morbiditást és mégsem 
csökkentik a beteg túlélési esélyeit?

Az elmúlt 80 évben a Halsted- 
féle radikális mastektomia volt a 
hagyományos eljárás az emlőrák 
műtéti kezelésében. A műtétnek 
ezt a formáját Halsted az akkori 
tumorbiológiai ismeretek — a tu
morterjedés kontinuális jellege — 
alapján ajánlotta, hogy időben, 
amikor a betegek túlnyomó több
sége nagy emlőtumorokkal és kiter
jedt hónalji áttételekkel jelentke
zett először orvosnál. Ettől fogva 
sebészgerierációk vallották, hogy ez 
az emlőrák egyetlen, a „törvényes” 
kezelési módja. Később radikáli
sabb eljárásokat is kidolgoztak, de 
a megnövekedett műtéti kompliká
ciók és a bizonytalan eredmények 
szkeptikussá tették a sebészeket. Az 
elmúlt 25 év alatt az onkológusok 
arra a következtetésre jutottak, 
hogy valamely kevésbé kiterjedt 
műtétet előnyben részesítenek a 
hagyományos radikális mastekto- 
miával szemben. Ebben a  szemlélet- 
változásban alapvetően a daganat- 
terjedés módjának pontosabb meg
ismerése, valamint az a felismerés 
játszott szerepet, hogy egyes ese
tekben a tumor disszeminációja 
bármiféle kezelés előtt már bekö
vetkezhet. Alátámasztották ezt azok 
az adatok, amelyeket a „National 
Surgical Adjuvant Breast Project” 
(NSABP) 10 éves megfigyelési idő 
alatt szerzett és publikált. Ezek 
alapján pozitív axilláris nyirokcso
mók esetén a radikális mastekto
mia 10 éves túlélése 24,9% volt és a 
betegek 25-%a negatív hónalji nyi
rokcsomók esetén sem érte meg á 
10 évet. A fentieken kívül mág há
rom meggondolás befolyásolta alap
vetően: a klasszikus sebészeti eljá
rásokról alkotott véleményt. Első
ként az, hogy a helyi kezelést a fo
lyamat stádiumához kell szabni. 
1979-ben az asszonyok korábbi stá
diumban kerültek kezelésre, mint 
20 évvel korábban és még inkább, 
mint a Halsted-korban. Az Ameri
can College of Surgeons legújabb 
kimutatása szerint az asszonyok 
mintegy 85%-a vagy első (T,NnMn). 
vagy második (T^M o, T2N0Mn) 
stádiumban kerül kezelésre, az axil
láris nyirokcsomók érintettsége 
30—40%, a primer tumor nagysága 
pedig átlagban 2 cm.

A második lényeges szemléleti vál
tozás annak felismerése, hogy ami
kor a radikális mastektomia nem / Л  
bizonyul kuratívnak, gyakran más VT/T 
eljárásokkal lehet helyi gyógyulást 1  J. 
elérni. Ilyenkor a helyi kezelés mű- __ 
téti beavatkozást jelent, műtét utá- °b b
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ni sugárkezeléssel, vagy anélkül, 
esetleg kizárólag helyi sugárkeze
lést. Eme eljárásokat jelentős tech
nikai fejlődésük mellett a betegek 
is inkább elfogadják és így tovább 
ösztönöztek a radikális mastekto- 
mia megfelelő alternatíváinak ku
tatására. Végül, az adjuváns kemo
terápia bevezetése, a helyi kezelés 
mellett az általános jellegű beavat
kozást is lehetővé tette. Az ilyen 
kezelések pl. a kiterjedt lokális em
lőtumorok esetén is lehetővé teszik 
a műtéti beavatkozás csökkentését.

A klinikai kutatások célja volt 
olyan eljárások kidolgozása, ame
lyek a radikális mastektomia helyett 
azonos gyógyulási esélyt és kisebb 
csonkítást jelent. Ilyen klinikai 
kísérlet a NSABP által bevezetett 
B-04-protokoll, amelynek célja volt 
megállapítani, hogy 1. szimpla mas
tektomia (a pectoralis izomzat 
meghagyásával) azonos értékű-e a 
radikális mastektomiával; 2. szimp
la mastektomia műtét utáni besu
gárzással azonos eredményű-e a 
radikális mastektomiával.

1971—74 között 1680 beteget vet
tek be a sorozatba, melyben azt is 
vizsgálat tárgyává tették, hogy kli
nikailag tumoros axillaris nyirok
csomók mellett a radikális mastek
tomia, vagy az egyszerű mastekto
mia +  besugárzás adja-e az azonos 
eredményt. Az átlagban 70 hónapos 
megfigyelési idő alatt nem volt 
szignifikáns különbség a túlélésben 
a: 3 klinikailag nyirokcsomó nega
tív, (radikális mastektomia, szimpla 
mastektomia +  besugárzás, szimpla 
mastektomia) és a 2 klinikailag nyi
rokcsomó pozitív (radikális mastek
tomia, szimpla mastektomia -f- su
gárkezelés) csoport között.

Ennek alapján a NIH úgy dön
tött. hogy szimpla mastektomia +  
axillaris dissectio megnyugtató al
ternatívája a Halsted-féle radiká
lis mastektomiának, a klinikai I—
II. stádiumokban.

Adjuváns kemoterápia csak akkor 
indikált, ha szövettanilag 1, vagy 
több hónalji nyirokcsomóban volt 
tumor (II. stádium). Az axilláris 
dissectio tehát mint „staging” eljá
rás végzendő, függetlenül annak a 
gyógyulási eredményben való érté
kétől. A NIH B-06 protokollja a 
még kisebb sebészi eljárások kér
désével foglalkozott, pl. a szegmen- 
tektomia. Ez a klinikai kísérlet még 
folyamatban van. A benne résztve
vő betegeket 3 csoportba osztották 
a tumor nagysága és az axillaris ta
pintási lelet alapján: szimpla mas
tektomia +  axillaris blockdissectio, 
szegmentektomia +  axillaris dis
sectio, sugárkezeléssel, vagy anél
kül. Mindhárom csoportban pozitív 
axilláris nyirokcsomók esetén ad
juváns kemoterápiát kap a beteg. A 
klinikai kísérleti vizsgálat összeha
sonlítást tesz lehetővé a lokális ke
zelés eredményei között az adju- 
váns kemoterápiában nem részesül
tek csoportjában.

A szerzők hivatkoznak Veronesi 
(Milánó) vizsgálataira a szegmentá
lis műtéttel kapcsolatban. Ebben a 
klinikai kísérletben eddig 600 beteg

vett részt. A szegmentális műtét 
felveti a megmaradó emlőrészlet
ben fel nem fedezett tumor lehető
ségét. Mind a NSABP, mind a mi
lánói csoport gondosan vizsgálja a 
maradék mammában kialakuló rák 
lehetőségét. A vizsgálatsorozat még 
nincs lezárva, de biztató, hogy a 
helyi recidivák száma ez ideig nem 
volt nagyobb az egyéb műtétekénél.

A „Consensus Development Pa
nel” megvitatta az ún. „két-lép- 
csős” („two stage”) eljárást, annak 
érdekében, hogy minél nagyobb le
hetőséget biztosítsanak a betegek
nek az alternatívák figyelembevé
telével. A betegek legnagyobb ré
szénél az ideális eljárás emlőrákjuk 
kezelésében az lenne, ha a diag
nosztikus biopszia pozitivitása ese
tén a kezelési lehetőségeket a be
teggel megbeszélve, történnék a 
döntés a kezelési módról. Ismét fel
merült a primer sugárterápia lehe
tősége a mastektomia alternatívá
jaként. Ennek oka egyfelől, hogy a 
sugárterápia képes mikroszkopi
kus emlőrákok eradikálására, más
részt, hogy a mastektomia negatív 
pszichológiai hatást gyakorol sok 
betegre. A sugárkezelés részben 
mint egyedüli kezelés jön szóba. 
Ilyen klinikai kísérletek mind az 
Egyesült Államokban, mind Euró
pában folyamatban vannak. A dol
gozat ismerteti a sugárterápiás el
járás részleteit, dozírozás, mezők 
száma stb. Az eddigi tapasztalatok 
(S. Hellmann, Harvard Medical 
School és В. Pierqurin, Páris) sze
rint a helyi gyógyulás azonos a 
mastektomia utánival. Az 5 éves 
túlélés 91% az I„ 66% a II. stá
diumban, 5%-os helyi recidivával, 
amely kizárólag az emlőben volt 
észlelheő, soha az axillában.

A dolgozat szerzői szerint óva
tosan kell az adatokat kezelni, mert 
bár a helyi gyógyulási eredmények 
azonosnak látszanak a műtéti ered
ményekkel, de a követési idők még 
rövidek a túlélés megítélésére.

összefoglalva, a Consensus Deve
lopment Conference megállapítja 
azt a trend-et, hogy csökkenjék a 
műtéti beavatkozás kiterjedése az 
emlők kezelésében. Leszögezi, hogy 
az I—II. stádiuméi emlőrák keze
lésében a szimpla mastektomia 
axilláris dissectióval a „standard” 
kezelési eljárás. Csupán a betegek 
kisebb részénél történik radikális 
mastektomia és az amerikai sebé
szek nagyobb része végzi a szimpla 
mastektomiát axillaris blockdissec- 
tióval. Ajánlják az ún. „two stage” 
eljárást, mert az lehetőséget ad 
részletes patológiai vizsgálatra, va
lamint a további diagnosztikus és 
kezelési eljárás megvitatását a be
teggel. Az eddigi eredmények a 
szegmentektomiával és a kizáróla
gos sugárkezeléssel biztatóak, de 
még „érniük” kell, mielőtt ajánlás
ra kerülhetnek.

(Ref.: A szokásosnál és talán a 
megengedettnél is hosszabb ismer
tetésre magyarázat, ha nem is ment
ség, hogy a cikk az emlőrák kezelé
sének olyan alapkérdéseit vizsgálja 
nagyszámú betegen, nemzeti és

nemzetközi együttműködésben és 
összehasonlításban, amelyek mind- 
gnnyiunkat élénken foglalkoztatnak. 
Nem kétséges, hogy a mi felfogá
sunk lényegesen konzervatívabb, de 
ezt magyarázza többek között 
egész felfogásunk az orvos—beteg 
kapcsolatáról az onkológiában. Nem 
tudjuk, mert a cikk nem említi, 
hogy pl. a „két-lépcsős” eljárás ese
tén mennyi az a maximális idő, 
amely a beteggel való konzultációra 
engedélyezhető és mennyiben lehet 
a beteg kívánságát minden esetben 
többé-kevésbé figyelembe venni a 
döntés meghozatalában. Az azonban 
biztos, hogy függetlenül az eltelt 
idő esetleges befolyására a folyamat 
további alakulásában, megbeszélni a 
beteggel csak azt lehet, amit az is 
tud, nem csupán az orvos, neveze
tesen, hogy a betegnek rákja van. 
Úgy vélem, ez legalább olyan cru- 
ciális pontja az onkoterápiának, 
mint a stádiumbeosztás pontos-
ŝ üa.) Gyenes György dr.

A primer emlőrák kezelése. Ur
ban, J. A. (Memorial Sloan-Kette- 
ring Cancer Center and Cornell 
Univ. Med. Center, New York): 
JAMA, 1980, 244, 800.

A dolgozat szerzője egyik részt
vevője volt az előző referátumban 
ismertetett „Consensus Develop
ment Conference”-nek, mely mint 
írja, főként az emlőrák sebészeti 
kérdéseivel foglalkozott, jóllehet 10 
résztvevője közül mindössze 3 volt 
sebész, közöttük a szerző.

Dolgozatának alcíme: „minority 
report”, míg a „hivatalos” dolgoza
tot „majority report”-nak nevezi, 
jelezve ily módon is egyet nem ér
tését. Szemére veti, hogy a „majo
rity report” nem ismertet olyan, a 
konferencián előadott tényeket, 
melyek alaposan befolyásolják az 
emlőrák kezelését. Ilyen pl. az em
lőrák multicentrikus voltának fon
tossága és az axillaris blockdissec
tio befolyása a gyógyeredményekre. 
A hivatalos álláspont szerint a helyi 
kezelésnek bármely formája haté
kony a betegség gyógyításában és 
azzal végződik, hogy rendelkezünk 
megfelelően hatásos általános keze
lési eljárásokkal is. 5 éves, vagy an
nál is rövidebb megfigyelési idők 
alapján lelkesedik a konzervatív 
kezelések eredményein.

Ezután ismerteti saját vizsgála
tait, melyek alapján a „majority 
report”-ban „elméleti problémá”- 
nak nevezett multicentricitást na
gyon is valóságos veszélytényező
nek tartja. 25 betege közül, kiknél 
helyi kimetszés történt, 66%-ban lé
pett fel a megmaradó emlőrészek
ben rák, átlagban 9,7 évvel a helyi 
excisio után. Rosen vizsgálatai sze
rint a multicentricitás gyakorisága 
és kiterjedése együtt nő a primer 
tumor növekedésével, valamint, 
hogy a primernek tekintett elválto
zás növekedésével a multiplex in
filtrativ rákos gócok száma is nö
vekszik. Gallager és Martin soro-



zatmetszetek alapján a betegek 
55%-ában talált multicentrikus rá
kos gócokat a primer elváltozás 
mellett.

Ezek az adatok meggyőzték a se
bészeket arról, hogy az egész emlőt 
kell kezelni, ha benne klinikailag 
egy rákos góc mutatható is ki. A 
„majority report”-nak az az állítá
sa, mely szerint minden emlőrák 
kezdettől fogva „rendszer betegség”, 
alaptalan megállapítás és erre ma
ga a  „majority report” cáfol rá az 
idézett számadataival, hiszen a be
tegek több mint felénél nem volt 
szóródás kimutatható.

A „majority report”-nak az axil- 
lára vonatkozó megállapításai, hogy 
annak kitakarítása nincs hatással a 
hosszú távú túlélésre és az inkább a 
„staging” céljait szolgálja, ugyan
csak nem állják meg a helyüket.

A Guy’s Hospital adatai szerint a 
„kiterjesztett tylektomiák” (a tu
mor eltávolítása 3 cm-es zónával), 
ill. a radikális mastektomián át
esett betegek 10 éves túlélést össze
hasonlítva, „katasztrófális”-ak az 
első csoport eredményei: II. stá
diumban 23% túlélés és 56% helyi 
recidiva, míg a radikális műtétek
nél: 67% 10 éves túlélés, 32% helyi 
recidiva mellett. (Mindkét csoport 
részesült sugárkezelésben is, de en
nek adatait a szerző nem ismerteti.) 
Az I. stádium eredményei már nem 
ennyire eltérőek: 73% 10 éves túl
élés a radikális, 69% a konzervatív 
műtéti csoportban. A konzervatív 
versus radikális műtéti eljárás 
eredményeire idézi Mustakallio és 
Rizsanek adatait, ahol csak 15 év 
után vált egyértelművé a radikális 
műtét előnye: 63%, szemben 49%- 
kal.

Következtetés: túlzottan általáno
sító megállapítások 5 éves beteg- 
követés alapján elhamarkodottak 
az emlőrák kezelésének meghatá
rozásával.

A konzervatív műtéti beavatko
zás valamely formája, kiegészítve 
nagydózisú sugárkezeléssel, a „ma
jority report” egyik lehetséges 
ajánlásai közé tartozik. A legna
gyobb ilyen anyaggal Calle rendel
kezik Párizsban, a Foundation Cu- 
rie-ben, akinél a 10 éves eredmény: 
56% lokálrecidiva, 51%-nál később 
radikális mastektomiát végeztek. 
A szerző tapasztalatai szerint a ra
dikális mastektomia, kiegészítve 
ultrafeszültségű sugárkezeléssel, 
adja a legjobb eredményeket: 515 
beteg közül, kiknél 44%-ban volt 
axilláris áttét kimutatható, 57% 10 
éves túlélést ért el, 8,3%-os helyi 
recidiva mellett.

Végül leszögezi, hogy a legtöbb 
sebész, közöttük 6 maga is, a bete
gek jelentős részénél a „módosított 
mastektomiát” végzi, melyek során 
a pectoralis maior izomzatot meg
hagyja, de az emlőt, az axillaris 
nyirokcsomókat és legtöbbször a 
pectoralis minor-t is eltávolítja.

Számos ún. „modifikált mastekto
miát” rosszul végeznek, .különösen 
az axilla vonatkozásában. Ennek 
oka részint a rossz sebészi techni
ka, részint annak a „kinyilatkozta

tás”-nak eredménye, mely szerint 
az „axillaris dissectio legjobb eset
ben is csak staging- és nem terá
piás eljárás”, ami a sebészek egy 
részénél kétségeket okoz az axilla 
sebészi kitakarításának valódi érté
két illetően. Igen elterjedt és nép
szerű lett az emlőrák radikális mű
téti kezelésének lejáratása. Sokat 
írnak róla az újságok is, mondván, 
hogy a helyi kezelésnek minden 
formája egyenrangú és értékű (pl. 
good-house-keeping), és sajnos a 
rosszul informált nagyközönséget az 
ilyen cikkek erősen befolyásolják. 
A két-lépcsős eljárás felesleges az 
esetek többségében, mert ha a ta
pintási és mammográfiai lelet alap
ján a rák gyanúja felmerül, megfe
lelő előzetes megbeszélést kell tar
tani a beteggel a szóba jövő sebészi 
beavatkozásokról. Késlekedés a se
bészi beavatkozásban csak akkor 
jöhet szóba, ha nem történt adequat 
műtét előtti kivizsgálás a biopszáa 
előtt, vagy ha a fagyasztott metszet 
alapján nem lehet egyértelmű diag
nózishoz jutni. Veszélyes az időt 
húzni a biopszia és a végleges sebé
szi beavatkozás között, különösen 
ha az emlőben vagy az axillában 
tumor-maradványok vannak. Két 
hétnél hosszabb intervallum kimu
tathatóan csökkenti a túlélés esé
lyeit.

Az adjuváns kemoterápia eddig 
főként premenopausában levő bete
geknél mutatott eredményeket és 
remélhető, hogy ki fog alakulni egy 
jól tolerálható szisztémás kezelés 
az emlőráknál. Addig is azonban, 
míg ez a „millenium” („a boldogság 
és igazság korszaka a bizonytalan 
jövendőben” Országh: Angol—ma
gyar kéziszótár, 1964. 534. oldal) el
következik, nem a beteg feladata 
„leminősíteni” az adeauát sebészi 
kezelést az emlőrák gyógyításában. 
Jelenleg a betegek többsége haj
landó és alkalmas arra, hogy része
süljön a maximálisan elérhető elő
nyökből a korai diagnózis és az 
adequát helyi kezelés formájában.

(Ref.: Rendkívül érdekes, sőt iz
galmas olvasmány a két cikk egy
más után. A „kisebbségi” véleményt 
közreadó, a „hivatalos” állásponttal 
vitázó dolgozat álláspontja lényege
sen közelebb áll a mi ..hivatalos”, a 
„többségi” állásfoglalásunkhoz és 
gyakorlatunkhoz. Ez olvasható az 
emlőrákkal foglalkozó Módszertani 
Levélben, melyet az Orvosi Hetilap 
e számban közöl.)

Gyenes György dr.

Traumatológia
Perspektívák a lépsérülés kezelé

sében. Sherman, R. (Department of 
Surgery, Medical Center Box 16, 
12901 North 30th Street, Tampa, 
FL 33612): Journal of Trauma, 
1980, 20, 1.

Az első splenektomiát lép-meg- 
nagyobbodás és nem sérülés miatt 
végezték. A műtét 1549-ben Ná
polyban történt, az operatőr Ad

rian Zaccarelli volt. Első asszisz
tense így írt a műtétről: „A lágy
részek átvágása után a lép köny- 
nyűszerrel eltávolítható volt a test
ből, a kocsányról való leválasztás 
után. A sebet egészen kis nyílásig 
bevarrtuk.” (Egyesek kétségbevon
ják, hogy a nápolyi műtét alkalmá
val valóban a lép került-e eltávo
lításra, talán csak egy ovarialis cys
ta volt.)

Ugyancsak a 16. századból (1578) 
számolt be három sorban Guliel- 
mi Ballonii egy ismeretlen borbély
mesterről, aki lépeltávolítást vég
zett. Beszámolóját retorikus kér
déssel fejezte be, amelyre ma, 400 
évvel később sem tudunk egyértel
mű választ adni: „Este igitur sple- 
natum necessarius?” (Valóban élet
fontos a lép?”).

Az első partialis splenektomiáról 
szóló beszámoló is a 16. századból 
származik. Egy hasi seben keresz
tül előesett lép egy részét távolí
tották el, 1590-ben.

Tompa hasi sérülést követő sike
res splenektomia először 1892-ben 
sikerült. O. Riegner, Breslauban egy 
14 éves fiút kezelt, aki szerelőáll
ványról esett le. A felvételkor a fiú 
sápadt és tachycard volt, hasi fáj
dalomról panaszkodott. A sérülést 
követő órákban a pulzusszám ál
landóan emelkedett, a vizeletmeny- 
nyiség csökkent és fokozódó hasi 
distensio alakult ki. Másnap reggel 
került sor az operációra, amikor a 
teljesen kettérepedt lépet eltávolí
tották. A postoperativ therapia cső
réből (300 ml 0,6%-os konyhasó), 
digitalis adásából, az alsó végtagok 
pólyázásából, és kis mennyiségű 
bor itatásából állott. A bal lábon 
gangraena alakult ki (talán a túl 
erőszakos pólyázás vagy fel nem is
mert thrombocytosis miatt). Négy 
héttel később combampütáció vált 
szükségessé.

A lépruptura konzervatív kezelé
se 1900 előtt 90—100%-os halálo
zással járt.

A sérült lép spontán gyógyulá
sának lehetőségét általában elve
tették. 1881-ben számolt be Billroth 
egy véletlen felfedezett boncolási 
leletről. Súlyos koponyasérülést kö
vetően öt nappal később állott be a 
halál. Kis léprepedést és kevés vért 
találtak a hasban. Billroth úgy vél
te: „A lépsérülés spontán meggyó
gyulhat.” Ezzel szemben Turnbull 
és McCartney (később pathológu- 
sok is) arról számoltak be, hogy so
ha nem láttak gyógyult lépsebet.
Az ellentmondást Hamilton Bailey 
következőképpen oldotta fel: „Az 
egész kérdést a lép természetes re
generációjáról nem fontos. A ter
mészet oly gyakran hibázik, hogy 
fel kell tételeznünk: a sebészi se
gítség mindig szükséges.”

Bár a splenektomia igen gyakran 
sikeres volt, konzervatív módsze
rek (tamponád, sutura, partialis 
splenektomia) is nem ritkán meg
említésre kerülnek a korai iroda- / ~ \  
lomban. J. Gibbon 1908-ban a Phi- \T /T  
ladelphiai Sebészeti Akadémián X l
azt állíto tta :........ha a lép eltávoll- —— “
tása nem volna olyan egyszerű, ke- 657



vesebb splenektomiáról számolná
nak be, mert az esetek többségé
ben a vérzés gondos tamponáddal 
is uralható."

Berger minuciózus irodalmi ku
tatása során 14 lépvarratot talált 
az 1900 előtti irodalomban. Csak 
hat halálozás volt (80 splenekto- 
miából azonban 35).

Péan volt az első sebész, aki 
kontrollált segmentalis lépresectiót 
végzett. A modern időkben, 1962- 
ben Campos Christi számolt be si
keres részleges lépkiirtásról. Nyolc 
beteg közül kettő gyermek volt. 
Ügy véli: „Partialis splenektomia 
minden lépsérülés után kivitelezhe
tő, ha van egyetlen ép vascularis 
segment."

Néhány cikk jelent meg a sérült 
lép esetén végzett a. lienalis liga- 
turáról is, de nem váltott ki külö
nösebb lelkesedést. Ennek okát Ed
win Beer így summázta: „Olykor 
az arteria lekötés sokkal nehezebb, 
mint a splenektomia."

A 18. század végén a feltételezés, 
hogy a lép szükségtelen szerv, ké
zenfekvő volt. A teória igazolására 
számos állaton végeztek kísérletes 
lépkiirtást: kutya, macska, pat
kány, egér, kecske, disznó, bárány, 
nyúl, béka és róka.

EIternod téves megfigyelése alap
ján úgy gondolta, hogy a lép eltá
volítása után tökéletesen regene
rálódhat. Az utánvizsgálatok azon
ban bebizonyították, hogy egész ki
csiny visszahagyott maradék-lép is 
hypertrophizál és regeneráció lát
szatát kelti.

Pearce 1918-ban megállapította, 
hogy a lép állatokból közvetlenül 
eltávolítható, de hozzátette, hogy 
minden negyedik állat elpusztult. 
„Rendszerint peritonitisben vagy 
pneumoniában” — jegyezte meg és 
a dolognak nem tulajdonított külö
nösebb jelentőséget.

Hosszú ideig tartotta magát a 
feltevés, amit számos állatkísérlet 
igazolni látszott, hogy a lépeltávo- 
lítást a szervezet „zokszó nélkül” 
tűri. 1952-ben hívta fel a figyelmet 
King és Shumacker gyermekek fo
kozott fertőzési hajlamára léoeltá- 
volítást követően. Mivel azonban 
eseteikben a lépeltávolítás oka nem 
mindig sérülés volt, Haller magya
rázata helytállónak tűnt: a fokozott 
fertőzési hajlam oka a primer be
tegség, ami miatt a lép kiirtásra 
került. Az elképzelés, mely szerint 
a sérülés miatt végzett splenekto- 
miát nem követi fokozott fertőzé
si készség, rövid életű volt.

Carl Smith számolt be 1957-ben 
gyermekek traumás okból végzett 
lépkiirtását követő súlyos sepsisről. 
A hasonló közlések lassanként sza
porodtak.

A postsplenektomiás sepsis hir
telen kezdődik. Tünetei: hányinger, 
hányás, fejfájás, zavartság, majd 
kóma. A fertőzés gyakran fulmi- 
náns lefolyású és néhány órán be
lül halállal végződik. A fertőző 
ágens az esetek több mint felében 
Pneumococcus. Ezenkívül Menin
gococcus, E. coli, H. influenzae,

Staphylococcus és Streptococcus is 
kimutatható, csökkenő gyakoriság
gal. A DIC (disszeminált intravas
cularis coagulatio) is igen gyakori, 
ezenkívül .súlyos hypoglykaemia, 
elktrolytzavar és shock. Haemo- 
kultúrában nem ritka a 106/mm3 
csíraszám, amely lényegesen kü
lönbözik a pneumoniát vagy egyéb 
infekciót általában kísérő bakteri- 
aemiától. A boncoláskor gyakran 
látható Waterhouse—Friedrichsen- 
syndroma. A halálozás meghaladja 
az 50%-ot.

A lép élettani funkciójával kap
csolatban talán legérdekesebb Naj
jar közlése, 1970-ben. Ö identifi
kálta először a leukokinint, egy 
specifikus sejthez kötött gamma
globulin frakciót, amely a neutro
phil granulocyták maximális pha- 
gocytotikus aktivitását váltja ki és 
kizárólag a lépben termelődik.

A postsplenectomiás sepsis elő
fordulása sérült lép eltávolítása 
után lényegesen ritkább (0,5—1%), 
mint az egyéb okok miatt végzett 
lépkiirtást követően (1—25%). En
nek a különbségnek egyik magya
rázata volna az az érdekes hypo
thesis, mely szerint funkcióképes 
„járulékos lép” vagy a sérült lép 
accidentalis autotransplantatiója 
(splenosis) pótolhatja az eltávolí
tott lépet. (Kísérletesen bizonyítást 
nyert, hogy patkányokban az int- 
raperitonealisan átültetett lépszö- 
vet életképes.)

Ma már bizonyossággal állíthat
juk, hogy a lépnek igenis nagy sze
repe van a szervezet fertőzéssel 
szembeni védelemben. Bár a post 
traumás „elárasztásos” (owerwhel- 
ming) sepsis nem gyakori, azonban 
lefolyása oly drámai, hogy megelő
zésére számos sebészi próbálkozás 
történt. Mégpedig: konzervatív ke
zelés, sebészi reconsitructio, partia
lis splenektomia, prophylaktikus 
pneumococcus vaccinatio, antibioti
cum prophylaxis és szabad lépszö- 
vet-transplantatio.

A reconstructiv irányzatnak nagy 
lökést adott 1973-ban a mikrofolli- 
kuláris kollagén felfedezése, amely 
megbízható, lokális haemostypti- 
cum.

1970 óta több mint 200 splenor- 
rhaphia és partialis splenektomia 
került közlésre. Figyelmet érdemlő, 
hogy csupán egyetlen esetben kel
lett a lépet később mégis eltávolí
tani a konzerváló műtétet köve-, 
tőén.

A postsplenectomiás sepsis ore- 
ventiójában sok a megoldatlan kér
dés. A minimális funkciókénes lép- 
szövet mennyiség nem ismeretes. 
Mind újabb és újabb cikkek szá
molnak be a lép különleges szere
péről. Egyesek snlenektomia után 
gyakrabban látnak ischaemiás szív- 
betegséget, mások a májcirrhosis 
fokozott gyakoriságáról számolnak 
be. A szaporodó ismeretanyag elle
nére még ma is helytálló Galenus 
több száz éves megállapítása: 
„mysterii pleni organon” — vagy
is a lép „rejtelmekkel tele 
szerv . . .  Bugyi István dr.

Máj- és epeútbetegségek
Hepatotoxicitás. Thaler, H. (4. 

Abt. des Wilhelminenspitals der 
Stadt Wien): Dtsch. med. Wschr. 
1979, 104, 1642.

Évszázadunkban a szintetizált ké
miai kötések száma már egymillió 
felett van, a gyomor- és bélrend
szerben felszívódva pedig ezek leg
gyakrabban és legintenzívebben a 
központi anyagcsere szervét, a má
jat terhelik meg. Toxikus májha
tásként zsírmájat és zsírmáj-hepa
titist az alkohol, heveny terhességi 
zsírmájat a tetracyclin túladagolás, 
egyszerű cholestasist a methyltesto- 
steron, cholestasist gyulladásos 
reakcióval a chlorpromazin, nem 
specifikus reactiv hepatitist a peni
cillin allergia, granulomatosus he
patitist a sulfodimethoxin, a he
veny diffúz hepatitisek közül be
nignus típusú vírushepatitist az iso- 
niazid, fulmináns típusú vírushepa
titist az acetyl-p-aminophenol, a 
diffúz chronikus hepatitis idült ag
resszív típusát az oxyphenisatin, 
peliosis hepatist, Budd—Chiarri- 
szindrómát, májsejtadenomát, foca
lis nodularis hyperplasiát a fogam
zásgátlók, hepatocellularis carcino- 
mát az aflatoxin Bb fibrosist és an- 
giosarcomát a vinylchlorid-mono
mer okozhat. Ezek mellett több 
mint 200 gyógyszer potenciális máj
méreg. A közelebbi összefüggések 
megértéséhez pedig a biotranszfor
máció, az enzimindukció és a mak- 
romolekuláris kovalens, ir rever si
bilis kötések ismerete szükséges.

Cholestasist alkalmazott gyógy
szereink közül 110 okozhat és ezek
nek a chlorpromazin a típusos kép
viselője. Az ezzel kezeltek 1,2%-á- 
ban jön létre a cholestatikus icte
rus, egy sor szintetikus hormon 
pedig tiszta cholestasishoz vezet
het. A hormonalis fogamzásgátlók 
elterjedtsége óta a toxikológiai ér
deklődés főleg ezek irányába ter
jedt ki, amennyiben összetételüktől 
és adagjuktól függően a cholesta- 
sisok gyakorisága 0,01—2% között 
ingadozik.

Az orálisán ható szintetikus ste- 
roidok kisebb-nagyobb valószínű
séggel a májelváltozások egész so
rát okozhatják, az ártalmatlan 
funkcionális zavaroktól egészen a 
súlyos elváltozásokig. Ilyen vonat
kozásban különösen a májtumorok 
érdemelnek figyelmet, mivel ezek 
viszonylag gyakran fordulnak elő 
fogamzásgátlókat szedő nőkön. E 
tumorok túlnyomórészt jóindulatú 
daganatok, focalis, nodularis hyper- 
plasiák és májadenomák. 1973 és 
1976 között 3 hepatologiailag érde
kelt pathologiai intézetben 153 fo
gamzásgátló tablettáktól kialakult 
jóindulatú májdaganatot észleltek, 
átlagosan 5 éves expozíciós idővel. 
A májcarcinomák a fogamzásgát
lókkal kezelt nőkön már lényege
sen ritkábbak és az előbb említett 
3 intézetben a jelzett 3 év alatt 
csak 11 esetet regisztráltak. A jóin
dulatú májdaganatok különösen 
gyakran kombinálódnak peliosis



hepatissaí, a ritkább carcinomák 
esetében pedig csak nagyon késői 
metastasis hajlamot tapasztaltak. 
Ez idő szerint 5 éves fogamzásgátló 
tabletta szedés után a jóindulatú 
májdaganatok rizikója 1:2 000 000, 
a rosszindulatúaké 1:30 000 000.

130 kémiai anyag képes vírushe
patitishez hasonló elváltozást okoz
ni és gyakori ennek anicterusos for
mája. A halálos lefolyásúak igen 
ritkák. E máj elváltozást okozó 
gyógyszerek közé sorolható az iso- 
niazid, a Carbamazepin, a prome- 
thazin, a nitrofurantoin és methyl- 
dopa. Allergiás gyógyszerhepatitist 
a halothan okozhat, amit az is bizo
nyítani látszik, hogy a halothan 
narkózisok ismétlésével a túlérzé
kenység fokozódik, emberen pedig 
fulmináns és cholestatikus hepatitis 
formájában folyik le. A toxikus 
májnecrosisok viszonylag ritkábbak 
és ezt az oldószerként alkalmazott 
széntetrachlorid hozhatja létre, de 
paracetamol mérgezéssel is de
monstrálható, amelyet a nyugaton 
kapható és eddig, ártalmatlannak 
tartott láz- és fájdalomcsillapítók 
tartalmazhatnak. A májtoxicitás 
azonban sokszor a gyógyszerdózis
tól is függ és még a jó és megköze
lítőleg megbízható gyógyszerek is 
túladagolás esetén halálos mérgek
ké válhatnak. Üjabb ismereteink 
szükségessé teszik, hogy a toxinok 
rendszerét és az általuk okozott 
májártalmakat ismételten átérté
keljük. Angeli István dr.

Hyperprolactinaemia májbetegsé
gekben. Wernze, H., W. Burghardt 
(Med. Kiin., Univ. Würzburg): 
Med. Kiin. 1979, 74, 1615.

A hormonanalytikai eljárások tö
kéletesedésével az utóbbi években 
egyre több figyelem fordult a máj- 
betegségek endokrin elváltozásaira; 
így ismételten megerősítették az 
oestradiol és oestron plasmatükré- 
nek emelkedését, valamint a testo- 
steron szint csökkenését. Ismere
tes, hogy a hypophysis prolactin 
secretiója érzékenyen reagál a plas- 
maoestrogenek változásaira és ép
pen ezért a májfolyamatokban a 
figyelem ismételten erre a tényre 
fordult. A hypophysis eredetű pro
lactin egyláncú peptidhormon, 
amelynek vegyi szerkezete szoros 
viszonyban van a növekedési (STH) 
hormonnal. A prolactin elválasz
tásának szabályozása számos ténye
zőtől függ: a hypophysis „releasing 
faktora” (PRF), dopaminantagonis- 
ta (phenothiazinok; tricyclikus an- 
tidepresszív) szerek stimulálják az 
elválasztását; az oestrogen (via 
thalamus) szintén elősegíti szabad
dá válását; az életkor, menstrua
tio, alvás, stress stb. ugyancsak be
folyásolja a prolactin-secretiót. 
Májbetegségek, elsősorban a cir
rhosis esetén a hyperprolactinaemia 
igen gyakori (48—54%); ellentmon
dóak a vélemények a hyperprolac- 
tinaemiás állapotoknak bizonyos 
májbetegségekkel való összefüggé
sét illetőleg; a szerzők szerint jóval

gyakoribb a basalis proíactin emel
kedési szintje az alkoholos (54,2%), 
mint a posthepatitises és kryptogen 
cirrhosisokban (11,1%). A máj pa- 
renchymás laesiójának súlyossága 
és kiterjedése korrelációban áll az 
abnormális prolactin-értékek gya
koriságával. A prolactinszint foko
zódása nőkön és férfiakon egyaránt 
a gonádok insufficientiáját (libido- 
és potentiazavarok; mentsruatio- 
anomaliák; amenorrhoea) eredmé
nyezi, amely nem a gonadotropin 
secretio változásaira vezethető 
vissza. Az idült, előrehaladó máj
betegségek kapcsán fellépő gynae- 
comastia nem állandó tünet; az al
koholos círrhosisok nyilván jobban 
elősegítik létrejöttét. A prolactin 
szerepe a renalis natrium retentió- 
ban és az oedema-/ascites pathoge- 
nesisében még nem kellően tisz
tázott. Idült máj betegségekben a 
hyperprolactinaemiát lényegében 
két tényező okozza: 1. az emelke
dett oestrogentükör és a 2. a pro
lactin secretio szabályozásának köz
ponti idegrendszeri zavara. Idült 
májbetegségek eseteiben az eddig 
kevésbé értékelt prolactin szint 
egyszerű és biztos (natív serum) 
radioimmunológiai prolactin meg
határozás fogja elősegíteni és biz
tosítani. p asfinsz^y István dr.

Klinikai farmakológia
Nitroglycerin hatása a coronaria 

keringésre. J. F. Giudicelli, A. Ber- 
deaux (Department de Pharmaco- 
logie, Facuité de Médecine Paris- 
Sud): Nouv. Presse Med. 1980, 9, 
2385.

Jóllehet a nitrát származékokat 
több mint egy évszázada ismerjük 
és használjuk angina pectoris keze
lésében, mégis sok tekintetben nem 
ismerjük eléggé a hatásmechaniz
musát. Ennek több oka is van. Egy
részt a nitrát származékok, különö
sen a trinitrit (TNG) szimultán 
többféle hatást fejtenek ki, pl. a 
coronariára, a myocardium functió- 
ra és az általános haemodynamicá- 
ra. Ezen felül különböző reflexha
tások is rakódnak az előbbiekre és 
ez módosítja a globális functiót. A 
gyógyszer megítélésének nehézségei 
közé tartozik továbbá az is, hogy 
az angina pectoris pathophysiolo- 
giája sem egységes. A gyógyszerha
tásról folyamatosan ismertük fel a 
perifériás hypotensiv hatást, majd 
coronaria dilatatiót okozó effectu- 
sát. Űjabban tudjuk, hogy perifé
riásán a vénás visszafolyást befo
lyásolja és különösen a TNG-ről 
tapasztaljuk, hogy intramyocardia- 
lis redistributióval elősegíti az 
ischaemiás zóna jobb vérellátását.

Azt már 1913-ban kimutatták, 
hogy nitroglycerin adásakor — köz
vetlen hatás révén — coronaria di
latatio jön létre, azonban csak át
meneti jellegű. Gyors iv. adásra nő 
a coronariás vénás vér oxygen sa- 
turatiója és csökken az arterio-ve- 
nosus Ö2 telítettség közötti különb

ség. Ez közvetlen szívizom hatás
nak tekinthető, miután ebben a ko
rai szakban a gyógyszer perifériás 
hatása nem érvényesül. Ezt követi 
a vérnyomáscsökkenés, valamint az 
ezzel járó reflex tachycardia, nő a 
szívizom contractilitása, így a szív
izom munkája és 0 2 fogyasztása.
A metabolikus autoregulatio bein
dulása miatt nem változik a szív 
coronaria vérének 0 2 telítettsége és 
a-v 0 2 differencia. Ä coronaria át
folyás secunder megnövekedése 
pedig megelőzően adott béta-blo- 
ckolóval meggátolható.

A fenti jelenséget csak éber ál
latkísérletben lehet észlelni, mert 
az altató elsősorban a reflexeket 
változtatja meg. A hatás másik lé
nyeges faktora az, hogy a corona
riák szintjén a TNG milyen kon
centrációt ér el. Kísérletesen intra- 
coronariásan adva mindig van co
ronaria dilatatio. Ugyanezt azon
ban nehéz objektivizálni intravénás 
vagy sublingualis alkalmazáskor.

Egészséges szíven a TNG corona
ria tágító hatása egyértelmű. Coro
naria insuff.-ban az ischaemiás zó
na területén a szerzők egy része ta
pasztalt coronaria dilatatiót, másik 
része nem és ez utóbbiak a szer jó 
hatását a szívmunka csökkentésé
ben látják. A TNG hatására a pre
load és afterload csökkentése szün
teti az anginás fájdalmakat. Az int- 
racoronariás alkalmazás — amely 
az előbbi paramétereket érinti — 
coronaria tágító hatás ellenére sem 
szünteti a fájdalmat. Ennek isme
retében a szerzők többsége szerint 
a TNG jó hatása a perifériás effec
tus következménye. Ez csökkenti a 
szívizom 0 2-szükségletét. Megjegy
zendő azonban, hogy bizonyos co
ronaria tágító hatás nem kizárt, 
mert az 0 2-fogyasztás és az artériás 
nyomás csökkenése ellenére a coro
naria resistentia, a szív vérellátása 
konstans marad és ez elsősorban 
coronaria dilatatio esetén képzelhe
tő el, mert különben a szív perfu- 
siójának csökkennie kellene.

A szív regionális vérellátásának 
ellenőrzésével megállapították, hogy 
TNG hatására az ischaemiás és nem 
ischaemiás zóna között a vér re- 
distributiója következik be, illetve 
a gyógyszerrel fokozni lehet ezt a 
jelenséget, amely ischaemiás meta- 
bolitok hatására egyébként is létre
jön. Fordított eseményre is lehető
ség van, amikor gyógyszeres „co
ronaria steal” alakul ki. Megálla
pítható továbbá az, hogy TNG-re 
redistributio bekövetkezik az epi
cardium és endocardium között is 
az endocardium javára, amelyet 
intenzívebben érint az ischaemiás 
jelenség. A redistributiót a collate
ralis és transmuralis artériák dila- 
tatiója okozza, de szerepel még 
benne a gyógyszer systemás perifé
riás hatása is. Valószínűleg ez a 
magyarázata annak, hogy az intra- 
coronariásan adott TNG nem javít a 
fájdalom érzésen, bár nő a corona- / ~ \  
ria átfolyás. Sublingualisan és iv. \T /T  
adva a fájdalom megszűnik, javul Jl I  
az endo/epicardium vérellátási ———— 
arány. A TNG csökkenti a tele- 659



diastolés nyomást, a bal kamra 
nyomását és ennek következtében 
csökken a bal kamra fali nyomása, 
a kamrai munka és az Oa-igény.

Széplaki Ferenc dr.

A nitrát származékok perifériás 
hatása. J. Bardet és mtsai (Service 
de Cardiologie, Hőpital Ambroise- 
Paré, Boulogne sur Seine): Nouv. 
Presse Med. 1980, 9, 2390.

A több mint egy évszázada angi
na pectorisban eredményesen hasz
nált nitrit derivátumokat egy év
tizede a pangásos keringési elégte
lenség therapiájába is bevezették. 
Pharmacologiailag ezek a gyógy
szerek nitritek anorganikus, vala
mint a nitritek és nitrátok organi
kus derivátumai. E molekulák alap
vető tulajdonsága, hogy simaizom 
relaxációt provokálnak. A csoport 
legjelentősebb képviselője a nitro
glycerin (NTG). Jelen közlemény 
célja a NTG és származékai peri
fériás aktivitásának elemzése a ha
tásmechanizmus jobb megítélése 
céljából.

Az egyértelmű és leglényegesebb 
NTG hatás a simaizmok relaxatió- 
ja, minden más hatás jelentőség 
nélküli, ha csak nem adjuk toxikus 
dózisban. E relaxatio mechanizmu
sát nem ismerjük eléggé. Nem spe
cifikus, gyakorlatilag minden sima
izmot érint függetlenül ezek inner- 
vatiójától, adrenergiás, cholinergiás 
vagy más stimulatióra adott válasz 
típusától. Pharmacologiai blockoló- 
ja nincs. Fordítva is így van, 
amennyiben a NTG nem akadá
lyozza meg a különböző stimula- 
tiókra bekövetkező simaizom con- 
strictiót. Más gyógyszerek érszűkí
tő, illetve értágító hatása NTG je
lenlétében azok koncentrációjától 
függ, amely a teljes relaxatiótól a 
teljes constrictióig terjedhet.

Simaizom relaxatio különböző 
fokban létrejön a bronchus-biliaris- 
intestinalis rendszer stb. izomzatán. 
Ezeknek több-kevesebb klinikai je
lentőségük van, de most a corona
riák és a perifériás erek simaizom- 
zatának relaxatiója képezi a vizs
gálat tárgyát. A relaxatio foka 
egyébként dózis függvénye.

Az irodalomban a NTG-ről el
lentmondó véleményekkel találko
zunk. Ezek részben feloldhatók az
zal a felismeréssel, hogy a külön
böző alkalmazási móddal nyert 
plazma koncentráció nem azonos, 
így hatásuk sem hasonlítható ösz- 
sze.

Kisebb dózisban, illetve relatíve 
alacsonyabb vérkoncentráció esetén 
a vasodilatatív hatás elsősorban a 
vénákon nyilvánul meg, ezért a vé
nás rendszerben bizonyos vértáro
lás alakul ki, megfelelő vénás visz- 
szafolyás megkevesbedéssel. Ez a 
„preload” csökkenés a Starling- 
törvény szerint csökkenti az ejec- 
tiós térfogatot, de a perifériás arté
riás resistentia nem vagy alig vál
tozik. Ezzel szemeben ha nagyobb 
mennyiségű (100 Mg/min fölött) 
NTG-t juttatunk a keringésbe,

akkor már intenzív artériás tágu- 
lat következik be, esik a perifériás 
resistentia és nő a verőtérfogat. A 
perifériás resistentia csökkenés ba- 
roreceptor stimulatio és reflex me
chanizmus útján catecholamin fel
szabadítást okoz, ami tachycardiá- 
val és fokozott myocardialis cont- 
ractilitással jár. Mindez olyan mér
tékű lehet, hogy ellensúlyozza mind 
az artériás, mind a  vénás dilatatiót. 
Különösen amylnitrit inhalatiókor 
találkoznak intenzív venoconstric- 
tiv reflex-ek.

összefoglalva: kis nitrit dózis ese
tén dominál a csökkent vénás kíná
lat és érvényesül Starling törvénye, 
nagyobb dózis esetén pedig artériás 
tágulat kerül előtérbe megfelelő 
perifériás resistentia csökkenéssel, 
következményes perctérfogat növe
kedéssel.

A NTG hatásmechanizmusa an
gina pectorisban jobban érthető ha 
először is utalunk a szívizom 0 2-fo- 
gyasztásának tényezőire. Ezek: 1. A 
szívizom contractilitása, amelyre 
nincs közvetlenül hatása a NTG- 
nek. 2. A fali feszülés és 3. a szív- 
frequentia.

Laplace törvénye értelmében a 
fali feszülés függ az intracavitalis 
nyomástól, a bal kamra átmérőjé
től. A preload és afterload csökke
nése a perietális feszülés csökken
tésével kisebb 0 2 -fogyasztást ered
ményez. Ezzel szemben az artériás 
(afterload) hatás miatt nő a cont- 
ractilitás, a szívfrequentia és ezzel 
együtt fokozódik az 0 2-fogyasztás. 
így az angina pectoris megszünte
téséhez csak az előbbi hatás kívá
natos, az utóbbi következményeit 
béta-blockoló együtt adásával meg 
lehet előzni. Megjegyzendő, hogy az 
afterload nagyfokú csökkentése az 
ö 2 szívhez szállítását is gátolja. A 
coronariák telődése pl. a diastole 
alatt történik, így az aortában a 
diastolés nyomás 70 Hgmm alá 
csökkentése rontja a saját vérellá
tásit különösen stenotizált corona
ria ág által ellátott területen.

A NTG hatása pangásos keringé
si elégtelenségben még komplexebb 
mint az előbbiben láttuk. A szív 
teljesítménye, a perctérfogat a szív
izom contractilitásától, a preload- 
tól, az afterload-tól és a szív-fre- 
quentiától függ. Ezen kívül ter
mészetesen a teljesítményt az 0 2- 
ellátottság is befolyásolja. A NTG 
hatására, mint már láttuk, csökken 
a pre- és afterload. Az előbbi csök
kenti, az utóbbi növeli a systolés 
indexet és az összhatás lesz a vég
eredmény, amelyet meghatároz a 
preload kezdeti szintje is. Tehát 
pl. emelkedett preloaddal járó ke
ringési elégtelenségben a preload 
csökkenése csak minimálisan redu
kálja a systole indexet, így domi
nálni fog az afterload csökkenéssel 
járó systolés index emelkedés. 
Ugyanakkor ha a keringési elégte
lenségben a preload normális, 
ennek csökkentése jelentősen kiseb
bíti a systolés indexet. Ezt esetleg 
ellensúlyozhatja az afterload csök
kenés okozta reflex mechanizmus a 
contractilitás és a frequentia növe

lésével. Végül a NTG therapiás ha
tásossága mind a coronaria, mind 
keringési elégtelenségben a gyógy
szer perifériás hatásától függ, 
amely azonban complex és nem 
egyszer ellentmondó. Ezek kielégítő 
ismerete az alapja a kívánt thera
piás effectus elérésének.

Széplaki Ferenc dr.

Nitrát tolerancia és függőség. J.
Abrams (Division of Cardiology, 
University of New Mexico, USA): 
Nouv. Presse Med. 1980, 9, 2499.

Sublingualis nitroglycerin (NTG) 
és organikus nitrát esterekkel szem
beni tolerancia (egyre növekvő dó
zis ugyanolyan therapiás hatás el
éréséért) régóta foglalkoztatja az 
orvosokat. Toleráns betegben meg
rövidülhet a hatástartam vagy 
csökkenhet az intenzitás. Az első 
toleráns esetet már 1888-ban kö
zölték. Ezt követően szaporodtak a 
közlések, később kereszt toleranciát 
is leírtak. Ezekben jelezték a nitro
glycerin csökkenő hypotensiv és 
tachycardiát okozó hatását, vala
mint a csökkenő fejfájást. Egyes 
szerzők megállapították, hogy a nit
rátok tartós szedése mellett néhány 
nap vagy hét alatt a fejfájás csök
ken, de a gyógyszerrel szembeni 
csökkenő vascularis válasz nem 
ilyen gyors és teljes. E megállapí
tást azonban nem lehet egyértel
műen elfogadni, a szerzők egy má
sik része elveti a tachyphylaxis 
mellett felsorakoztatott érveket. Ér
dekes, hogy tartós hatású nitriteket 
1950—1970 között alig használtak, 
csak az utóbbi években a béta-blo- 
ckolók előretörése és a coronaria 
műtétek elterjedése terelte rájuk a 
figyelmet. Jelenleg a kiterjedt al
kalmazásuk miatt a tachyphylaxis 
kérdése aktuálisabb mint valaha.

Először is igazolták, hogy a kü
lönböző tartós hatású nitrát szár
mazékok valóban rendelkeznek tar
tós antianginás hatással. Később 
a szívelégtelenségben elméletileg 
hasznos vasodilatatorok jó hatása 
realitás lett. A különböző szerek, 
köztük a nitrátok a preload és af
terload csökkentésével bevonultak 
a középfokú és súlyos szívelégtelen
ség therapiájába. Egy-egy dózis ha
tá s a i—6 órán át tart. A nagy nitrát 
dózisok meghaladják a máj nitrát 
reductase aktivitását és ez a nitrá
tok biológiai érvényesülését lehető
vé teszi. Ha valóban van nitrát to
lerancia vagy kereszt tolerancia, 
akkor várható lenne, hogy tartós 
nitrát kezelés mellett az angina 
pectoris vagy a szívelégtelenség 
egyre rosszabb legyen. Szerencsére 
azonban ma úgy látszik, hogy a nit
rát tolerancia kialakulása nem ké
pez nagyobb therapiás gondot.

A továbbiakban a szerző össze
foglalja a tolerancia mellett és elle
ne szóló adatokat.

Az angina állapotának rosszabbo
dása a tartós nitrát kezelés folya
mán nehezen értékelhető tachyphy- 
laxisnak, miután a betegség termé
szetétől fogva az idő folyamán ro-



molhat endogen ok miatt. Emberi 
megfigyelések — mint már volt róla 
szó — tolerancia kialakulásának 
lehetőségét látszanak igazolni. 
Újabb vizsgálatok bizonyos fokú 
kereszt tolerancia kialakulását je
lezték, egészségeseken nagy adag 
6—8 hétig alkalmazott isosorbid di- 
dés elmaradt. Legújabban Parker és 
mtsai nagy adag ISD után 1—3 hét
tel partialis toleranciát észleltek a 
dés elmaradt. Legújabban Parker 
és mtsai nagy adag ISD után 1—3 
héttel partialis toleranciát észleltek 
a hypotensiv hatásban. Ugyancsak 
ők jelzik, hogy az ISD-re bekövet
kező javuló terhelési teszt anginá- 
sokon tartós adás után ismét rom
lik. A nitrátok értágító hatásának 
csökkenését állatkísérletben is re
gisztrálták.

Needllman és Johnson a nitrát 
tolerancia következő hypothesisét 
állították fel: az organikus nitrátok 
a nitrát receptorokon reactióba lép
nek redukált sulfhydryl csoporttal. 
Az így keletkezett oxydált diszul- 
fidnak kisebb az affinitása a NTG- 
hez, így a nitrátok hatása az erek 
simaizomzatán csökken. A diszulfi- 
dokat csökkentő ágensek visszahoz
zák a  NTG-nel szembeni szöveti 
választ. A tolerancia kifejlődése el
len ugyancsak több közlemény hoz
ható fel, amelyek szerint szívelég
telenségben 1—8 hónapja alkalma
zott különféle nitrátokkal szemben 
jelentősebb tolerancia nem alakult 
ki. Néhány esetben haemodynami- 
kai vizsgálatot is végeztek, amelyek 
fennmaradt nitrát hatásra utaltak. 
Hasonlóan lehet idézni közlemé
nyeket, amelyek a kereszt-toleran
cia kialakulását vizsgálták és azt 
nem találták meggyőzőnek.

Az elmondottak értelmében a 
szerző következtetései: — úgy tű 
nik a nitrát tolerancia kialakulása 
nem okoz jelentősebb klinikai 
problémát.

— Ismételt nitrát adásra toleran
cia kialakulás előfordul, ennek egy
értelmű példája a fejfájás megszű
nése. Az artériák és vénák válaszá
ban, tartós nitrát kezelésre, némi 
csökkenés következik be, de ennek 
nagyobb klinikai következménye 
nincs.

— Régebbi vizsgálatok elsősor
ban nagy adag nitrátokra észlelték 
a gyorsabb tolerancia kialakulást, 
ezért ezek használatában óvatossá
got ajánlanak. Újabban ennek to
vábbi bizonyítását igénylik, mert az 
eddigi kísérletek elégtelennek tűn
nek.

— Az előzők miatt célszerű a 
legkisebb hatásos dózisok alkalma
zása, bár kétségtelenül nem szabad 
elfelejteni, hogy kielégítő hatás el
érése sokszor nagy adaghoz kötött.

A dependenda kérdése sokkal iz
galmasabb a nitrátok tekintetében. 
Ez a tünetek visszatérését jelenti a 
gyógyszer kihagyása után. A visz- 
szavonási syndroma vagy a „re
bound effectus” jelentheti a tünetek 
fokozódását is azon a területen,

amelyre a kihagyott szer hatott. Ez 
a jelenség nitrátok esetében eddig 
nem képezte behatóbb tanulmány 
tárgyát, néhány újabb közlemény 
veti fel ennek a lehetőségét. Így 2 
halálesetet is közöltek angina vala
mint szívelégtelenség miatt kezelt 
betegen miután a néhány hétig 
adott ISD-t kihagyták. Egy másik 
közlemény Prinzmetal anginában 
szenvedő hirtelen halálát írja le a 
nitrát kezelés abbahagyása után.

E zavaró és bizonytalanul igazolt 
következtetésű közlemények hatá
sára érdemes felidézni a század 
eleji emberi megfigyeléseket a nit
rátokkal dolgozó hadiiparban. 
Ekkor már ismert volt a „hétfői ha
lál” vagy „porfejfájás” fogalma. 
Később a „hétfői mellkasi fájda
lom” jelensége is ismertté vált a 
nitráttal foglalkozó hadi- és gyógy
szeriparban. A nitráttal való ösz- 
szefüggést nagyon valószínűsíti az 
a tény, hogy a nitrátok a bőrről is 
jól felszívódnak és belégzés után 
is bekerülnek a keringésbe. Az el
mondottak értelmében fel kell té
teleznünk, hogy ipari organikus 
nitrát expositio egyeseken megvo
nási tünetekkel járhat fejfájás, 
mellkasi fájdalom sőt hirtelen ha
lál formájában. A dependentia me
chanizmusa ismeretlen, de feltehe
tően összefügg rebound coronaria 
vasoconstrictióval. Nagyon kevés 
a valószínűsége annak, hogy ha
sonló jelenség angina vagy szív
elégtelenség miatt nitrátokkal ke
zelt betegen is előforduljon, de rit
ka — alkalmi esetekben ennek a 
lehetősége nem zárható ki.

A szerző végül levonja a követ
keztetést, hogy a dependentia lehe
tősége miatt ajánlatos — ha szük
séges — a gyógyszer fokozatos 
csökkentése és mellkasi fájdalom 
jelentkezése esetén azonnali visz- 
szaadása. A gyógyszer nagyfokú 
elterjedése miatt a probléma tisz
tázása a közeljövő égető szükséges-
se“e' Széplaki Ferenc dr.

A  nitrátok haemodynamikai ha
tása krónikus szívelégtelenségben 
és szívizom infarctusban. K. Chat- 
terjee (Moffit Hospital, University 
of California, San Francisco): Nouv. 
Presse Med. 1980, 9, 2404.

1944-ben vetették fel először 
annak a lehetőségét, hogy a perifé
riás értágítás hatásos lehet a tüdő- 
oedema kezelésében. A nitrátok 
mint perifériás értágítók így kerül
tek az utóbbi években a figyelem 
előterébe mind heveny, mind idült 
szívelégtelenség kezelésében. A 
szerző a nitroglycerin hatásmecha
nizmusát mérlegeli szívelégtelen
ségben. 14 chronikus szívelégtelen
ségben szenvedő betegén nitrogly
cerin hatására szignifikánsan csök
kent a pulmonalis wedge és a jobb 
pitvari nyomás, de artériás nyomás 
csak kismértékben csökkent, és alig 
változott a szívfrequentia. Szignifi
kánsan nőtt a szívindex, a verőtér

fogat. A szív teljesítményének nö
vekedése együtt járt a systemás 
vascularis resistentia mérsékelt 
csökkenésével.

Isosorbid dinitrát sublingualis 
vagy oralis adására a nitroglyce- 
rinhez hasonló haemodynamikai 
változás következett be chr. szív
elégtelenségben. A legnagyobb vál
tozást a púim. capillaris wedge 
nyomásban találták, de végül is a 
perctérfogatot egyik alkalmazási 
mód sem emelte szignifikánsan.

Mitralis és aorta regurgitatio 
esetén a nitrátok a bal kamra vég- 
diastolés volumenét és nyomását 
csökkentik, ami többnyire növeli 
az ejectiós fractiót, az előre lövelt 
verőtérfogatot és a regurgitatio 
mennyisége csökken. Ügy látszik 
tehát, hogy nitroglycerin és más 
nitrátok hatására a systemás és 
pulmonalis nyomás csökkenés a 
legfontosabb haemodynamikai vál
tozás és ezzel együtt mérsékelten 
nőhet a perctérfogat. Ezek a  vaso- 
dilatatorok elsősorban a vénás szá
ron növelik a volument és emiatt 
csökken a szívnél a vénás kínálat, 
és ez az oka a végdiastolés térfogat 
és nyomás csökkenésének. Ez a ve- 
nodilatatio különösen előnyösen be
folyásolja a pulmonalis pangásban, 
dyspnoeban szenvedő betegeket, 
akikben megelőzően magas volt a 
pulmonalis wedge nyomás. Az ar- 
teriolás dilatatio a nitrátokra ke
vésbé kifejezett, ezért a systemás 
vascularis resistentia alig változik, 
így a perctérfogat sem nő szignifi
kánsan. Az olyan betegeken, aki
ken a perctérfogat jelentősen csök
kent és egyben magas a pulmona
lis wedge nyomás, célszerű a nit
rátok mellé arteriolás dilatatort ad
ni, mint pl. a hydralazin és így 
együttesen előnyösebb haemodyna
mikai következményekkel számol
hatunk. A kombináció hatására 
szignifikánsan csökken a bal kamra 
telődési nyomása (púim. capillaris 
wedge nyomás), nő a szív verőtér
fogata és a cardialis index. A kettő 
együtt a preload és afterload csök
kenésével optimalizálja a haemo
dynamikai viszonyokat szívelégte
lenségben. Myocardialis infarctus
ban a nitroglycerin (sublingualis 
vagy iv.) a fentebb részletezett hae
modynamikai változásokat eredmé
nyezi. Normális vagy csökkent bal 
kamrai telődési nyomás mellett 
csökken a verőtérfogat, de ha a telő
dési nyomás emelkedett (15 Hgmm 
fölött), akkor a verőtérfogat nem 
változik vagy kissé növekedik is. A 
szívpumpa functiójának elégtelen
ségében a verőtérfogat és a szívtel
jesítmény nitroglycerin hatására 
szignifikánsan nő. Ez a szívtelje
sítmény azonban elmarad attól, 
amelyet a nitrosorbid vagy phen- 
tolamin adásakor tapasztalunk.
Egyes esetekben a nitroglycerin 
erősebben csökkenti a bal kamra 
telődési nyomását, ez hypotensiót 
és reflex tachycardiát provokálhat. f ~ \  

Myocardialis infarctusban a sub- \T /T  
lingualis isosorbid dinitrát hatása JLJL 
közel azonos a nitroglycerinével. A —— — 
pulmonalis capillaris wedge nyo- 661
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más és a jobb pitvari nyomás kon
zisztensen csökken függetlenül 
attól, hogy milyen volt a bal kam
rai telődési nyomás. Megelőzően 
normális bal kamrai telődési nyo
más esetén ennek tényleges csök
kenése itt is provokálhatja a hypo- 
toniát és a reflex tachycardiát. Kez
detben emelkedett bal kamrai telő
dési nyomás esetén ennek normali
zálódása javíthatja a verőtérfogatot 
és a szívmunkát. Általában vala
melyest az artériás nyomás is csök
ken, de ez lényegesen nem változ
tatja a szívfrequentiát.

A fő mechanizmus, amelyek út
ján a nitrátok javítják a szív telje
sítményét, a perfusiós vascularis ef
fectus. A perifériás erek simaizom- 
zatán relaxatiót hoznak létre köz
vetlen ráhatással. Különösen a 
postcapillaris vénás részen kifeje
zett ez a jelenség. A vénás tónus 
csökkenése a vénás vér stagnálása 
útján csökkenti a vénás visszafo
gást. Az új szint elérése azután 
tartósan ilyen marad, vagy még 
növekedhet, ha a szív előrefelé tel
jesítménye nő. A vénás dilatatio és 
a véreloszlás nitrátokra csökkenti a 
telődési nyomást és az intracardia
lis térfogatot mind a bal, mind a 
jobb szívfélben. A telődési nyomás 
redukciója javítja azokat a klini
kai tüneteket, amelyek a nagy és 
kisvárkor vénás nyomás fokozódá
sából származnak.

A nitrátok további lehetséges ha
tásmechanizmusa az, hogy befo
lyásolja a pulmonalis vascularis 
compliancet. Experimentális ered
mények arra utalnák, hogy a szív
elégtelenségben ismert pulmonalis 
artériás és vénás constrictiót az 
activ vasodilatatio csökkenti és ez 
leviszi a pulmonalis artériás és vé
nás hypertensiót. Emberen ez nincs 
még meghatározva a mérési nehéz
ségek miatt, de mindenképpen fel 
kell tételezni, hogy nitrátokra a 
pulmonalis vascularis compliance 
akut növekedése hozzájárul a  pul
monalis vénás nyomás csökkenésé
hez változatlan visszafolyás esetén. 
A legtöbb vasodilatator úgy növeli 
a szív perctérfogatát, hogy csök
kenti a systemás arteriola tónust és 
a systemás vascularis resistentiát. A 
nitrát származékok szívelégtelen
ségben ezt csak enyhén csökkentik, 
ezért hatásukra jelentős perctérfo
gat növekedésre nem számíthatunk.

Üjabban experimentálisán kimu
tatták, hogy a nitrátok a bal kam
ra diastolés compliance-ét akutan 
növelik, ami a bal kamra telje
sítményét javítja. Ez a hatás ma 
még nem egészen tisztázott. Lehet
séges az ischaemia csökkenése, a 
relaxatio és a két kamra közötti in- 
teractio javítása a compliance foko
zódása hátterében.

Ischaemiás szívbetegségben a nit
rátok a globális szívfunetiót javít
ják azzal, hogy enyhítik a  segmen- 
tális ischaemiát. A szívizom ischae
mia a szív 0 2 ellátása és igénye kö
zötti discrepantia következménye. 
Az 0 2 igény, mint tudjuk, az arté
riás nyomás, a szívfrequentia, a 
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állapot függvénye. A kamrai volu
men valamint az artériás nyomás 
csökkenése járul hozzá a nitrátok 
okozta 0 2 igény csökkenéséhez, mi
után a frequentia és contractilitás 
lényegesen nem változik. A kamrai 
diastolés nyomás csökkenése javít
ja a subendocardialis vérátfolyást, 
illetve csökkenti e zónák esetleges 
ischaemiáját és az előző hatással 
együtt javítják a szív teljesítmé
nyét.

Az eddigiekből kiderül, hogy a 
nitrátok igen különböző úton javít
hatják a szív teljesítményét. Jó 
lenne előre tudni a szer racionáli
sabb használata érdekében, hogy 
individuálisan melyik physio-phar- 
macologiai effectus kerül előtérbe.

Széplaki Ferenc dr.

A nitroglycerin pharmacokineti- 
kus és haemodynamikai vizsgálata 
pangásos szívelégtelenségben. P. W.
Amstrong és mtsai (Queen’s Uni
versity, Kingston, Ontario, USA): 
Nouv. Presse Méd. 1980, 9, 2429.

1973-ban Rossel és Bogáért gáz- 
chromatographiával mennyiségileg 
meghatározta a nitroglycerin és az 
isosorbid dinitrát plasma koncent
rációját és ürülését. A szerzők 0,6 mg 
sublingualis nitroglycerin és nitro
glycerin infusió adásával kapcsolat
ban végeztek vizsgálatokat. A me
todikában részletezik a meghatáro
zási módszert. Először 10 egészséges 
önkéntesen sublingualis 0,6 mg nit
roglycerin után vérkoncentrációt és 
hatását mérték. Megállapították, 
hogy a vérszint 2 perc múlva eléri 
a maximumot és 7,5 perc múlva 
már a felére csökken. Ennek meg
felelően nagyon hamar emelkedett 
a szív frequentia és csökkent a ten
sio. Ezt követően iv. nitroglycerin 
infusió hatását vizsgálták 16 bete
gen, akik közül hatnak pangásos 
szívelégtelensége volt, 7 beteg szív
elégtelensége myocardialis infarc- 
tust követően 1 hónapon belül, 3 
betegen 48 órán belül alakult ki. 13 
beteg szívelégtelensége a III—IV. 
csoportba tartozott és a szokásos 
kezeléssel szemben refracterek ma
radtak. A nitroglycerin infusió el
kezdése előtt 30 percen át mérték 
(önkontroll céljából) a betegek hae
modynamikai adatait. Az infusió- 
ban 15—20 /tg/min mennyiségű nit- 
roglycerint juttattak be, amely mel
lett legalább 25%-kal csökkent a 
pulmonalis capillaris wedge nyo
más. Egyébként az utóbbi hatást 
tartják a legjobb nitroglycerin ef
fectus indikátornak. Eredmény: 
Enyhé, nem szignifikáns szívfre
quentia csökkenés; enyhe de szig
nifikáns vérnyomás csökkenés; je
lentős pulmonalis capillaris nyomás 
csökkenés; a szív index szignifikán
san emelkedett. Az infusióban 1 
perc alatt befolyatott nitroglycerin 
mennyiségével paralel változott a 
vérszint és fordított correlatióban 
volt a wedge nyomással.

Egy másik kísérleti csoportban 5 
esetben nem érték el a kívánt

wedge nyomás csökkenést a nagy 
adag nitroglycerin ellenére, de itt is 
csökkent legalább 25%-kal a jobb 
pitvari nyomás.

In vitro nitroglycerin infusió 
abbahagyása után gyorsan csökken 
a koncentráció. Így a felezési idő 
1,9 perc alatt következik be és a 
további csökkenés logaritmikus. 
Miután a kiválasztás a májon át 
történik, pangás esetén a felezési 
idő nő. In vitro lebontási vizsgála
tok kiderítették, hogy a nitroglyce
rin degradálásában a vörösvérsejtek 
is részt vesznek.

Az eddigi vizsgálatok conclusió- 
ja: 1. A nitroglycerin rövid felezési 
ideje a májban és vvs.-ben tötrénő 
lebontás következménye. 2. A plas
ma therapiás nitroglycerin szintje 
1,2 és 11,1 /íg/ml között van. 3. Jól 
selectált cardialis elégtelenségben 
az iv. nitroglycerin jelentősen ja
vítja a haemodynamikai viszonyo
kat. 4. Végül megállapították, hogy 
szívelégtelenségben az egészsége
sekhez képest mérsékeltebb a vá
lasz a magasabb nitroglycerin kon
centráció ellenére. Ez arra utal, 
hogy a célszerv resistentiája fontos 
tényező a gyógyszer hatásában.

Széplaki Ferenc dr.

Oralis pentaerythritol tetranitrat 
hatása szívelégtelenségben és angi
na pectorisban. E. A. Amsterdam és 
mtsai (Section of Cardiovascular 
Medicine, University of Califor
nia): Nouv Presse Méd. 1980, 9, 
2443.

A nitrátok pharmacologiai hatá
sának lényege az erek simaizomza- 
tának relaxatiója, ami a vénák és 
artériák dilatatióját eredményezi 
következményes vénás kapacitás 
növekedéssel és arteriolás resisten
tia csökkenéssel. A vénás kapacitás 
növekedés miatt csökken a vénás 
visszafolyás a szívbe, ezzel együtt 
csökken a kamravolumen és a pre
load. Az artériás resistentia csök
kenés következménye pedig csökke
nő vérnyomás és afterload. A nit
rátok vasodilatativ effectusa kife
jezettebb a vénákon, mint az arté
riákon, ezért a preload jobban csök
ken, mint az afterload. Ezek a  ha
tások kedvezően érvényesülnek 
szívelégtelenségben és angina pec
torisban. A preload csökkenése ja
vítja a pulmonalis pangást, az af- 
terload csökkenése pedig növeli a 
verőtérfogatot. Angina pectorisban 
elsősorban a szívizom 0 2 igénye 
csökken.

A rövid ideig tartó hatás miatt 
a nitroglycerin klinikai alkalma
zása körülhatárolt, bár megfelelő 
dózisban többen jelezték előnyös, 
hosszan tartó antianginás és hae
modynamikai következményét.

Jelen közleményben a szerzők az 
oralis pentaerythritol tetranitrát 
(PETN) haemodynamikai és anti
anginás effectusát vizsgálták. A 
haemodynamikai hatást 12, külön
böző ok miatt szívelégtelenségben 
szenvedő betegen vizsgálták. A hae-
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SANEGYT
tabletta  10 és 25  mg. injekció ( a n tih y p e r te n s iv u m ]

Ö S S Z E T É T E L

10 m g  g u a n a z o d in u m n a k  m e g fe le lő  g u a n a z o d in u m  su l-  
fu r icu m  (1 m l-e s )  a m p u llá n k é n t , 10 m g , III. 25 m g  
g u a n a z o d in u m n a k  m e g fe le lő  g u a n a z o d in u m  su ifu r ic u m  
ta b le t tá n k é n t .

JA V A LLA TO K

K özépsúlyos és súlyos h ip e rtó n ia , to v áb b á  enyhe h ip e r tó n ia , ha az m ás an tih ip e rte n z iv u - 
m o k ra  n em  reagál.

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S
Tilos e g y ü t t  odni
—  M A O -in h ib ito r o k k a l (h ip e r tó n iá s  k r íz is  lé t r e j ö t t é 

n ek  v e s z é ly e ) .

Ó vatosan adható
—  sz im p a to m im e t ik u m o k k a l ,  tr ic ik lik u s  a n t id e p r e s sz -  

sz á n so k k a l, m a jo r  tr a n k v illá n so k k a l, o r á lis  a n tik o n -
c ip ie n s e k k e l (h ip o te n z ív  h a tá s  c sö k k e n é s e ) ;

—  d ig ita lo id o k k a l (b r a d y c a r d ia );
—  le v o d o p á v a l (h ip o te n z ív  h a tá s  fo k o z ó d á s a );
—  o r á lis  a n t id ia b e t ik u m o k k a l é s  in z u lin n a l (h ip o g lik é -

m ia  v e s z é ly e ) ;
—  g á z - é s  iv . n a r k o t ik u m m a l (h ip o te n z ív  h a tá s  fo k o z ó 

d j a ) .

E L L E N JA V A L L A T O K
P h a e o c h r o m o c y to m a . Ó v a to s s á g  a já n la to s  k a r d io v a sz -  
k u lá r is  m e g b e te g e d é s  (k ü lö n ö se n  c e r e b r á lis  é s  v é g ta g 
e r e k  s z k le r o t ik u s  e lv á lto z á s a )  e s e té n  é s  c sö k k e n t  g lo -  
m e r u lu s -f iltr á c ió v a l já r ó  á lla p o to k b a n .
T e r h e s sé g b e n , k ü lö n ö se n  a z  e ls ő  h á r o m  h ó n a p b a n  a d a 
g o lá sa  n e m  a já n la to s .

A D A G O L Á S

E gyén i m e g ít é lé s t  ig é n y e l.  L e h e tő le g  fe k v ő b e te g -g y ó g y 
in té z e tb e n  k e ll b e á llíta n i.  A z  e ls ő  n a p o k b a n  a  napi 
ad a g  10— 20 m g , e s e t le g  2  r é s z le tb e n . A z  a d a g o t  a  h a tá s  
e lé r é s é ig  fo k o z a to sa n  é s  ó v a to sa n  n ö v e ljü k . A  v é r 
n y o m á s  c s ö k k e n é s e  á lta lá b a n  a  k e z e lé s  5— 6. napján , 
e s e t le g  e lő b b  j e le n tk e z ik ;  s ta b il iz á ló d á s a  a z  e ső te k  
tö b b sé g é b e n  10— 15 n a p o t  ig é n y e l.  A z  á lta lá b a n  k ie lé 
g ítő n e k  b iz o n y u ló  d ó z is  nap i 30— 40 m g , le g fe lje b b  
a z o n b a n  n ap i 50—75 m g . M ás v é r n y o m á sc s ö k k e n tő  
s z e r e k k e l ( s z a lu r e t ik u m o k k a l, b é ta -b lo k k o ló k k a l s tb .)  
k o m b in á lv a  a d a g já t a  v é r n y o m á s  a la k u lá sá n a k  m e g fe 
le lő e n  c sö k k e n te n i k e ll. D ig ita lo id o k k a l e g y ü t t  a d h a tó . 
A z  iv . in je k c ió t  la ssa n  k e ll b e fe c sk e n d e z n i (1— 2 p erc  
a la t t ) ,  a z  a m p u llá k  ta r ta lm á t  f iz io ló g iá s  s ó o ld a tta l  
k e ll h íg íta n i.
A n g in a  p e c to r is  j e le n tk e z é s e  e s e té n  a z  in je k c ió  b e fe c s 
k e n d e z é s é t  a z o n n a l fe l k e ll fü g g e sz te n i.
A  v é r n y o m á s  c s ö k k e n té s e  iv . a d a g o lá s  e s e té n  se m i-  
o r th o s ta t ik u s  h e ly z e tb e n  g y o r sa b b  é s  k ife je z e t te b b . A z  
in je k c ió , h a  s z ü k sé g e s , 2 ó r a  m ú lv a  m e g is m é te lh e tő ,  
i l le tv e  a  k e z e lé s  ta b le t tá v a l  fo ly ta th a tó .

M E L L É K H A T Á S O K

K ü lö n ö sen  a  r e g g e li fe lk e lé s k o r  o k o z  á lló  t e s t h e ly z e t 
b en  j e le n tő s  v é r n y o m á sc s ö k k e n é s t ,  m e ly  á ju lá sh o z  is 
v e z e th e t .  E n yh éb b  e s e te k b e n  e z t  a z  o r th o s ta t ik u s  te n -  
z ió c s ö k k e n é s t  te r á p iá sá n  is  ki k e ll  h a szn á ln i ( a  b e t e g e t  
n e m  sz a b a d  á g y b a n  ta r ta n i) .
A z  o r th o s ta t ik u s  t e n z ió e s é s  m é r té k e  a  k e z e lé s  fo ly a 
m á n  c sö k k e n . Iv. a lk a lm a z á s a  e s e té n  á t m e n e t i ,  p e r c e k ig  
ta r tó  v é r n y o m á s -e m e lk e d é s ,  m e le g  é s  ún . g y ó g y s z e r íz  
é r z é s e  e lő fo r d u lh a t .

FIG Y E L M E Z T E T É S
S ú ly o sa b b  o r th o s ta t ik u s  h ip o tó n iá b a n  T r e n d e le n b u r g  
h e ly z e t  vag y  n o r a d r e n a lin - in fú z ió  a lk a lm a z á s a  java
s o lt .
A  S a n e g y t  a lk a lm a z á sá n a k  id e je  a la t t  b iz to s íta n i  k e ll  
a v é r n y o m á s  r e n d sz e r e s  e l le n ő r z é s é t .
O r á l is  a n t id ia b e t ik u m o k k a l é s  in z u lin n a l e g y ü t t  a d v a  
a  S a n e g y t -k e z e lé s  e lő t t  é s  u tá n  a  v é r c u k o r s z in te t  e l le n 
ő r iz n i k e ll é s  e n n e k  m e g fe le lő e n  k e ll  m ó d o s íta n i a z  
a n t id ia b e t ik u m  a d a g já t.
M ű té t  e s e té n  (n a r k ó z is )  f ig y e le m b e  k e ll  v e n n i, h o g y  a  
b e te g  S a n e g y t  k e z e lé s  a la t t  á ll. K o ro n á ria -, ag y i sz k le -  
r ó z is ,  e lő r e h a la d o t t  v e s e e lé g te le n s é g  e s e té n  a  v é r n y o 
m á sc sö k k e n té s  n e m  a já n la to s . H a tá sa  a  k e z e lé s  ab b a 
h a g y á sa  u tá n  2— 3 h é t ig  fe n n m a r a d h a t .
H a tá sá n a k  ta r ta m a  a la t t  t i lo s  já r m ű v e t  v e z e tn i ,  m a 
g a sb a n  vag y  v e s z é ly e s  g é p e n  d o lg o z n i ,  to v á b b á  s z e s z e s  
i t a lt  f o g y a s z ta n i!

MEGJEGYZÉS
■i* 4< C sak  v é n y r e  a d h a tó  k i. A z  o r v o s  r e n d e lk e z é s e  
s z e r in t  ( le g fe lje b b  h á r o m  a lk a lo m m a l)  i s m é te lh e tő .

C S O M A G O L Á S
10X1 m l a m p . 2,80 F t, 40X10 m g  ta h i.  2,90 F t, 20X25 
m g  ta b l. 3,50 Ft.
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modynamikai adatokat jobb szív 
katéterrel, valamint az a. bronchia- 
lisba helyezett katéterrel nyerték. 
PETN és placebó kettős vak proto- 
kolt alkalmaztak. 40 mg PETN-t 
adtak orálisán és ha nem volt szig
nifikáns haemodynamikai változás, 
60 perc múlva megismételték az 
adagot. Egyébként a második adag
ra a hatás visszafejlődése után ke
rült sor. A keringési elégtelenségre 
utaló emelkedett bal kamrai telő- 
dési nyomás (púim. capillaris 
wedge nyomás) és a csökkent szív
teljesítmény indexek szignifikáns 
javulása következett be, függetle
nül a szívelégtelenség okától.

A legjelentősebb eredmény a  bal 
kamra telődési nyomás és a köze
pes artériás nyomás csökkenés volt. 
Az előző már 20 perc múlva jelent
kezett, maximális volt a 60. percben 
és 4 órán át elhúzódott. A vérnyo
más csökkenés a 40. percben kez
dődött és 4 órán át tartott. A szá
mított indexek mindegyike ugyan
csak szignifikánsan javult. A PETN 
hatását 4 effort anginás betegen 
vizsgálták járatásos terhelési teszt 
mellett.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
kevés beteg miatt csak előzetesnek 
tekintik a vizsgálatot, mindenesetre 
80 mg PETN adására az angina ki
váltásához szükséges idő több mint 
30%-kal nőtt, míg placebóra 20% 
alatt maradt. A hatás 3 órán át tar
tott. 40 mg PETN-re az angina 
megjelenési ideje ugyancsak 30%- 
kal nőtt, de 3 óra múlva már 30% 
alá esett.

A PETN hatására — hasonlóan 
más oralis tartós hatású nitrátok
hoz — jelentősen csökkent a bal 
kamra telődési nyomása, de a verő
térfogat alig változott. Ez is jelzi, 
hogy a vénás rendszerben jelentő
sebb a vasodilatatio. Az artériás 
szár dilatatióját ha kisebb mérték
ben is, érzékelni lehet az artériás 
nyomás csökkenésen. Ez a magya
rázata annak, hogy a preload csök
kenése ellenére a verőtérfogat nem 
változik. Eszerint a PETN mint 
más orális nitrátok, előnyösen befo
lyásolja a szívelégtelenségben a bal 
kamra emelkedett telődési nyomá
sát és a pulmonalis pangást. A ve
rőtérfogat emelkedése érdekében jó 
reménnyel lehet kombinálni a 
PETN-t olyan perifériás értágítóval 
mint a hydralazin. Napi 3—4 alka
lommal adva a haemodynamikai 
változás tartósítható.

Széplaki Ferenc dr.

Nagy dózisú oralis isosorbid di- 
nitrát elhúzódó haemodinamikai és 
antianginás hatása. S. Aranow 
(Cardiovascular Section, University 
of California, Irvine, USA): Nouv. 
Presse Med. 1980, 9, 2483.

A hatásos antianginás szerek 
megszüntetik a fájdalmat, mert ja
vítják a szívizom 0 2 ellátását vagy 
csökkentik a szívizom 0 2 igényét 
Ezenkívül javítják a fizikai teljesít
ményt és ideális esetben a szívizom

ischaemia EKG jelei is csökkennek, 
A továbbiakban a szerző értékeli az 
oralis nitrátok tartós antianginás 
hatását.

A kis adag oralis nitrátok csak
nem hatástalanok az angina keze
lésében és legfeljebb csak placebo 
hatásként érvényesülnek. Needle- 
man és mtsai kimutatták, hogy az 
orálisán adott organikus nitrátok a 
portális vénákon keresztül közvet
lenül a májba kerülnek, ahol enzy- 
matikusan lebomlanak, mielőtt a 
systemás keringésbe kerülnének. A 
nagyobb adagok haemodynamikai 
következményét már jobban érzé
keljük. A szerző saját vizsgálata 
szerint 21 betegen 20—50 mg oralis 
isosorbid dinitrát a nyugalmi systo- 
lés nyomást 30 perc múlva csök
kentette és ez 300 percig tartott. 
Egyidőben szívfrequentia megsza
porodást észleltek. A placebo keze
léssel szemben ezek az eltérések 
szignifikánsak voltak. Ugyancsak 
placebóval összehasonlítva a ter
helési idő isosorbid dinitrátra 1 óra 
múlva 54%-kal, 3 óra múlva 37%- 
kal és 5 óra múlva 13%-kal növe
kedett. A terhelés végére a systolés 
nyomás alig változik és a szívfre
quentia is csak maximális 12/min.- 
mal szaporodik meg. A gyógyszer 
védelme alatt terhelésre egy bete
gen sem romlott az ST szakasz. 
Más szerző szerint is a fájdalom 
fellépési ideje terhelésre szignifi
kánsan megnő 40 mg isosorbid di
nitrát hatására. Lee és mtsai 40 mg 
isosorbid dinitrát oralis adása után 
2, illetve 6 óra múlva az ischaemiás 
ST szakasz javulását regisztrálták. 
Markts és mtsai 20 mg isosorbid 
dinitrátra mind a fájdalom fellé
pési idejének meghosszabbodását, 
mind az ST depressio jelentős javu
lását észlelték és a hatás 4 órán át 
tartott.

Az irodalomban felvetik a lehe
tőségét, hogy tartós nitrát kezelés 
esetén a gyógyszerrel szemben tole
rantia alakul ki. Ezekben a közle
ményekben azonban kis adagokat 
használtak. A szerzők saját 21 be
tegüket fél évi kezelés után újra 
tesztelték és megállapították, hogy 
jelentős különbség az előző és a 
kontroll vizsgálat eredményei kö
zött nem volt. Lee és mtsai napi 
3 X  40 mg isosorbid dinitrát adás 
után egy hónappal nem tapasztal
ták kereszt-tolerancia kialakulását 
sublingualis nitroglycerinnel szem
ben.

Végső konklúzióként a szerző ki
jelenti, hogy hosszas szedés után a 
haemodynamikai viszonyokban bi
zonyos tolerantia alakul ki a nitrá
tokkal szemben, de az antianginás 
hatásosságuk nem változik. Utal 
más szerzők munkájára, akik sze
rint functionalis jellegű anginás tü
netek jelentkeznek hosszas kezelés 
után gyógyszerelhagyás esetén mint 
visszavonási syndroma. Ezért azt 
ajánlják, hogy enyhe angina esetén 
tartós nitrát profilaxis nem szüksé
ges, különösen ha a panaszok kis 
adag nitritre is szűnnek. Nagyobb 
adag oralis nitrátokra gyakori a fej •

fájás, amely azonban 2—3 heti sze
dés után megszűnik, vagy lényege
sen enyhül. Előfordulhat átmeneti 
szédülés, gyengeség, esetleg syncope 
orthostatikus hypotonia miatt. 
Okozhatnak még bőrpírt, palpita- 
tiót, excessiv tachycardiát és foko
zódó szemnyomást. Végül megjegy
zi, hogy a nitrátok antinginás ha
tása előnyösen egészíthető ki béta- 
btockolók együtt adásával és így 
akár a nem kívánt mellékhatások 
előnyösen alakulhatnak.

Széplaki Ferenc dr.

Szintézis és következtetések. J.
P. Bourdarias, J. Bardet (Service 
de Cardiologie, Hőpital Ambroise- 
Paré, Boulogne sur Seine): Nouv.
Presse Med. 1980, 9, 2505.

A szerzők a nitrát származékok
kal kapcsolatban megtartott nem
zetközi szimpozion anyagát az 
alábbiakban foglalták össze: A nit
roglycerin (NTG) minden sima- 
izomzatra relaxáns hatású, de the- 
rapiás dózisban csak az artériák 
és vénák simaizomzatát befolyásol
ja. Kis adagban dominál a veno- 
dilatatio és ez a vér stagnálását, il
letve felhalmozódását okozza a ve- 
narendszerben. így csökken a visz- 
szafolyás a jobb szívfélbe (csök
ken a preload, a pangás és a tüdő- 
oedema), csökken a bal szívfél telő- 
dése és megkisebbedik a bal szív
fél ejectiós térfogata. - Nagyobb 
NTG adag arteriolás dilatatiót pro
vokál, ezért csökken a perifériás 
vascularis resistentia és másodlago
san megnő az ejectiós térfogat. A 
szív verőtérfogatának növekedése 
nem olyan mérvű, amely ellensú
lyozni tudná a preload csökkenése 
miatt megkevesbedett verőtérfoga
tot és ezért csökken a tensio. Ez 
utóbbi a baroreceptorok útján sym- 
pathicotomiát hoz létre tachycar- 
diával, vasoconstrictióval, amely a 
gyógyszer vasodilatativ hatásának 
határt szab.

Myocardialis ischaemiában a 
NTG helyreállítja az egyensúlyt az 
0 2 igény és ellátás között. A szer 
perifériás vascularis hatása csök
kenti a szív fali tensióját, tehát az 
0 2 igényt. A coronaria dilatatio 
ugyanakkor az 0> ellátást javítja. A 
bal kamra diastolés nyomásának 
csökkenése javítja a diastolés per- 
fusiót az ischaemiás területen és a 
myocardialis relaxatio megrövidíti 
a feszülési időt, egyidőben csök
kentve az O. igényt és fokozva az 
Oo odaszállítást. Hosszú időn át 
úgy gondolták, hogy az emésztő 
csatornán át adva a nitrátok nem 
lehetnek hatásosak, mert az első 
máj-passage alkalmával a gluta- 
thion-reductase enzym hatástalan 
metabolittá degradálja. Ez termé
szetesen ellenkezik a régi tapaszta
lattal, amikor is cseppekben adva 
hatásosnak bizonyult. A májban 
történő lebontás kikerülésére há- 
rom lehetőség adódik: kikerülni а \ Ш  
májat megfelelő alkalmazási mód- I j .
dal; olyan nitrát származékokat 77r"
kell előállítani, amelyek májbeli ООО



bontása nem teljes vagy lassú, eset
leg a lebontási termékük is hatá
sos; a lebontó enzym-rendszer túl
terhelése nagy adagokkal úgy, hogy 
az elfolyó vérben még hatásos kon
centrációban maradjon. Az első 
lehetőség kielégítésére a vénás adás 
megoldást jelent. Ez természete
sen csak kórházban adható és el
sősorban nagyon súlyos esetekben 
indokolt. A tartós hatású nitrát
származékok már forgalomban 
vannak, mint az isosorbid dinitrát, 
az erythtrityl tetranitrát és a pen- 
taerythrityl tetranitrát. A harma
dik variációt, a nagy adagokat a 
szerző az előzőekben már jelezte.

A gyógyszerek mennyiségétől, al
kalmazási formájától, a prepará
tumtól függően l-től több órán át 
aktív marad, a beadás után. A 
gyógyszer plazma szintje el kell ér
je a 2—3 nanog/ml-t a therapiás ef
fectus kifejlődéséhez.

A NTG-hez hasonlóan hatnak a 
különböző nitrát derivatumok és 
mint már szó volt róla, elsősorban 
a vénás rendszerben. Ha a szív ve
rőfogata nagyon alacsony, akkor a 
nitrátkészítményeket ajánlatos ki
egészíteni perifériás értágítókkal. A 
telődési nyomás megkisebbedése az 
említetteken kívül összefügghet az
zal, hogy nő a tüdő ereinek a 
compliance-a. Mitralis insufficien- 
tiában az előrefelé ejectióval szem
beni resistentia csökkenés enyhíti a 
regurgitatiót. Az ischaemiás szív
izom terület vérellátásának növelé
se fokozza szív contractilitását. A 
vasodilatatorok növelik az effectiv 
plasma átfolyást a vesén és ez a 
diuresist segíti elő a verőtérfogat 
emelése nélkül. Ma még az adago
lás problémája nem egészen eldön
tött, általános elvként fogadható el, 
hogy minél jelentősebb a szívelég
telenség, annál nagyobb az igényelt 
dózis, azonban ez a szabály egy 
egyedre egyáltalán nem érvényes. 
A hatásos mennyiséget tehát indi
viduálisan kell kititrálni, de helyén 
való az óvatosság, hogy egyszerre 
nagy adaggal ne kezdjünk. Nagyon 
tanácsos a beállítás alatt bizonyos 
haemodynamikai adatok monitoro
zása. (pl.: echocardiographia). Tar
tós adagolás — különösen a nagy 
dózisok esetén — a hozzászokásra 
és mellékhatásokra kell figyelni. 
Leggyakoribb a fejfájás, amely 
azonban 2—3 hét alatt szűnik, de 
ez egyben jelezheti a hozzászokást. 
Gyengeség, syncope lehetséges át
meneti orthostatikus hypotonia 
okozta agyi ischaemia miatt. Nem 
ajánlatos adásuk glaucomában, a 
nem kívánt tachycardia pedig béta- 
blockolóval rendezhető. Ez a kom
bináció különösen effort anginában 
előnyös. Chronikus nitrát expositió- 
ban ügyelni kell a hirtelen kiha
gyáskor jelentkező angina pecto- 
risra. A tachyphylaxia kérdése még 
nem bizonyított, kivéve a már 
említett fejfájás tekintetében. Ügy 
látszik a hozzászokás ma még nem 
jelent klinikai problémát, de nagy 
dózisok esetén erre is figyelemmel
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Bromocriptin. Parkes, D. (Univ. 
Dept, of Neurol., King’s College 
Hosp. and Inst, of Psychiatry, Den
mark Hill, London SE5, England):
N. Engl. J. Med., 1979, 301, 873.

A bromocriptin (gyári néven Par
lodel) használatával kapcsolatos 
európai irodalom 1978-ban öltött 
rendkívüli méreteket, a londoni 
szerző ennek ismertetését szánta a 
tengerentúli kollégáknak, s ezért 
közölte a 44 friss irodalmi adatot 
tartalmazó összefoglaló közlemé
nyét a bostoni folyóiratban. Ugyan
is a szer indikációs területe lé
nyegesen kibővült a kezdeti ame
norrhoea és galactorrhoea rövid 
kezelési periódusához viszonyítva.

A bromocriptin ergotamin alka
loida, amelyik szerkezeti rokonság
ban van a dopamin-nal és hatását 
elhúzódó 'dopamin-receptor stimu- 
lálással fejti ki. A dopamin az 
autonom idegrendszerben a norad- 
renalin praecursora, a központi 
idegrendszerben neurotransmiter 
vagy az agy jelentős részének (hy
pothalamus, hypophysis, nigrostria- 
Iis, praefrontalis és medullaris) he
lyi hormonja. A dopamin-szerű ha
tás tehát ugyancsak számos lehet, 
mint ahogyan a bromocriptin bő
vülő indicatiós területe ezt bizo
nyítja is.

3 nagyobb betegségcsoport keze
lésében nyert polgárjogot a bromo
criptin, a legjobban ismert hyper- 
prolactinaemiával járó galactor
rhoea eredeményes befolyásolása 
után, mégpedig az acromegalia és a 
Parkinson-kór kezelésében.

Galactorrhoeában 80°/0-ban hy
perprolactinaemia található, 3 X  
5—10 mg bromocriptin 1 héten be
lül leállítja a tejtermelést. Puerpe
ralis lactatíóban a tejelválasztás 
felfüggesztésére ugyancsak alkal
mas a szer 2—3 X  2,5 mg-os napi 
adagban, s nem kell annyi mellék
hatástól tartani, mint akkor, ha 
oestrogen-készítménnyel végezné
nek kezelést. Az infertilitas kezelé
sében a prolactin-szint visszaszo
rító hatása révén hat a bromocrip
tin, legtöbbször már 1—3 hónap
pal a kezelés megkezdése után. 
Azokban az esetekben (pl. polycys- 
tás ovarium syndroma, anorexia 
nervosa), amelyekben a prolactin- 
szint normális, a bromocriptin the
rapia is csak ritkán eredményes. A 
prolactint secretáló adenomák ke
zelésében a műtét elé helyezik a 
napi 3—4 X  2,5—10 mg-os bromo
criptin kezelést, mivel több alka
lommal észlelték már a kezelés so
rán a tumor megkisebbedését is. to
vábbá a tumornak van spontán in- 
farcerálódása és pusztulása is. Ha 
valakinek kisebb prolactinomája 
van és szeretne terhességet kivi
selni, azt a tanácsot kapja, hogy 
teherbeesés előtt 3 hónappal része
süljön irradiatióban, utána követ
kezzék a bromocriptin kezelés. 
Ilyen kombinált kezeléssel eddig 
közel 10 000 asszony eredményes 
szüléséről vannak adatok. Az emlők 
betegségeiben is próbát tettek bro- 
mocriptinnel, carcinomában nem

Volt hatásos, mastodyniákban igen. 
Acromegaliában napi 3 X 5—20 
mg a legtöbb acromegaliásban 
csökkentette a növekedési hormon
szintet, nagyobb adagban nem fo
kozódott a hatása. A hormonszint 
csökkenése már az első héten, a 
metabolikus hatások a második hé
ten, a klinikai javulás a 4—8. hét 
között mutatkozott. Van olyan köz
lés is, amelyik 5 éves fenntartó ke
zelésről számol be. A legjobb ha
tást a legalább féléves napi 3 X 10—
20 mg-os kezelés során látták. A ke
zelés nem helyettesíti a műtétet 
abban az esetben, amikor a látás 
progrediálóan romlik, ezért a keze
lés során nagyon gondos szemészeti 
controllok szükségesek.

Parkinson-kór eseteiben is ki
próbálták a bromocriptint, s néme
lyik esetben jobbnak találták a lae- 
vodopánál, mégpedig azért, mert 
az esetek egy részében a neuronok 
pusztulása miatt ugyan a bromo
criptin praesynaptikus hatása nem, 
de az érintetlen postsynaptikus re
ceptorok révén a dopamin-szerű 
hatás érvényesülhet. A napi adag 
magas: 60—100 mg, az akinesia, 
tremor és rigiditas már az első hé
ten belül javulhat, gyógyszer okoz
ta hányás sem olyan gyakori, mint 
laevodopa szedése során, de cho
reiform és dystoniás mozgások és 
neuropsychiatriai zavarok (viselke
désbeli) éppoly gyakoriak, mint 
a laevodopával kezeltek között.

A bromocriptin 2,5 mg-os tab
lettákban kerül forgalomba, a 
gastrointestinális tractusból gyor
san felszívódik, a plasmában ma
ximális szintje 2—3 órával 12,5—
100 mg bevétele után 4—20 ng/ml. 
Lebomlása zömmel biliárisan törté
nik, 6—7% választódik csak ki vál
tozatlanul a vizeletben.

A már említetteken kívül az ada- '  
golásnál célszerű ügyelni a fokoza
tos emelésre (különösen Parkin
son-kórban), hányás centrális ere
detű. A vérnyomást csak kismér
tékben csökkenti, egyéb vascularis 
szövődmény (Raynaud-phenomen, 
erythromelalgia, livedo reticularis) 
ritka. A Parkinson-kórban megfi
gyelt mellékhatásaiért inkább a 
szer metabolitjai felelősek, ritkán 
angina exacerbatiója, dyspnoe, 
transaminase-szint emelkedés és 
gyomorvérzés fordulhat elő szedése 
során. Bár nőkön méhtumor gyako
riságát nem tapasztalták a szer sze
dése során, a patkánykísérletek ide
vágó adatai alapján célszerű a bro
mocriptint szedő asszonyok rend
szeres nőgyógyászati ellenőrzése 
legalább évenként.

(Ref.: az elterjedőben levő és 
egyre gyakrabban hallott szer rész
letesebb referálását a kevés hazai 
tapasztalat indokolja.)

Iványi János dr.



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

A csecsemőkori hirtelen halál 
problémái.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi He
tilap 1980. december 7-i számában 
(2992. old.) cikk jelent meg Kálmán 
Zsófia dr. tollából, amely a csecse
mőkori hirtelen halál családi, ill. 
interperszonális kihatásaival fog
lalkozik.

A problémakörhöz nem az orvosi 
pszichológia, hanem az igazság
ügyi' orvostan szemszögéből kívá
nok néhány észrevételt tenni.

Mielőtt azonban konkrétan a cik
kel kapcsolatban fejteném ki véle
ményemet, legyen szabad igazság
ügyi orvostani ismereteinket felele
veníteni. Ezen emlékeztető minden 
paragrafus citálást mellőz, a köz- 
érthetőség nyelvén közelít az olva
sóhoz.

A halál bekövetkezését orvosi ha
lottvizsgálattal kell megállapítani. 
Ha a halottvizsgálat során rendkí
vüli halál megállapításra nem ke
rült és kórbonctani vizsgálatra 
sincs szükség, az orvos az 5 példá
nyos halottvizsgálati bizonyítványt 
kiállítja, a holttest eltemethető. 
Rendkívüli halál esetén az orvos a 
halottvizsgálati bizonyítványt nem 
adja ki, hanem a halálesetet az il
letékes rendőrhatóságnak bejelenti. 
A rendőrség a rendkívüli halál 
helyszínén — orvos bevonásával — 
szemlét tart, ezt követően a holt
testet hatóságilag felboncoltatja. 
Hogy mely eseteket kell rendkívüli 
halálnak tekinteni, ezeket minden 
orvosnak ismernie kell.

A hirtelen halál a rendkívüli ha
lálesetek egyik csoportját képezi. 
Hirtelen halálról akkor beszélünk, 
ha az egyén:

1. látszólag egészséges állapot
ban,

2. kimutatható külső ok nélkül,
3. aránylag rövid időn belül meg

hal.
A hirtelen halál meghatározásá

hoz e három tényező együttesen 
szükséges és ha közülük bármelyik 
hiányzik is, nem beszélhetünk hir
telen halálról. A hirtelen halál okai 
a bonclelet alapján három csoport
ba oszthatók:

1. abszolút anatómiai halálok,
2. relatíve súlyos kórbonctani el

változások,
3. az ún. „negatív” bonclelet.
Az ún. „negatív” bonclelettel járó

esetek fenntartással fogadhatók el. 
Ez sokszor abból adódik, hogy a 
vizsgáló orvos nem használt fel 
minden bizonyító eljárást, amellyel 
megállapíthatná a valóságos halál
okot.

Tényként kell azonban elfogad
nunk, hogy vannak olyan halál
esetek, amelyeknek a leggondosabb 
kórbonctani és egyéb vizsgálatok 
sem adják magyarázatát.

A hirtelen halált osztályozhat
juk az alapbetegség anatómiai

helye és az életkor szerint. Az élet
kor szerinti osztályozással jutunk el 
a csecsemőkori hirtelen halál prob
lémaköréhez.

A csecsemőkori hirtelen halál
esetek megoszlása — irodalmi ada
tok alapján — a következő:

1. Légzőszervi elváltozások: kb. 
50—70%.

2. Cardiális elváltozások: kb. 20— 
40%.

3. Emésztőszervi elváltozások: kb. 
20—40%.

4. Fejlődési rendellenességek: kb.
1-5% .

5. Egyéb elváltozások: kb. 1—5%.
6. Kimutatható elváltozás nélkül: 

kb. 1% alatt.
Ezen rövid bevezető után a ta

nulmány címéhez, ill. a szerkesztő
ség megjegyzéséhez kívánok né
hány gondolatot hozzáfűzni.

A szerkesztőség szinte bátortala
nul jegyzi meg, „A szomorú kórta- 
ni jelenség megfelelő neve lenne a 
csecsemőkori hirtelen halál, nem 
lenne szükséges a szindróma szó”. 
Véleményem szerint az elnevezés 
nem „lenne”, hanem anélkül, az, 
te h á t...... megfelelő neve a csecse
mőkori hirtelen halál, . . .  ”. A to
vábbiakban szintén nem „lenne”, 
mivel a szindróma szó használata 
ebben a vonatkozásban teljességgel 
helytelen. Ha már a szindróma 
szót ennyire szeretjük és használ
juk akkor javaslom, hogy a cse
csemőkori hirtelen halállal kapcso-' 
latban csak kizárólag azokra az 
esetekre használjuk, amelyekben a 
halál kimutatható eltérés nélkül 
következett be.

Vagy Kálmán dr. tanulmánya 
csak a csecsemőkori hirtelen ha
lál ezen kis csoportjával foglalko
zik!?

Fenti kérdéssel már át is tértünk 
a tanulmány konkrét elemzésére. 
A kérdésre a szerző máris adja a 
választ amikor ezt írja: „az USA- 
ban a CSHH a vezető halálok. . . ”, 
ez pedig azt jelenti, hogy a csecse
mőkori hirtelen halálról mint 
„egészről” kívánt írni. Így a szer
ző által megadott CSHH definíció 
pontatlan, zavartkeltő.

Kálmán dr. a kérdéssel foglalko
zók között nem emeli ki az igaz
ságügyi orvostan művelőit, pedig 
ez az a terület, amely a legközvet- 
lenebbbül érintett. Végig a közle
ményben kórboncolásról, kórbonc
nokról, kórbonctani jegyzőkönyv
ről beszél, hatósági (rendőrorvosi) 
boncolás, igazságügyi (rendőr) or
vos, rendőrorvosi boncjegyzőkönyv 
helyett.

A szerző váltogatva vagy együtt 
használja a hirtelen halál-váratlan 
halál fogalmakat, holott ezek nem 
szinonim fogalmak.

A továbbiakban a „rendőrségi 
szemlével kell szembenézni”. A 
szerző szerint a környezetet nem a

szemle ténye, hanem a „hivatalos 
eljárás módja” még tovább sok
kolja.

A helyszíni szemle eljárásjogi 
cselekmény. A helyszíni szemlét a 
rendőrség szemlebizottsága folytat
ja le. A szemlebizottság vezetője — 
általában — nagy tapasztalatú élet
védelmi nyomozó, egyik tagja pedig 
az orvos, aki leggyakrabban az 
alapellátás orvosa. Gyakorlati ta
pasztalat, hogy a szemle humánus 
lefolytatásáért az orvos tehet a leg
többet. Tehát ezt elsősorban tőlünk, 
orvosoktól kell számonkérni! .

A szemle befejezéseként a szem
lebizottság vezetője intézkedik a 
holttest boncolóhelyiségbe való 
szállításáról. Városokban ez meg
oldott, mivel a temetkezési vállalat 
emberei ezt szakszerűen végzik. De 
hogyan történik ez a községekben, 
falvakban!? A helyi ismerettel nem 
rendelkező nyomozó tanácsot kér az 
orvostól. Az orvos vállát vonogat- 
va tanácstalan. Ekkor két lehetőség 
kínálkozik. Az egyik, hogy valame
lyik hozzátartozó vállalja ezt a ne
héz feladatot. Ez még a „jobbik” 
eset. A másik lehetőség az amikor 
elkezdődik a tanácskozás, hogy „ki 
lenne az,aki meg meri fogni”, „ki 
az a faluban, aki ezt szokta csinál
ni” stb. . . .  ? Ez az ember pedig 
nem más mint a sírásó v. temető
csősz vagy mindegy, hogy hogyan 
nevezik, a lényeg ugyanaz. Az pedig 
mindenki előtt köztudott, hogy ezen 
foglalkozást űzők” nem a legfino
mabb, nem az érzelmileg túltelí
tett emberek közül kerülnek ki. A 
döntés eredményeként a körzeti 
megbízott a kocsmából, innen-on- 
nan előkeríti a fenti „alkalmas” 
személyt és akkor „ . . .  jött egy bá
csi, aki egy olyan papírzsákba be
letette . . . ”. Kinek okozzon ez a „hi
vatalos eljárási mód” morális prob
lémát!? A nyomozónak? az orvos
nak?

„Nincs rá lehetőség, hogy ha a 
család, az anya akarja, búcsút ve
hessenek (a humánus szempontok
nak megfelelő állapotba hozott!) 
halottól”. Az idézett állítás az ese
tek többségében nem igaz! Igen
is van lehetőség a búcsúra, még
pedig a kegyeletteljes búcsúra!

A boncolás végeztével a bonc
mester a holttestet összevarrja, le
mossa. Ezzel a kötelező feladatát 
elvégezte. A hozzátartozók kérésére 
azonban a holttestet felöltözteti, 
koporsóba helyezi. Az öltöztetés 
eredményeként a boncolás, nyomai 
„eltűnnek”. Véleményem szerint 
ennél többet nem tehetünk!!

Kitől kapjon a család felvilágo
sítást ! ?

Természetesen attól aki ezt meg 
tudja adni. Erre legilletékesebb a 
rendkívüli halál során eljárt ható
ság. Ezen tájékoztatási kötelezett
sége törvény által előírt, mely sze
rint az eljáró hatóság 30 napon be
lül köteles tájékoztatni a rendkí
vüli halállal elhalt legközelebbi 
hozzátartozóját a vizsgálat eredmé- V j/T  
nyéről. A tájékoztató iratnak min- I J L  
den esetben tartalmazni kell a ha- — 
lálokot is. Természetesen, hogyha 667



a halál okát nem tudjuk megálla
pítani, akkor ezt közük a hozzátar
tozóval.

A hatóság tájékoztató munkájá
nak ez csak az egyik, a kötelező 
csatornája. A másikat mi „hatósá
gi” orvosok jelentjük, akik a bon
colást végezzük. A hozzátartozó tő
lünk azonnal kéri az elhalt halá
lának okát. Ezt makroszkópos kép 
alapján a helyszínen az eseteknek 
csak mintegy 30%-ában tudjuk 
megadni! Az esetek nagyobb szá
zalékában a helyszínen a halálok 
nem állapítható meg! Ezt a hoz
zátartozók nehezen tudják megér
teni, elfogadni és egy részük a 
boncolóorvos szakmai hozzáértését 
vonja kétségbe. Ekkor mi türelme
sen elmondjuk, hogy kiegészítő 
vizsgálatokat fogunk végezni, ill. 
végeztetni és ezek segítségével a 
halálokot nagy valószínűséggel meg 
tudjuk adni. De elmondjuk azt is, 
hogy előfordulnak olyan esetek is, 
amelyeknél a halálok nem állapít
ható meg, „hogy ilyen kórkép lé
tezik, ismert, . . . ,  akkor is bekövet
kezett volna a halál,. . . ,  h a . . . ,  
ha . . . , ”.

Véleményem szerint ennél többet 
más orvosi szakterület művelőjétől 
sem kaphatnak meg a hozzátarto
zók.

A néhány kiragadott témakörrel 
azt szerettem volna érzékeltetni, 
hogy az igazságügyi orvos — töb
bek között — hogyan járul hozzá a 
csecsemőkori hirtelen halálesetet 
követő pszichés és szociális prob
lémák levezetéséhez.

Csatai Tamás dr.

T. Szerkesztőség! Kálmán Zsófia 
dr. közleménye, „A csecsemőkori 
hirtelen halál szindróma hatása a 
családra" (Orv. Hetil. 1980, 121, 
2992.) egy mind jelentősebbé váló 
orvosi probléma pszichológiai olda
lával foglalkozik.

Genetikai Tanácsadónk munkája 
során magunknak is több alkalom
mal kellett felvilágosítást adnunk 
e kórkép esetleges ismétlődésének 
kockázatáról. Sajnos, halmozott 
családi előfordulással is számolni 
kell. 1973—78. évi anyagunkban 
egészséges szülők gyermekei közül 
két esetben két-két csecsemőnél, 
egy esetben pedig háromnál for
dult elő hirtelen halál. E kórkép 
valószínűleg különböző kórokok 
végső közös megnyilvánulása. Hasz
nos lenne mégis tudnunk az ismét
lődés hazai tapasztalati kockázati 
értékét. Ezért kérdésünk az, hogy a 
Kálmán dr. által feldolgozott 80 
családban a probandok-nak hány 
testvére volt és közöttük előfor
dult-e csecsemőkori hirtelen halál? 
Ezen adatokból az ismétlődés való
színűsége kiszámítható.

Egyébként csatlakozunk a szer
kesztőségi megjegyzéshez: a kór

kép megnevezésére helyesebb a 
„hirtelen csecsemőhalál” (mint az 
angol szakirodalomban is a „sud
den infant death” — SID) haszná- 
' a*-a- Pázsy Andrea di

Szerkesztőségi megjegyzés:
A „csecsemőkori hirtelen halál’ 

fogalmi körébe csak olyan esetek 
tartoznak, amelyeknek okát a kór
boncolás sem tudja tisztázni, amint 
azt referátumaink is szemléltetik. 
A csecsemőkori halálozás e formá
ja az utóbbi évtizedek orvosi iro
dalmának mind gyakrabban vissza
térő tárgya. Az utóbbi években a 
szerzők „syndroma”-ként szerepel
tetik, a syndromák közé sorolják. A 
modem orvosi irodalom sajátos je
lensége a fogalmaknak kellően át 
nem gondolt alkalmazása, szeman
tikailag téves felhasználása. Az or
vosi irodalom elsekélyesedésének 
jellemző tünete ez! Az Orvosi He
tilap tavalyi évfolyamán közzétett 
(Orv. Hetil. 1980, 121, 2992.) cikk 
késztette a szerkesztőséget arra, 
hogy kommertárban hívja fel erre 
a figyelmet, amit most megismétel

T. Szerkesztőség! Megköszönöm 
Pázsy Andrea dr. hozzászólását. 
Kérdésére az alábbiakban válaszo
lok: 80 probandus közül 35-nek 
(43,5%) nem volt testvére, 30-nak 
(38%) egy, 15-nek pedig (18,5%) 
kettő vagy annál több tetsvére volt. 
Ez lényegében nem különbözött a 
kontroll csoporttól, illetve a buda
pesti élveszületettek arányszámai
tól (49,4, 36,4, 14,2, illetve 39,1, 43,8, 
és 17,1%). A mintacsoportban 
egyetlen esetben sem fordult elő is
métlődő haláleset a tárgyalt halál
ok miatt, így a családi halmozódást 
illetően csak az irodalmi adatokra 
tudtam hivatkozni (az eredeti cikk
ben a 19-es, a 40-es és a 42-es iro
dalom).

Köszönöm Csatai Tamás dr. rész
letes és értékes megjegyzéseit. Hoz
zászólására a következőkben vála
szolok.

1. Mindenekelőtt elnézését kérem, 
hogy nem emeltem ki az igazság
ügyi orvosszakértők szerepének 
fontosságát a téma kutatásában és 
gyakorlati problémái megoldásá
ban, pedig, az irodalmat böngész
ve, az ember valóban lépten-nyo- 
mon igazságügyi orvosok írásaival 
találkozik.

2. Természetes, hogy a CSHH 
gyakoriságát illetően eltérnek az 
adatok. Mivel a kórkép lényegében 
tisztázatlan, sok függ a válogató 
szempontjaitól. Az alábbiakban is
mertetek egy boncjegyzőkönyvi vé
leményt, amely jellemző az álta
lam CSHH-nak ítélt esetekre. „A 
boncolás és a kórszövettani vizs
gálat során fartáji bőrgyulladást, a 
tüdők egyenlőtlen légelosztódását, 
kezdődő szövetközi tüdőgyulladást,

bővérű szerveket találtunk. Az ész
lelt elváltozások néhai természetes 
okból bekövetkezett hirtelen halá
lát kielégítően magyarázzák.”

Egy ilyen boncjegyzőkönyvi véle
ményt véve alapul, megítélés kér
dése, hagy az adott tanulmányíró a 
fenti esetet légzőszervi eredetű hir
telen halálnak vagy CSHH-nak 
tartja. E megítéléstől függően csök
ken az entitáson belül a megma
gyarázhatatlan, illetve nő a légző
szervi eredetű, hirtelen halálesetek 
száma.

3. Újból átnéztem az eredeti írást 
és az egész cikkben csupán két he
lyen találtam „váratlan” kifejezést. 
Ez pedig mindkét helyen, az adott 
kontextusban a család értelmezésé
re vonatkozik: a család ugyanis va
lóban „váratlannak” éli meg a tra
gédiát, függetlenül annak helyes 
irodalmi elnevezésétől, amely a 
cikkben is mindvégig „hirtelen ha
lál”.

4. Nem kétséges, hogy vannak 
olyan esetek, amikor a legmesz- 
szebbmenő humanitással és tapin
tattal kezelik a családot. Az idézett 
„zsákos ember” sajnos, nem valami 
távoli kisközségben vagy faluban 
bukkant fel, hanem Budapest fő
város első kerületében.

Az emberséges búcsú esetében 
'félreértés történt. Nem a boncolás 
utáni, a szabályoknak megfelelő el
járásról esett szó, hanem a halott 
elszállítása előtt történtekről, a 
helyszíni eseményekről. Azok gyak
ran túl gyorsan. peregnek ahhoz, 
hogy az ilyen apróságnak tűnő kér
désekkel módjuk legyen foglalkozni 
a hivatalos személyeknek. Mélysé
gesen egyetértek mindazzal, amit az 
orvos, legyen az körzeti vagy igaz
ságügyi orvos felvilágosítással kap
csolatos feladatairól ír. Remélem, 
sok kollégája gondolkozik ennyi 
emberséggel és szakmai tisztesség
gel.

5. A „szindróma” vagy „nem 
szindróma” kérdésre a következő
ket válaszolom (ez egyben válasz 
Pázsy doktornő és a szerkesztőség 
kapcsolatos megjegyzéseire is). Té
mámtól és 'tudásomtól igen messze 
esik, hogy nevezéktani kérdésekben 
állást foglaljak. írásomban nem tet
tem egyebet, mint lefordítottam a 
szakirodalomban talált Sudden In
fant Death Syndrome (SIDS) kife
jezést. Utalok itt az eredeti cikk 
irodalomjegyzékében szereplő írá
sokra, amelyeknek a címében is ez 
a kifejezés szerepel, (1, 9, 11, 12, 19, 
21, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 40 és 46). 
Különös affinitásom pedig nincs a 
„szindróma” kifejezéshez, amelyet 
igazol az is, hogy írásomban végig 
a CSHH rövidítést és nem a 
CSHHSZ-t használtam.

Még egyszer köszönöm a figyel
met és az építő észrevételeket.

Kálmán Zsófia dr.



Ihász Mihály: Vagotomia. Aka
démiai Kiadó 1980. 148 oldal, 58 
ábrával, 20 táblázattal. Ara: 48,— 
Ft.

A legnehezebb feladat elé állítja 
a gyógyító orvostudományt azok
nak a betegségeknek kezelése, ame
lyek oka ismeretlen. Ide sorolható 
a kóroktanát tekintve tisztázatlan 
kórforma, a gyomor- és nyombél- 
fekély. Meg kell elégednünk a régi 
„neurovegetatív betegség” jelzőjé
vel, ami ugyan nem sokat mond. 
Gyógyításában a belgyógyászat a se
bészettel osztozik.

Örömmel kell üdvözölnünk a ha
zánkban könyv alakban magyar 
nyelven megjelent monográfiát, 
amely a korszerű, nálunk még ki
forrásban levő kényes műtéttel fog
lalkozik.

Nil novi sub coelo. A nyelőcső 
mentén húzódó két bolygóideg 
egyszerű átmetszése, a vagotomia, 
nem valami egészen új keletű eljá
rás. 1910-ben Exner bécsi sebész 
próbálkozott vele fekélybetegség 
esetén, eljárása azonban kedve
zőtlen eredményei miatt feledésbe 
merült.

1943-ban Dragstedt és Owens vet
te elő a sebészet lomtárából. Ered
ményeik azonban lehűtötték a kez
deti lelkesedést.

Mindezek ellenére a sebészek nem 
legalizálhatták a barbár eljárást, 
mely szerint egy lencsényi nyom- 
bélfekély miatt, a gyomor felét, 
kétharmadát el kell távolítani. To
vább folyt a kutatás, új utak, mó
dosítások keresése a klasszikus 
csonkító eljárás elkerülése végett. 
A mű szerzője is csatlakozott a vi
lágszerte szétszórtan dolgozó se- 
bész-cohorshoz, akik a vagotomia 
egyre korszerűsödő formáját ré
szesítik előnyben a gyomor-resec- 
tióval szemben.

Ezt a kérdést tárgyalja a kitűnően 
felépített monographia. Szerzőjé
nek nemcsak „kisujjában” van a 
kérdés-komplexum terjedelmes, 
alig áttekinthető irodalma, hanem 
olyan nagyszámú egyéni tapaszta
lattal is rendelkezik, ami világvi
szonylatban is figyelemre méltó. 
Éveken át folytatott munkássága 
közben végigküzdötte, kijárta a fe
kélysebészet iskoláját a régi, újabb 
és legújabb eljárásait, a gyomrot 
megtartó módszereket.

Rövid áttekintést nyújt a gyo
morsebészetről, a vagotomia törté
netéről, fejlődéséről, a kezdeti pró
bálkozások sikertelenségeinek okai
ról.

Csupán a vagustörzs átvágása 
rekeszizom felett vagy alatt, az ún. 
truncalis vagotomia nem kívána
tos szövődményekkel jár, mert a 
hasüregbe leszálló mozgató, érző és 
vegetatív rostokat tartalmazó boly- 
góideg nem csupán a savtermelés,

illetve a fekélybetegség kutforrása, 
hanem fontos élettani szerepet tölt 
be a hasi szervek beidegzésében 
(máj, epeutak, hasnyálmirigy, ve
sék, vékony- és vastagbelek). Ki
esésére többek közt a gyomor 
zsongtalanná válik, a zsírfelszívó
dás, a pancreas-elválasztás és -ter
melés csökken, a denervált vékony
bél motoros aktivitása komoly za
vart szenvedhet.

Mindezek elkerülése végett ala
kult ki a gyomorközeiben végzett 
selectiv vagotomia, amely eljárás 
csak a gyomorhoz vezető idegrosto
kat vágja át, megkímélve a seprő- 
szerűen elágazó vagustörzs extra- 
gastrikus ágait, a plexus hepaticust 
és coeliacust. A selectiv vagotomia 
egyik buktatója a velejáró postope- 
ratív gyomor-atonia. A tágult gyo
morban pangó gyomorbennéket bel
ső drénezéssel el kell vezetni. Ezt a 
célt szolgálják az ún. drainage- 
műtétek (pylorus plastikák vagy a 
gastroenterostomia).

A műtét javallata csaknem kizá
rólag a nyombélfekély, amelynek 
minden áron történő kioperálása 
nem követelmény, bent maradhat. 
Tapasztalati tény, hogy a nyombél
fekély úgyszólván soha nem ráko- 
sodik el mint az idült kérges gyo
morfekély, amely rákelőző, prae- 
cerosus állapotnak tekinthető, mű
tété változatlanul ma is a klasszi
kus resectio.

Lényeges előrelépést, műtéttech- 
nikai fejlődést jelent a proximális 
selectiv vagotomia (PSV, 1951). 
Minthogy a gyomor vaginalis be
idegzése szelvényes, megoldható a 
gyomor csak proximális részének (a 
cardiától a corpus-antrum határig) 
idegtelenítése, amely után az ant
rum és pylorus beidegzése érintet
len marad. Esetenként a PSV-hez 
is csatlakozhat a gyomortartalom 
elvezetését megkönnyítő drainage- 
műtét, amelynek szükségességét 
(pylorus átjárhatóság) az előző vizs
gálatok alapján a sebész állapítja 
meg.

Amilyen könnyű és egyszerű a 
műtét elvének vázolása, éppen 
olyan nehéz technikájának tökéle
tes végrehajtása. Kivitelezése nem 
könnyű és időigényes, de megéri a 
fáradozást, mert mellőzhető a cson
kító műtét és szembeállítva a gyo- 
mor-resectióval, jóval kisebb a mű
téti kockázat, halálozása lényege
sebben kevesebb. Jelenleg ez az el
járás tekinthető legjobbnak a vago- 
tomiák eddig ismert formái között. 
Technikáját szemléltető ábrákkal 
ismerteti a szerző.

Hosszúra nyúlnék felsorolni a 
részarányos fejezetekben kidolgo
zott kitérőket, az előzetes klinikai 
vizsgálatokat, a konzervatív műtét 
javallatait (amelyek között első he
lyen áll a nyombélfekély), a tiltó 
körülményeket, majd a , legfonto

sabbakat, az eredmények felméré
sét, a szerző végezte műtétek ki
értékelését, amelyeket táblázatok
ban mutat be a könyv illusztris 
írója. Az egyes fejezeteket meg
hökkentően bőséges irodalmi fel
sorolás zárja le.

A szakkönyv mérföldkő a fekély
sebészet újabbkori forradalmában. 
A mintaszerűen felépített mű ta
nulmányozása valamennyi, gastro- 
enterologiával foglalkozó sebész 
számára nélkülözhetetlen, szinte 
kötelező olvasmány, de a belgyó
gyászat is sokat hasznosíthat belőle. 
Olvasása után azzal a meggyőző
déssel tesszük le a könyvet, hogy 
nyombélfekély esetén a sablonos 
klasszikus resectio ma már túlha
ladott álláspont.

A számos demonstratív ábrával 
— amelyek közt színes is akad — a 
könyv kiállítása valóságos tipográ
fiai műremek, amit ugyan meg
szoktunk az Akadémiai Kiadótól.

Bugyi István dr.

Opderbecke, H. W.: Anaesthesie 
und ärztliche Sorgfaltspflicht.
(Anaesthesia és a kötelező orvosi 
gondosság.) Anaesthesiologie und 
Wiederbelebung, Band 100. Sprin
ger-Verlag, Berlin, Heidelberg,
New York, 1978. 124 oldal, 1 táb
lázat. Ára: 36,— DM.

Az anaesthesiologia veszélyes 
üzem. A narkózis-halálesetek szá
ma ugyan jelentősen csökkent: 
1900-ban 100, 1960—70 körül a vi
lág irodalmi adatainak átlagában 
1000—3000, jól működő anaesthe- 
siologiai osztályokkal rendelkező 
élenjáró intézetekben pedig csak 
10 000—30 000 narkózisra esett egy 
halálos szövődmény. Ezek az ará
nyok sem jelentéktelenek azonban, 
és mostanában sem javultak to
vább. Kockázata és szövődményei 
vannak persze magának a műtéti 
beavatkozásnak is, amelyhez az 
anaesthesia szükséges. Az anaesthe
siologia önálló disciplinává válásá
val nemcsak a munkafeladatok osz
lanak meg a műtéti csoport együtt 
dolgozó tagjai között, hanem a fe
lelősség is : a sebész szakorvos a 
műtétért, az anaesthesiologus szak
orvos az érzéstelenítésért, a vitá
lis funkciók fenntartásáért és rész
ben a műtéti előkészítésért és utó
kezelésért felelős. Mindegyik részt
vevő számára fontos, hogy a fel
adatok és velük a felelősség is pon
tosan körvonalazva legyenek, ez 
szolgálja saját érdeküket is, de min
denekelőtt a beteg jólétét.

A kis monográfia általános része 
(44 oldal) az anaesthesiologus fel
adataival és felelősségével kezdő
dik: ahhoz, hogy ezek teljesíthetők 
legyenek, elengedhetetlen a megfe
lelő létszám. Ennek megállapításá
ra is kapunk itt megszívlelendő ta
nácsokat. (Mindegyik számítás sze- / Л  
rint a hazai létszám többszörösére U H  
van szükség!) Az operatőr és anaes- X jL  
thesiologus viszonyával és együtt- —- --- 
működésével, a zavartalan, egy- 669



mást segítő közös munka szervezési 
szabályaival részletesen foglalkozik.

Az anaesthesia kockázatát szá
mos gyűjtőstatisztika áttekintésé
vel elemzi. Az anaesthesia rizikó
ja sohasem csökkenthető 0-ra, de 
az alkalmazott módszerek és kivi
telezésük színvonala mellett nem 
elhanyagolható tényezők a műtéti 
előkészítés és utókezelés sem.

A betegnek az anaesthesiáról 
való tájékoztatásával, ill. bele
egyezésének kikérésével és ennek 
dokumentálásával rövidebben fog
lalkozik. Terjedelmesebb az anaes- 
thesiologus nővér (asszisztens) fel
adatkörének tárgyalása az anaes
thesia előkészítésével, • felügyeleté
vel kapcsolatban és az ébredés sza
kában. A jól képzett asszisztenst 
bizonyos — eredetileg orvosi — 
részfeladatok végzésével is megbíz-' 
hatjuk, de semmi esetre sem saját 
felelősségére, az anaesthesiologus 
szakorvos helyett végzett önálló 
tevékenységgel.

A részletes rész (48 oldal) célja, 
hogy az anaesthesia egyes veszély
tényezőit sorra véve jelentőségükre 
felhívja a figyelmet, és így elkerül
hetővé tegye azokat. A beteg meg
nyugtatása és a vele való beszélge
tés ugyanolyan fontos, mint a 
gyógyszeres premedikáció. A mű
tői munkát és veszélyeit részletei
ben tekinti át. A narkózis beveze
tése során hányás és aspiráció, ke
ringési collapsus és túlérzékenységi 
reakció a leggyakoribb veszély. Az 
intubálás a modern anaesthesia 
gyakran nélkülözhetetlen, nagyérté
kű technikai eleme, de önmaga is 
jelent bizonyos szövődményekre 
lehetőséget. A beteg műtéthez al
kalmas fektetése hibás technika 
esetén idegkárosodást okozhat. A 
narkózis fenntartása akkor zavar
talan, ha folyamatos és gondos a 
betegellenőrzés. A transzfúzió, a 
maga speciális veszélyeivel, a mű
tét alatt szintén az anaesthesiologus 
feladata. A robbanásveszély meg
szűnőben van, mert gyúlékony al
tatószert ma már kevés helyen 
használnak, a műszerek szaporodá
sával viszont megnőtt az elektro
mos áramütés veszélye.

Az ambuláns narkózis különleges 
kockázataira nyomatékosan felhív
ja a figyelmet: kis műtét van, ki
csi narkózis nincs! Ha hiányos a 
beteg vizsgálata és előkészítése, 
gyakorlatlan a személyzet és elég
telen a felszerelés, ha nem bizto
sítjuk a beteg közlekedésképessé 
válását, a kis műtét ambuláns 
anaesthesiája veszélyesebb, mint a 
nagy műtéteké.

A helyi érzéstelenítés során is 
gondolni kell szövődmények lehető
ségére és gondoskodni elhárításuk 
feltételeiről.

A beteg műtét utáni felügyeletét 
tekintve, legfontosabb a folyama
tosság: felelős személyek adják át 
egymásnak a beteg ellenőrzését.

A zárófejezet az anaesthesia szö
vődményeinek értékelésével foglal
kozik, a szakmai és jogi szempon- 
tok áttekinthető elemzésére ad jó 
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Kitűnő a több mint 300 tételes 
irodalomjegyzék. Az 1950—1975-ös 
német, angol és francia publikációk 
mellett megtaláljuk az orvoskama
ra, kórházszövetség, anaesthesiolo
gus társaság és a szövetségi bíró
ság állásfoglalásait is.

A könyv valóban hézagpótló. Rö
vid, áttekinthető és világos; gya
korlati módon foglalja össze az 
anaesthesia szakmai és szervezési, 
orvosi és jogi aspektusait, a leg
gyakoribb hibákat és elkerülésük 
módját. Méltó rá, hogy a Springer 
kiadó 20 éve indított Anaesthesia és 
reanimatio sorozatának 100. kötete 
legyen. A világ anaesthesiológiai 
szakirodaimában is páratlan értéket 
jelent ez a sorozat. Méltán köszönti 
előszavában Frey mainzi profesz- 
szor és kívánja azt, hogy a 2000. 
évig jelenjék meg a második 100 
hasonló kitűnő kötet.

Giacinto Miklós dr.

Raab, W. P. E.: The Treatment of 
Mycosis with Imidazole Derivatives
(A mykozisok imidazol származé
kokkal való kezelése). Springer 
Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York, 1980. 157 oldal. Ára: 28,— 
DM.

A szerzőnek 1978-ban német 
nyelven megjelent könyve ezúttal 
angol nyelven került kiadásra tel
jesen átdolgozva, a tengerentúli 
dermatológus A. M. Kligman elő
szavával. Az új kötet kiadását a 
mykologiában, elsősorban az imida
zol származék (isz.)-okkal kapcso
latban legújabban elért kutatási és 
klinikai therapiás eredmények in
dokolták.

A Bevezető után a helyi alkal
mazásban használatos ún. széles 
spektrumú antimikrobás szerekről, 
az isz.-ok fejlődéséről, a legújabb 
készítményekről van szó. A munka 
17 fejezetéből külön részek foglal
koznak az isz.-ok biokémiájával, 
hatásmechanizmusukkal, helyi és 
systemás hatásukkal, a  velük szem
ben esetleg kialakuló túlérzékeny
séggel és a különböző klinikai szak
ágakban való használatukról. A 
szerző külön tárgyalva kiemeli az 
Econazole jelentőségét, amely ösz- 
szehasonlító vizsgálatokban hatéko
nyabbnak bizonyult a tolnaftát ké
szítményeknél a dermatophytonok 
és az élesztősejtek okozta fertőzé
sekben. Az isz.-ok — feltételezés 
szerint — a cytoplasma membrán
jában levő lecithin molekulák telí
tetlen zsírsavaihoz kötődnek és a 
transzport mechanizmust zavarják 
meg ezáltal. Laboratóriumi körül
mények között nem sikerült eddig 
olyan dermatophytonokat és élesz
tősejteket ki tenyészteni, amelyek 
resistensek lettek volna a Clotri- 
mazole-ra vagy Econazole-ra. Az 
isz.-okkal kapcsolatban nincs egyet
len primér resistens törzsre vonat
kozó közlés és remélhető, hogy e 
vegyületek megőrzik a nagy haté
konyságukat a jövőben is. Ezek a 
származékok viszonylag nehezen

szívódnak fel az emberi bőrön át 
és ezzel van összefüggésben az, 
hogy 1%-os, ill. 2%-os készítmény
ben alkalmazva a Clotrimazole-t, 
Miconazole-t és Econazole-t, a plas- 
mában sohasem volt mérhető anti- 
mykotikus aktivitás. A fenti típusú 
vegyületek közül csak a per os al
kalmazható Ketoconazole haszná
lata után lehetett a serumban anti- 
mykotikus hatású szintet elérni. 
Noha évek óta alkalmazzák az 
isz.-okát a bőr és nyálkahártyák 
gombás fertőzéseinek kezelésében, 
a mai napig csak 3 Miconazole-lal 
és 2 Clotrimazole-lal szembeni al
lergia ismert.

A legújabb készítmények (Clotri
mazole, Miconazole, Isoconazole és 
Econazole) helyileg a bőrre és nyál
kahártyán alkalmazva elpusztítják 
a dermatophytonokat, Gram-pozi- 
tív bacteriumokat, élesztőgombákat 
és a trichomonasokat. Raab vizsgá
latai szerint az isz.-ok használhatók 
helyileg alacsony concentratiójú 
glycocorticoidokkal is.

Az imidazol vegyületekben rejlő 
óriási számú substitutiós lehetőség 
potenciális therapiás határai miatt 
feltétlenül reálisnak tűnik az az 
előszóban leírt analógia, hogy az 
imidazolok olyan perspektívát je
lentenek a paraziter fertőzésben, 
mint a glycocorticoidok a gyulla
dásos reactiók leküzdésében.

A könyv stílusa világos, felépí
tése logikus és áttekinthető. Kiállí
tása a Springer cégtől megszokott 
kifogástalan minőségű. Mindenféle
képpen ajánlható a könyv haszná
lata a mykologiával foglalkozó kli
nikusoknak és e részdisciplina iránt 
érdeklődőknek. Schneider Imre dr.

Snow, James B., Jr.: Controversy 
in Otolaryngology. (Vitás kérdé
sek a fül-orr-gégészetben.) W. B. 
Saunders Company. Philadelphia, 
London, Toronto. 1980. 561 oldal.

A philadelphiai Snow professzor 
szerkesztette könyvnek 82 amerikai 
szerzője van. 23 fejezetben taglal
ják azokat a vitás, nem lezárt kér
déseket, amelyek a fül-orr-gégésze
ti klinikai gyakorlatban a leggyak
rabban előfordulnak. Hangsúlyo
zottan tárgyalják az életet közvet
lenül veszélyeztető, illetve azt mi
nőségileg befolyásoló megbetegedé
seket. A szerkesztő minden fejezet 
elején — bevezetőjében — azonnal 
rátér az adott kérdéscsoport nem 
megoldott, vitás területeire, és 
konkrét kérdéseket intéz két, vagy 
több szerzőhöz, akik, néhány jól ki
választott ábra segítségével, kifej
tik nézőpontjukat, összefoglalják 
saját tapasztalataik eredményeit, 
majd irodalmi jegyzéket adnak. A 
fejezetek végén a szerkesztő rövi
den és tömören összefoglalja a szer
zők azon mondanivalóját, amelyek 
a gyakorlati orvosi munka szem
pontjából fontosak.

Az olvasó áttekintést és terápiás 
tanácsot kap: az akut hallás kiesés



ről, a hallórendszer objectiv vizs 
gálati lehetőségeiről, a hallócsont
láncolat rekonstrukciójáról, a gyer
mekkori serosus otitisekről, a chole
steatoma és az otosclerosis műtét
jeiről, a cochlea prosthesis beülteté
séről, a Meniere betegség sebészi 
kezeléséről; a kétoldali hangszalag 
bénulásról, az orrvérzésről, a sep
tum deviációról, a garat és a gége 
fistulákról, a mandibula törések
ről, a szájfenék rekonstrukciójáról, 
a trachea stenosisról; a nervus fa
cialis parézásének prognosztikai ér
tékeléséről, sérülésének és akut pa- 
rézisének kezeléséről; a parotis 
neoplasmákról, a nyaki carcinoma- 
metasztázisokról, az arc és a hajas 
fejbőr melanoma radikális nyaki 
disszekci ójáról, a supraglotticus, 
valamint a korai gége carcinomák 
kezeléséről.

A könyv elsősorban a fül-orr- 
gégész szakorvosoknak nyújt segít
séget gyakorlati munkájuk korsze
rűsítésében és kritikai elemzésében. 
Azonban a más szakterületeken 
dolgozó kollegák is felfigyelhet
nek arra, hogy egy ilyen jól szer
kesztett könyvvel néhány — gyak
ran konkrétumoktól és diszkusszió
tól mentes — kongresszust lehetne 
megspórolni. Me,síer András dr

Wulf Storch: Immunfluoreszenz
fibel. VEB Gustav Fischer Verlag, 
Jena, 1979. 104 ábra és 24 táblázat. 
Ára: 23,50 M (DDR).

Az immunfluorescentias mikrosz
kópos vizsgálatok ma már rutin 
módszerré váltak a klinikai immu
nológiában, mikrobiológiában, pa- 
thologiában és más szakterületeken. 
Jóllehet több monographia is van 
használatban, röviden összefoglalt 
immunfluorescens mikroszkópos 
ábc klinikai immunológusok számá
ra nem könnyen hozzáférhető.

A szerző most megjelent mono- 
graphiája 165 oldal terjedelmű 
munka, mely tömören összefoglal
ja az immunfluorescens vizsgálatok 
módszertanát, a lényeges felhaszná
lási területeket és eredményeket, 
abból a célból, hogy a klinikai im
munológiával foglalkozók saját

munkájuk során könnyen tájéko
zódhassanak az immunfluorescens 
technikákban, s számukra a leg
megfelelőbb módszert választhassák 
ki, kísérletes, illetve klinikai vizs
gálataiknak az alátámasztására. A 
könyv hét fejezetre oszlik, melyhez 
bőséges irodalmi hivat’ ozást tartal
mazó bibliographia csatlakozik. 
Egy fejezeten belül /bb alfejezet 
teszi a monographiá könnyen át
tekinthetővé.

Az első fejezet az immunfluores- 
centia alapjaival és technikai prob
lémáival foglalkozik, bemutatva a 
direct és indirect immunfluorescen
tias módszerek elvét, a comple
ment kimutatási reactiót, továbbá 
az immunfluorescentia nomencla- 
turájában is eligazítást ad.

A második fejezetben az antites
tek előállításának ismertetését, va
lamint a fluorochromokkal való 
jelzés rendszerét találjuk. Egyaránt 
leírja a fluorescens — isothiocyanát 
(FITC) és a tetramethylrhodamin 
— isothiocyanát (TRITC) jelzési 
mód lényegét, de irodalmi hivatko
zást ad egyéb ritkábban használa
tos fluorochromokra vonatkozóan 
is.

A harmadik fejezetben a conjuga- 
tumok jellemzésére és minőségének 
ellenőrzésére vonatkozóan találunk 
adatokat. Felsorolja a szerző a con- 
jugatumok ismeretető adatait, to
vábbá az antiserumok jellemzésére 
szolgáló módszereket, így a fehér
jetartalom, antitestactivitás és con
centratio meghatározásának ada
tait, valamint a jelzett anyagok faj- 
lagosságának megállapítására vo
natkozó vizsgálatokat is, beleértve 
a biológiai rendszerekben elvégzett 
specifikus kontrollt is.

A negyedik fejezet foglalja ma
gába az immunfluorescens optikai 
módszerek technikai leírását. Itt a 
serumok raktározására vonatkozó 
adatokat, továbbá a metszetek 
(kryostat technika, paraffin beágya
zás módszere) és a membran-im- 
munfluorescentias (lymphocyták, 
májsejtek) preparátumok elkészíté
sére vonatkozó adatokat találjuk 
meg. Természetesen az immunbio
lógiai festési módszer minden lé
nyeges mozzanatát, a szükséges ké

miai anyagok felsorolását is meg
adja a szerző. Külön alfejezetek 
foglalkoznak különböző immun
fluorescentias controllok kérdései
vel is.

Az ötödik fejezet az immunfluo
rescentias vizsgálatra szolgáló esz
közöket, valamint a leletek doku
mentálásának a módját ismerteti. 
Leírja, a fluorescens vizsgálatok 
célját szolgáló mikroszkóp adatait, 
a kiegészítő alkatrészeket, rövid út
mutatást ad a mikrofotographia, 
quantitativ fluorescentia, kiegészítő 
tv-lánc és a fluorescens polarisatio 
elvégzésére vonatkozóan.

A hatodik fejezetben nagyon rö
viden ajánlást ad azzal kapcsolato
san, hogy mi módon raktározzuk és 
milyen dokumentációval lássuk el 
a standard serumokat, antitesteket, 
antigen substratumokat és conju- 
gatumokat.

A hetedik fejezet különös érdek
lődésre tarthat számot, klinikai 
immunológusok körében, főleg az 
autoimmun betegségek vonatkozá
sában, vagy olyan esetekben, ami
kor a betegség együtt jár immuno
lógiai történésekkel. Szerző leírja 
az immunfluorescentia alkalmazá
sának módszerét, biopsias anyag
ban (vese, máj, bőrbiopsia) az im
munglobulinok, immunkomplexek, 
autó-, allo-, xeno- és neoantlgenek 
kimutatására vonatkozóan, ismer
teti a humoralis antitestek (memb
rán, cytoplasma alkotók — mikro- 
soma, mitochondrium ribosoma 
— magellenes ellenanyagok), vala
mint a lymhpocyta Ig-receptorok 
kimutatására szolgáló módszereket. 
Az irodalomjegyzék tartalmazza az 
immunfluorescentias vizsgáló mód
szerekre vonatkozó leglényegesebb 
hivatkozásokat, a dolgozatok teljes 
specifikációjával (szerzők, dolgozat 
címe, folyóirat neve, kötet, évszám, 
első- és utolsó oldal).

Egészében a könyv a klinikai im
munológusok, mikrobiológusok és 
pathológusok számára hasznos gya
korlati útmutató, mely nemcsak 
kutatóknak, hanem e téren dolgo
zó technikusoknak, laboratóriumi 
asszisztenseknek is kiváló segítsé
get nyújt. Fehér János dr.

I



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.),

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

hatásos fertőtlenítésére.
A r a :
1 liter 58,- Ft
5 liter 264,- Ft

KÉRJE RÉSZLETES ISMERTETŐNKET

Gyórtia: _a_n  n  /
,-INOMVEGYSZERGYAR
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Forgalmazza: REANAL Vegyszerbolt
1147 Budapest, Telepes u. 58-60.
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FENISTIL' GÉL e 100
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.
ELLEN JAVALLATOK:
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.

ELŐÁLLÍTÓ: BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR • DEBRECEN 
ZYMA AG • SVÁJC • LICENCIA ALAPJÁN



A TMB Klinikai Orvosi Szak- 
bizottsága 1981. március 16-án, du. 
14 órára tűzte ki Aszódi Károly dr.: 
„Daganatszerű csontelváltozások 
pathogenezise” című kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitáját, az 
MTA Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Besz- 
nyák István dr., az orvostudomá
nyok kandidátusa, Juhász Jenő dr., 
az orvostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szak- 
bizottság 1981. március 19-én, du. 
14 órára tűzte ki Kollai Márk dr.: 
„A szimpatikus idegrendszer diffe
renciál reflex-mechanizmusai’’ cí
mű kandidátusi értekezésének nyil
vános vitáját, az MTA Kistermé
ben.

Az értekezés opponensei: Por- 
szászné Gibiszer Katalin dr., a 
biológiai tudományok kandidátusa, 
Such György dr., az orvostudomá
nyok kandidátusa.

A Magyar Angiológiai Társaság
1981. március 20-án, pénteken 17 
órakor, a Semmelweis OTE I. Se
bészeti Klinika tantermében (VIII., 
Üllői út 78.) tudományos ülést ren
dez.

1. Jámbor Gyula dr., Stefanies 
János dr., Kocsis László dr., Kiss 
Lajos dr., Nagy Lajos dr.: A láb
szár artériák helyreállító műtétéi.

2. Csengődy József dr., Juhász 
Miklós dr., Érdi Antal dr., Erdélyi 
Mihály dr. f  Gloviczki Zoltán dr.: 
Mellkas-vállövi kompressziós szind
róma sebészi gyógyítása.

3. Ravasz Gábor dr., Kádár Elek 
dr., Csegődy József dr., Hormai 
Mihály dr.: Akut appendicitis tü
neteit utánzó, sikerrel operált aorta 
aneurysma ruptura.

4. Hetényi András dr., Pfeiffer 
János dr., Páhoki Gábor: A phle- 
bodynamometria szerepe a króni
kus vénás elégtelenség differenciál
diagnosztikájában.

A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok 
Egyesülete 1981. március 26-án, du. 
16 órakor, a Semmelweis OTE 
Fül-Orr-Gégeklinika tantermében 
(VIII., Szigony u. 36.) tudományos 
ülést tart.

1. Miriszlai Ernő dr.: Kerek ab
lak membrán ultra-struktúrája és 
rupturát okozó kritikus nyomásér
tékek.

2. Bodó György dr., Rózsa László 
dr.: Különböző okokból létrejött 
labyrinth sipolyok.

3. Ribári Ottó dr., Stanczel Gyu
la dr., Jóri József dr.: Labyrinth 
ablakok sebészete.

4. Szócska János dr.: Kerek ab
lak ruptura (bemutatás).

A Magyar Sebész Társaság 1981.
március 26-án (csütörtökön) 18 óra
kor, a Semmelweis OTE I. Sebésze
ti Klinika tantermében tudomá
nyos ülést rendez.

A Váci Szőnyi Tibor Kórház I. 
Sebészeti Osztálya beszámolója

Üléselnök: Barna László.
Üléstitkár: Faller József.
1. Kovács Bertalan: Az osztály 

bemutatása.
2. Marosvölgyi Ildikó: Kétoldali 

légmell intratrachealis anaesthesia 
alatt (esetismertetés).

3. Czalbert Halasi János: Total - 
gastrektomia cardiarák miatt, 
masszív vérzésben.

4. Nagy Ákos: Gyomorrákos be
teganyagunk elemzése.

5. Juhász Béla, Nagy László: Sür
gős mellkasi beavatkozások 5 éves 
balesetes anyagunkban.

6. Berta Mihály: A  műtéti be
hatolás megválasztása határterü
leteken.

7. Licht Anna: A bakteriológiai 
vizsgálatok jelentősége sebészeti 
osztályunkon.

8. Mádi Szabó Zoltán: Sürgős be
tegfelvételi részleg. Féléves ta
pasztalatok értékelése.

9. Kovács Bertalan: A postopera- 
tív légúti szövődményekről.

A Magyar Gyermekorvosok Tár
sága, a Magyar Ideg- és Elmeorvo
sok Társasága, a Magyar Idegsebész 
Társaság Gyrmekneurológiai, Psy- 
chiatriai és Idegsebészeti Sectiója, 
a Szolnoki Megyei Kórház Gyer
mekosztálya 1981. március 27— 
28-án Szolnokon, a Megyei Műve
lődési és Ifjúsági Központban tudo
mányos ülést rendez.

Március 27. (pénteken) 
délelőtt 10 óra

Paraicz Ervin dr. a Sectio titká
ra: Üdvözlés.

lgnácz István dr.: Megnyitó.
10.30 óra

Acut idegrendszeri betegségek 
intenzív therapiája

1. Pintér Sándor, Nemes András, 
Hovanecz Katalin (Szolnok): In
tenzív betegellátás helyzete a gyer
mekgyógyászatban, különös tekin
tettel a neurológiai kórképekre.

2. Biró Éva, Kigyóssy András 
(Miskolc): Gyermekkori idegrend
szeri katasztrófaállapotok ellátása 
intenzív osztályunkon.

3. Neuwirth Magdolna, Veres Éva 
(Budapest): Intenzív ellátás gyer
mekneurológiai osztályunkon.

4. Paraicz Ervin (Budapest): In
tenzív kezelés a csecsemő- és gyer
mek-neurológiában és -idegsebé
szetben.

S z ü n e t
5. Szántó Imre, Pleskott Katalin, 

Szénásy József (Budapest): Cereb
ralis resuscitatio.

6. Vámos Jolán, Nemes András, 
Dombóvári Edit, Hovanecz Kata
lin, Fügi Sarolta, Pintér Sándor

(Szolnok): Intenzív osztályunkon 
géppel lélegeztetett újszülöttek 
neurológiai utóvizsgálata.

7. Selymes Zoltán, Rohonyi Judit 
(Budapest): Tartós intubálás szö
vődményei és kezelése.

8. Dobronyi Ilona, Túróczy László
(Budapest): Tumoros betegeink
intenzív ellátása.

9. Nemes András, Szűcs Sándor, 
Besenyei Mária, Pintér Sándor 
(Szolnok): Az agy kontrasztanyagos 
vizsgálata gyermekintenzív osztá
lyon.

10. Hont Judit, Hirsch Tibor (Bu
dapest) : Különböző aetiológiájú 
eszméletlen betegek intenzív thera
piája.
H o z z á s z ó l á s o k  — S z ü n e t  

15.15 óra
11. Simon Lajos, Medek Sarolta, 

Tóth László (Budapest): Acut en- 
cephalitisek intenzív ellátása.

12. Szolnoki Judit, Bőd Mária, 
Békefi Dezső (Budapest, Tatabá
nya) : Csecsemő- és gyermekkori 
meningitisek intenzív therapiája.

13. Kónya Eszter, Pásztor And
rás (Budapest): Cerebellaris ence- 
phalopathiák diagnosztikus prob
lémái és acut ellátásuk.

14. Sági Ilona, Polgárdi József, 
Vadass Pál (Miskolc): Az inten
zív therapia jelentősége Guillain— 
Barré-s betegek kezelésében.

15. Perjési László, Sági László 
(Orosháza): Súlyos meningo-ence- 
phalitisben alkalmazott liquor- 
drainage (esetismertetés).
H o z z á s z ó l á s o k  — S z ü n e t
Szabadon választott előadások
16. Eiler Ilona (Orosháza): Kli

nikai tapasztalatok Suxilep alkal
mazásával.

17. Kaszás Tibor (Siófok): Tore- 
can okozta extrapyramidalis jelen
ségek gyermekkorban.

18. Svékus András, Csányiné 
Durkó Irén (Gyula, Szeged): Kop- 
roporphyria epilepsiás gyermek
ben.

19. Zsadányi Erzsébet (Debre
cen): Gyermekkori fejfájások aetio- 
lógiai elemzése.

20. Gáti Béla, Dani Mária (Pécs): 
Acut benignus myositis.

21. Kovács Éva, Hajdú Éva (Deb
recen): Ragasztószer-élvező serdü
lők észlelése során szerzett tapasz
talataink.

22. Tass Gyula, Kassay László 
(Miskolc): Az öngyilkossági kísér
letet elkövetők serum CPK-szintje 
és a psychés állapot súlyossága kö
zötti összefüggés.

H o z z á s z ó l á s o k
Március 28-án (szombaton) 

délelőtt 8.30 óra
A prevenció útkeresései

a gyermek-neuropsychiátriában
23. Szilárd János (Szeged): Fo

kozható-e a prevenció hatékony
sága jobb kooperáció révén?

24. Iliéi György (Szombathely):
A pre- és perinatalis károsodások 673



megelőzésének szülészeti lehetősé
gei.

25. Farkas Gábor (Budapest): 
Preventív törekvések a gyermek- 
neuropsychiátriában.

26. György Ilona, Kazimir Ágnes 
(Debrecen): Kezelési tapasztalatok 
és eredmények hypoxiás — ischae
mias agyi károsodást szenvedett új
szülötteknél.

27. Séra Ibolya (Debrecen): A 
prevenció szerepe a gyermek- 
ideggondozásban.

28. Szabó Lajos (Budapest): Ge
netikai prevenció néhány újabb as
pektusa a gyermek-neuropsychiát- 
riában.

29. Papp Zoltán (Debrecen): Ge
netikai betegségek prenatalis diag
nosztikája.

30. Tóth Zoltán, Zilahi Gábor,
Kórodi Ilona, Ondecs Ilona, Balogh 
Adám, Ditrói Ferenc, Csecsei Ká
roly, Papp Zoltán (Debrecen): A 
spina bifida prenatalis szűrése.

31. Török Olga, Szokol Miklós,
Harsányt Ágnes, Bede Emese, Nagy 
Emese, Polgár Katalin, Fényi Ág
nes, Papp Zoltán (Debrecen): A
dystrophia musculorum progressiva 
(Duchenne) prenatalis kimutatása.

32. Bősze Péter, László János,
Tóth András (Budapest): A hydro
cephalus prenatalis diagnosztikája.

33. Papp István (Szekszárd): Az 
egészségügyi alapellátás segítségé
ből és a különböző intézmények 
összefogásából eredő prevenciós 
lehetőségek.

H o z z á s z ó l á s o k  — S z ü n e t
34. Horváth W. István (Mind

szent): Az enuresis nocturna stan
dardizált szuggesztív therapiájának 
hatékonyságáról.

35. Eiler Ilona, Novák Erzsébet, 
Sági László (Orosháza): Az enure
sis nocturna szocio-psychiátriai vo
natkozásai, prevenciós lehetőségei 
gyermekosztályunk anyagában.

36. Kovács Ferenc (Budapest): 
Psychopediatria az iskolás kor 
előtt.

37. Székely Margit, Weiss Mária 
(Budapest): A nem megfelelő beis
kolázás gyermekpsychiátriai vetü- 
lete.

38. Csókái Róza (Debrecen): Ser
dülőkori problémák tükröződése a 
,,Lelki segély” telefonszolgálatban.

39. Kardos Mária, Buczkó István 
(Budapest): A korai emocionális 
károsodások megelőzésének jelen
tősége.

H o z z á s z ó l á s o k
Z Á R S Z Ó

Az ülés helyi szervezői: Pintér 
Sándor dr. és Nemes András dr. fő
orvosok, Szolnok, Megyei Kórház 
Gyermekosztály, 5004.

A IX. Nemzetközi Neuropatoló- 
giai Kongresszust 1982. szeptember 
5—10-ig Bécsben rendezik. A 
kongresszus ideje egybeesik a bé
csi Egyetem Neurológiai Intézet 100 
éves évfordulójával.

A kongresszus elnöke: F. Seitel- 
berger.

Főtitkára: H. Lassmann.
Műsor rendezője: K. Jeliinger.
A kongresszus négy főtémája:
1. A központi idegrendszer trau

mája és regenerációja (J. H. Adams, 
A. Björklund).

2. Cerebrovascularis transzport
mechanizmusok (K. A. Hossmann, 
I. Klatzo).

3. Genetikai és fejlődési neuro- 
patológia (L. Friede, R. L. Sidman).

4. Gyulladás és velőtlenedés (H. 
Waksman, T. Yonezawa).

A főtémák mellett szabad előadá
sok, poszter-bemutatások, poszter
viták, kerekasztal-konferenciák és 
metszetmegbeszélések is lesznek, 
amelyek a neuropatológia minden 
ágazatát, sőt a neuroanatómiát is 
magukba foglalják.

Részvételi díj megközelítőleg 
2000 osztrák schilling a résztvevők, 
500 sch. a kísérők részére.

Az ún. „Preliminary Registra
tion” nyomtatvány beküldési ha
tárideje: 1981. március 31.

Cím: Dr. H. Lassmann c/o Wiener 
Medizinische Akademie, Alser 
Strasse 4. A-1090 Wien.

A Méréstechnikai és Automati
zálási Tudományos Egyesület Esz
tergomi Szervezetének Orvostech
nikai Szakosztálya és a Magyar 
Kardiológusok Társasága 1981. ok
tóber 28—29—30-án Esztergomban 
„Noninvazív kardiológiai vizsgálati 
módszerek” címmel konferenciát és 
kiállítást rendez.

Főtémák:
Elektrokardiológia: EKG, His- 

köteg elektrographia, „Surface 
mapping”, az EKG számítógépes 
értékelése.

Mechanographia: apexcardiogra- 
phia, fonocardiographia, systoles 
időintervallumok, arteria- és véna
görbék.

Nukleáris kardiológia.
Echocardiographia.
Röntgendiagnosztika.
A noninvazív kardiológia orvos- 

technikai és műszaki fejlődésének 
irányai.

Hivatalos nyelv: magyar és an
gol (szinkron tolmácsolással). Az 
előadások időtartama: 10 perc. Az 
előadások egyoldalas összefoglalá
sát két példányban [az előadó (k) 
nevének és címének feltüntetésé
vel] 1981. március 25-ig kérjük 
megküldeni. Cím: Jurisin Gyuláné, 
MEDICOR Művek, Esztergom, Bé
ke tér 1—11. 2501.

A Magyar Orvostudományi Tár
saságok és Egyesületek Szövetsége 
(MOTESZ) 1981. március 28-án 
szombaton, 10.00 órai kezdettel 
tartja küldöttközgyűlését, a Sem
melweis Orvostudományi Egyetem 
Elméleti Tömbjének Dísztermében 
(Budapest VIII., Nagyvárad tér 4.).

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári beszámoló az 1980. 

évi közgyűlés óta végzett tevé
kenységről.

3. Az Ellenőrző Bizottság jelen
tése.

4. Vita.
5. Határozathozatal.
6. A MOTESZ tudományos pá

lyadíjak kiosztása.
7. Elnöki zárszó.



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

(698/c)
A lsózsolca N agyközség i T anács e lnö

k e  (A lsózsolca 3751, M iskolctó l 6 km -re) 
p á ly áza to t h ird e t m eg ü resed e tt k ö rze ti 
o rvosi á llás  b e tö ltésé re .

Az á llás  1981. ja n u á r  1-től e lfog lalható . 
I lle tm én y  a 3/1977. (XIII. 19.) EüM — 
MŰM sz. eg y ü ttes  ren d e le t szerin t.

ö ssz e v o n t ü g y e le t van . Ü zem orvosi 
ren d e lés m ellék fog la lkozásban  v á lla l
ható .

Az á lláshoz összkom fortos 81 m2 a lap - 
te rü le tű  lak ás  b iztosíto tt.

P á ly ázó k  közül e lőnyben  részesü lnek  
az o rv o sh ázasp áro k , am en n y ib en  az 
egy ik  fé l gyerm ekgyógyász .

P á ly á z a to k a t a  N agyközség i T anács

elnö k én ek  kell b en y ú jtan i. A lsózsolca, 
K ossu th  L ajos ú t  128. 3571.

S ugár A gnes d r.
já rá s i  főorvos

(113/b)
A  P est m egyei KÖJÁL igazgató  fő o r

vosa  (B udapest V III., S táh ly  u. 7. 1428) 
p á ly áza to t h ird e t egy fő lab o ra tó riu m i 
o rvosi á llá s ra  m ik rob io lóg ia i m u n k a 
k ö rb en .

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM—MŰM 
sz. eg y ü ttes  ren d e le t é rte lm ében .

A P e s t m egyei K Ö JÁ L igazgató  fő o r
vosa  (B udapest V III., S táh ly  u. 7. 1428) 
p á ly áza to t h ird e t egy fő lab o ra tó riu m i 
assz isz tensi á llá s ra  m ik rob io lóg ia i m u n 
k ak ö rb en .

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM 
sz. eg y ü ttes  ren d e le t é r te lm ében .

M adár Já n o s  d r.
igazgató  főorvos

(141)
Az O rszágos M u n k a- és U zem egész- 

ségügy i In téze t igazg a tó ja  p á ly áza to t 
h ird e t a  Csepel V as- és F ém m ű v ek  Üze

m i R endelő in tézetében  (B udapest 1751. 
P f. 93.)

1 üzem orvosi á llás,
1 onkológus szako rv o si á llásra .
B érezés és beso ro lás a  3/1977. (VIII. 

19.) EüM —MüM sz. eg y ü ttes  ren d e le t 
a lap ján .

Je len tk ezés a C sepel V as- és F ém m ű 
vek  Ü zem i R endelő in tézetében  (B uda
p es t XXL, G yárte lep) az OMÜI igazgató- 
he ly e ttes  főo rvosnál tö rté n ik .

T im ár M iklós d r. 
in téze ti igazgató

(142)
R ön tgen -go lyó  készü lék  — S iem ens — 

eladó. Sólyom  d r., B ud aö rs , K álla i u. 
4. T e le fo n : 863-722.

(143)
F ő v áro si T anács V. B. Ü jpesti K órház- 

R endelő in tézet (B udapest, N y ár u. 103. 
1045) fő igazgató  főo rvosa  p á ly áza to t h ir 
d e t az I. sz. Já ró b e te g -e llá tá s  rö n tg en  
o sz tá ly á ra  szakorvos ré szé re . Az állás 
e lnyeréséhez  szakorvosi képesítés, vagy 
hosszabb  g y a k o rla ti idő szükséges.

B á lin t S ándor d r. 
m b. fő igazgató  főorvos

yyiNlYÄPB JÁ N O
gyógykeserűv/z

A magyar keserűvizek világhírűek. A HUNYADI JANOS keserű
vizet 1863-ban kezdték palackozni és 1913-ban 13 millió palac
kot hoztak forgalomba. Ma is igen nagy a kereslet mind a kül
földi, mind a hazai piacon.

JAVASOLT:

1. Soksavas gyomorhurutnál

2. Idült bélhurutnál
adagolás: ha az orvos másképp nem rendeli, mindkét eset
ben 1:2 arányban hígítva, étkezés előtt fél órával 1—2 dl-t 
szobahőmérsékleten kortyolgatva kell fogyasztani 2—3 hétig 
naponta egyszer.

3. Enyhe epeút- és epebetegségnél
adagolás: naponta egyszer 2-3  hétig étkezés közben langyo
san 1-2 dl-t kortyolgatva kell fogyasztani.

4. Ételmérgezés, gombamérgezés esetében a mérgező anyag 
gyors és alapos eltávolítására

5. A bélrendszer időnkénti átöblítésére

6. Fogyókúrára, illetve a hízás megelőzésére

Nem  okoz megszokást!

Kapható : gyógyszertárakban, ABC áruházakban, élelmiszerüzletekben 

és a VÍZKUTATÓ ÉS FÚRÓ VÁLLALAT mintaboltjában:
Budapest XII., Nagyenyed u. 16.

Г



E L Ő  A D Á S O K — Ü L É S E K
D á tu m H e ly e I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y

1981. 
m ire. 18. 
szerda

S e m m e l w e i s  O T E  
P s y c h ia t r i a i  K lin ik a  
t a n t e r m é b e n  ( V i l i . ,  
B a l a s s a  u .  6 . )

d é l u t á n  
1 6 . 0 0  ó r a

Magyar Pszichiátriai 
Társaság Szenvedélybe
tegségek Munkacso
portja és Pszichofarma- 
ko/ógiai Szekciója

1 . Prof. Knoll József, prof. Pataky István: A  d e p e n d e n c i á h o z  v e z e t ő  s z e r e k  
f a r m a k o ló g ia i  j e l l e m z ő i .  2 .  Prof. Bayer István, Farkas Gábor, Kisszéke/yi Ödön: 
T o x ik o m á n iá k  e p id e m io l ó g ia i  k é r d é s e i

1981. 
márc. 19. 
csütörtök

F ő v . J á n o s  K ó rh á z  
t a n t e r m e ,  X II., 
D ió s á r o k  u . 1 .

d é l u t á n  
1 4 . 0 0  ó r a

Főv. János Kórház- 
Rendelőintézet 
Tudományos Bizottsága

1 . Balogh István: A  g a s t r o e n t e r o l ó g i a i  r ö n t g e n v i z s g á l a t o k  j e l e n t ő s é g e  a  m o d e r n  
e n d o s c o p o s  e s z k ö z ö k  t ü k r é b e n .  2 .  Götze Árpád: H a n g r é s t á g í t ó  m ű té t e k k e l  s z e r 
z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k .  3 .  Lukács Judit, Furák Antal, prof. Sassy-Dobray Gábor: 
D if fú z  f ib r o t i z á ló  a lv e o l i t i s e k .  4 .  Terpitkó Mária, Kürti Katalin, Szőnyi László: 
A  S c h ö n l e i n — H e n o c h  s y n d r o m a  s z o k a t l a n  s z ö v ő d m é n y e i

1981. 
márc. 20. 
péntek

F ő v . H e im  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 3 .  
„ H "  é p ü l e t

d é lu t á n  
1 4 . 0 0  ó r a

Főv. Heim Pál Gyer
mekkórház-Rendelő
intézet

1 . Láng Klára, Lőrincz Margit: X X  C h r o m o s o m a  k é p  f iú  f e n o t i p u s  m e l l e t t .  2 .  Solt 
Mária, Gombos Éva: S c h ö n l e i n — H e n o c h  n e p h r o p a t h i a .  3 .  Czirbesz Zsuzsa, 
Molnár Erika: V e s e b io p s i a  j e l e n t ő s é g e  p e r s i s t á l ó  h a e m a t u r i á s  g y e r m e k e k n é l .  4 .  
Sebők Alice: É lm á n y b e s z é m o ló  F r a n k fu r t r ó l

1981. 
márc. 23. 
hétfő

P é c s i  O T E  K ö z p . É p . d é lu t á n  
1 6 . 0 0  ó r a

Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Tudományos 
Szakcsoportja

1 . Koitai Mária, Jádi Ferenc, Trix/er Mátyás: P o s t t r a u m á s  p s y c h o s i s o k  p a t h o -  
m e c h a n i z m u s á r ó l .  2 .  Tóth Zoltán, Pejtsik Béla, Kóbor József, K/áb János: B a r a 
n y a  m e g y e  s z á m í t ó g é p e s  t e r h e s t ö r z s l a p  n y i lv á n t a r t á s a .  3 .  Béndek György: A  
f o ly a d é k  s z c i n c i l l á c i ó s  m é r é s i  m ó d s z e r e k  f e j l ő d é s e .  B e s z á m o ló  a z  1 9 7 0 - e s  S a n  
F r a n c i s c ó i  N e m z e tk ö z i  F o l y a d é k s z c in c i l l á c ió s  k o n f e r e n c iá r ó l

1981. 
márc. 26. 
csütörtök

Fó'v. T é t é n y i  ú t i  
K ó r h á z  t a n á c s t e r m e ,  
X I., T é t é n y i  u .  1 2 .  
„ B "  é p ü l e t

d é lu t á n  
1 4 .0 0  ó r a

Főv. Tétényi úti 
Kórház-Rendelőintézet 
Tudományos Köre

1 . Sas Vilmos: B e v e z e t é s  a z  i z o t ó p  d i a g n o s z t ik á b a .  2 .  Ágoston Annamária: 
O s z t á l y u n k o n  v é g z e t t  in  v i t r o  i z o t ó p  v i z s g á l a to k r ó l .  3 .  Pál Imre: K o r s z e rű  s z c i n -  
t i g r a p h iá s  v iz s g á l a t i  m ó d s z e r e k .  4 .  Sas Vilmos: A  p a jz s m ir ig y  b e t e g s é g e k  d i a g 
n o s z t i k á j a  é s  t e r á p i á j a

1981. 
márc. 26. 
csütörtök

K ö z p . Á lla m i K ó rh á z ,  
X II., K ú tv ö lg y i  u .  4 .

d é lu t á n  
1 4 . 0 0  ó r a

Közp. Állami Kórház 
Tudományos Bizottsága

A  P s z ic h i á t r ia i  é s  P s z i c h o t h e r a p i á s  o s z t á l y  e l ő a d á s a i
1 . Po/ay Erika: A  n e u r o t i k u s  b e t e g e k  e l l á t á s á n a k  l e h e t ő s é g e i .  2 .  E s e t i s m e r t e t é s e k  
k é p m a g n ó v a l

A szakmai rendezvények szervezőinek figyelmébe!

Az ORVOSI HETILAP mindenkori kiadóhivatala a felszabadulás, ill. a lap újra
indulása óta mindenfajta szakmai vonatkozású hírközlést (kongresszusok, ankétok, 
előadások-ülések stb., stb.) díjtalanul közölt. Tette ezt annak ellenére, hogy az 
utóbbi 10—15 esztendőben a nyomdai kiadások állandó növekedése folytán a heti
lapot csak deficittel lehetett fenntartani.

E tény elkerülhetetlenül kényszeríti a kiadóhivatalt, hogy a jövőben a hír
közléseket — hasonlóan, mint a pályázati hirdetményeket — csak díj ellenében 
tudja megjelentetni.

A hírközlések tarifáját — a kiadóhivatal illetékes osztálya állapítja meg, ami 
az önköltségnek csak töredéke.

A számlát a hírközlés megjelenése után utólagosan a rendezvény szervezőinek, 
ill. az illetékeseknek fogja eljuttatni.

A hírközléseket továbbra is az Orvosi Hetilap szerkesztősége címére (Buda
pest, Pf. 36. Mürmich F. u. 32. 1363) kell megküldeni.

Lapzárta: a kívánt, aktuális szám megjelenése előtt 20 nap, a nagyobb terje- 
delműeké 30 nap!

(Külföldi előadó előadásának címét magyarul kérik, zárójelben feltüntetve, 
hogy milyen nyelven hangzik el.)

IFJÜSÁGI LAPKIADÓ VÁLLALAT

K iad ja  az I ijú sá g i L ap k iad ó  V állalat, 1374 B u d a p est VI., R évay u. 16. M egjelenik  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 e le fo n : 116-660
T erjesz ti a  M agyar P o sta . E lőfizethető  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 özponti H írlap  Iro d án á l 
(B udapest V., Jó z sef n á d o r  té r  1„ P o stac ím : 1900 B udapest) 

k ö zvetlenü l vag y  á tu ta lá s i p o sta u ta lv á n y o n , v a lam in t á tu ta lá s sa l а  Р К Ш  MNB 215-96162 p énzfo rgalm i je lzőszám lára . 
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GRAMURIN®
tabletta

CHEMOTHERAPEUTICUM C H N O IN
B U D A P E S T

Antibakteriólis hatással rendelkező, széles hatásképességű 
húgyúti chemotherapeuticum. Hatékonynak bizonyul a 
Gram-negatív kórokozók (pl. Proteusok, E. coli stb.) túl
nyomó többsége, valamint a Staphylococcus aureus okozta 
fertőzések leküzdésében, amelyekben egyéb antibiotiku
mok alkalmazása nem jár megfelelő eredménnyel.

ÖSSZETÉTEL: tabl.-ként 250 mg acidum oxolinicum ható
anyagot tartalmaz.

JAVALLAT: cystitis, pyelonephritis, pyelitis, pyelocystitis, 
bakteriuria, esetleg prostatitis. Műszeres vizsgálatok (katé
terezés, cystoscopia stb.) okozta fertőzések, ill. ezek meg
előzése.

ELLENJAVALLAT: terhességben és szoptatás alatt, vala
mint 3 hónapos koron aluli csecsemőknek nem adható.

ADAGOLAS: átlagos adagja felnőtteknek és 12 évesnél 
Idősebb gyermekeknek naponta 3X2 tabl. (1500 mg), köz
vetlenül étkezés után.
Gyermekkorban: 3 hónapos kortól -  2 éves kor alatt meg
fontolt esetekben -  adható. Átlagos adagja gyermekeknek 
napi 25 mg/testsúlykilogramm, az alábbi táblázat alapján:

Naponta adott
Életkor Testsúly gyógyszermennyiség

mg tabletta

3 hónapostól 
1 éves korig 5,5-10 kg 125-250 Vj -1
1-3 év 10-14 kg 250-350 1-1V,
4-5 év 15-18 kg 375-450 1V2- 1V4
6 év 20-22 kg 500-550 2 -2 7 4
7-12 év 22-36 kg 550-750 274-3

A feltüntetett gyógyszermennyiséget napi 3-4 részben kell 
beadni.

A kúraszerű adagolás időtartama gyermekeknek 7-10 nap 
(kivételesen, elhúzódó fenntartó kezelés esetén még két 
hétig, csökkentett (15-20 mg/kg) adagban), felnőtteknek
2-4 hét.

MELLÉKHATÁSOK: gastrointestinalis panaszok: hasi fáj
dalmak, hányinger, hányás, cholestasis, hasmenés; aller
giás reakciók: pruritus, urticaria, angioneurotikus ödéma, 
eosinophilia; központi idegrendszeri tünetek: aluszékony- 
ság, nyugtalanság, álmatlanság, gyengeség, szédülés, lá
tászavarok. Toxikus psychosis (konvulziók) praedisponáló 
betegségek (epilepszia, arterioszklerózis) esetén; vérképző 
szervek károsodása: thrombocytopenia, leukopenia, hae- 
molytikus anaemia; továbbá photosensibilitas.
A mellékhatások többnyire csak átmenetiek, a kezelés meg
szakítása csak ritkán válik szükségessé.

GYÓGYSZERKOLCSONHATASOK: az oxolinsav enziminhi- 
bítor, ezért más — a májon át eliminálódó — gyógyszerrel 
történő együttes adásakor számolni kell az utóbbi lassúbb 
kiürülésével és az ebből eredő intoxikáció lehetőségével, 
így az egyidejűleg adott gyógyszerek dóziscsökkentése, ill. 
a betegek fokozottabb ellenőrzése célszerű. Furosemid fo
kozhatja a Gramurin aktivitását húgyúti fertőzésekben (nö
veli koncentrációját a vizeletben).

FIGYELMEZTETÉS: epilepsziás betegeknek a központi ideg- 
rendszerre kifejtett izgató hatása miatt, valamint máj- és 
veseelégtelenségben szenvedőknek, a funkciós vizsgálatok 
elvégzése mellett, csökkentett adagban, fokozott óvatos
sággal adható. Csecsemőkori alkalmazása fokozott ellen
őrzést igényel.

MEGJEGYZÉS: 4E* Az orvos akkor rendelheti, ha azt a terü
letileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osz
tály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. Csak 
vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS: 42 tabletta 24,30 Ft
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MillilRJIL®
drazsé, 25 mg és 100 mg, 

retard tabletta, 200 mg
neurolepticum. antipsychoticum
Ö SSZETÉTEL: 25 m g, ill. 100 mg th io rid az in u m  hydroch lo ricu m  d razsé n k én t; 200 m g th io - 
r id az in u m  hy d ro ch lo ricu m  re ta rd  tab le ttán k én t.
JA VALLATO K: S ch izophren ia  a k u t és k ró n ik u s esetei (psychosis m an iacodepressiva , o r
g an ik u s psz ichoszindróm ák, a g itá c ió ) ; d ep ressz ióban  an tid ep ressz ív u m o k k al k o m b in á lv a : 
epilepsziás m ag a ta rtá sza v a ro k  kezelése an tikonvu lz ív  te rá p ia  m elle tt; neurózis (anx ietas, 
p sz ichoszom atikus panaszok , a lvászav ar). A lkoholelvonó k ú rá b a n  az elvonási tü n e tek  
enyh ítése . B e lgyógyászatban  az a lapbetegséget k ísé rő  pszichés feszü ltség  csökkentése. 
P re -  és p osz topera tív  á llap o tb an  a szorongás és feszü ltség  csillap ítása . 
G yerm ek g y ó g y ásza tb an : v ise lkedési zavarok .
ELLENJAVALLATOK: A lkohol, n a rk o tik u m o k , h ip n o tik u m o k  okozta  kóm a. K ard iá lis  
károsodás, keringési elégtelenség. T erhesség .
ADAGOLAS: A kezelést a ján la to s k isebb  adag o k k a l kezdeni, s fokozatosan  em elni. 
F e ln ő ttek  átlagos n ap i a d ag ja  am b u lán s te rá p iá b a n  25—50—150 m g 3—4 egyenlő  részletben . 
K rón ikus pszichózisok hosszan  ta r tó  kezelésére az átlagos n ap i adag  100—300 mg, a k u t 
pszichózisok in tézeti kezelésére n ap i 100—600 mg.
G y erm ekek  átlagos ad ag ja  0.5—0,75 m g/tskg  dósis, 2—3-szor n ap o n ta . (Pl. 3—6 éveseknek
2— 3X12,5 m g. 7—14 évesek n ek  3—5X 12.5 mg.) É jszak ára  (a lvászavar esetén) v acso ra  u tán
3— 6 évesek n ek  У4—V2 d razsé  (25 m g-os). 7—14 évesek n ek  y2—1 d razsé  (25 m g-os).
A 100 m g-os drazsé  és a  re ta rd - ta b l. g y erm ek ek n ek  nem  adható !
M ELLÉKHATÁSOK: O rr-, szá j- és gara tszá razság , m érsék e lt h ipo tón ia , álm osság, fe jfá jás , 
szédülés, gyengeség, gyom orpanaszok , ém elygés, hán y ás , hasm enés.
B ő rtü n e tek  (u rticaria , fo toszenzib ilizáció ), ödém a, m á já rta lo m , leuko p en ia , ag ranu locy tosis . 
S zív ritm us- és vezetési zavarok , end o k rin  zavarok  (am enorrhoea , ga lac to rrh o ea , k és le lte 
te tt e jaku lác ió ). R e tinopath ia . N agyobb adagok  ad ása  ese tén  p ig m en t-re tin o p a th ia  (lá tás- 
élesség csökkenése , b a rn ás  sz ín lá tás).
GYOGYSZERKOLCSÖNHATASOK:
Tilos eg y ü tt adni
© M A O -inhibitorral (cen trá lis izgató  h a tá s  m érték e  fokozódik) ;
K erü lendő  az együ tt adás
© k a tek o lam in t dep le tá ló  an tih ip e rte n z ív u m o k k a l (h a tá su k a t csökken ti).
Ó vatosan ad h a tó :
© benzodiazep inekkel, h ip n o tik u m o k k al. an aes th e ticu m o k k al, p a ra sy m p ato ly ticu m o k k al, 

tr ic ik lik u s  an tid ep resszán so k k a l (an tiko linerg , ill. központi n y u g ta tó  h a tá su k a t erősíti) ; 
Ф k in id in n e l (kard iodepressz ív  h a tá sá t fokozza) ;
9  orális an tid iab e tik u m o k k a l (h a tá su k a t m eg v á lto z ta th a tja ).
FIGYELM EZTETÉS: M A O -inhibitor szedése u tán  a M elle ril-te ráp ia  m egkezdése e lő tt 3—6 
hetes szü n e te t kell ta r ta n i.
G y erm ek ek n ek  2 éves k o r a la tt nem  adható .
G laucom a ese tén  csak  kis adago k b an  a lkalm azható .
H osszan ta r tó  kezelés és nagyobb  ad agok  a lk a lm azása  esetén  együ tt adva  o rá lis an tid ia 
b e tik u m o k k al, ezek adag o lásán ak  ú jra b e á llítá sa  célszerű.
A gyógyszer bevétele u tán . vagy  fo lyam atos szedése esetén  a k ú ra  id ő ta rta m a  a la tt já rm ű 
vet vezetn i, m agasban  vagy veszélyes gépen  dolgozni tilos! A lkalm azásán ak , ill. h a tá sá n a k  
ta r ta m a  a la tt tilos szeszes ita lt fogyasztan i.
M EGJEGYZÉS: *  A 25 m g-os d razsé  és a re ta rd  tab l. csak  v én y re  ad h a tó  ki. Az orvos 
rendelkezése  szerin t (legfeljebb három  alkalom m al) ism ételhető .
A re ta rd  ta b le ttá t azon sz ak rendelés (gondozó) sz akorvosa  rende lh e ti, ak i a gyógyszer 
jav a lla ta i szerin ti betegség esetén  a beteg  gyógyszere lésére  te rü le tile g  és sz akm ailag  
ille tékes.
A 100 m g-os drazsé  k izáró lag  fekvőbeteg -gyógy in tézeti (gondozóintézeti) fe lh aszn á lá sra  
készült.
CSOMAGOLÁS: 20 d razsé  (25 mg) 4.40 F t; 100 d razsé  (100 mg) 76,50 F t ;  10 re ta rd  tabl. 
(200 mg) 15.60 Ft.
R =  SANDOZ
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TENDOR Antihipertensivum
tabletta

ÖSSZETÉTEL
20 mg debrisoquinum sulfuricum tabl.-ként.
JAVALLAT
Súlyosabb hipertónia, djeleértve a malignus szakot is (rendszerint kombinált 
kezelés formájában), ha más, enyhébb antihipertenzív szerrel, vagy azok kom
binációjával kielégítő hatást nem sikerült elérni.
ELLENJAVALLAT
Phaeochromocytoma.
ADAGOLAS
Egyéni megítélést igényei. Az adagolás beállítása lehetőleg intézetben tör
ténjék.
Felnőtt fekvő beteg átlagos kezdeti adagja naponta 2-szer 1 tabl. A beteg 
tűrőképességének figyelembevételével ez az adag 3 napi időközökkel napi 
2-szer '/г tabl.-val növelhető az optimális hatás eléréséig. Felnőtt járó beteg 
átlagos kezdeti adagja naponta legfeljebb 2-szer ’ / 2  tabl., majd 3 napi idő
közökkel ez az adag napi 2-szer 1/г tablettával — reggel, délben — növelhető 
az optimális hatás eléréséig.
A napi maximális adag 7 V2  tabl. (150 mg).
A fenntartó adag naponta 2-3-szor ’/ 2  tabl. A hatás lassan, fokozatosan a la
kul ki és a szer elhagyás után 10-14 napig még fennállhat.
MELLÉKHATÁSOK
Leggyakrabban ortosztatikus reakció, illetőleg kollapszus; továbbá szédülés, 
fejfájás, fáradtság, gyengeség, hasmenés, szájszárazság, látászavar, folyadék- 
retenció, depresszió, ejaculatiós zavar, esetleg gyakori vizelés, ill. nycturia. 
Az adagok csökkentésével a mellékhatások többnyire mérsékelhetők.
GYÓGYSZERKOLCSONHATASOK
Tilos együtt adni: MAO-inhibítorokkal (hipertóniás krízis veszélye), 
óvatosan adható:
-  triciklikus antidepresszánsokkal (hipotenzív hatás csökkenése, arrhythmia 

veszélye);
-  szimpatikomimetikumokkal, major trankvillánsokkal, orális antikoncipiensek- 

kel (hipotenzív hatás csökkenése);
-  L-dopával (hipotenzív hatás fokozódása);
-  orális antid'abetikumokkal és inzulinnal (hypoglykaemia veszélye);
-  gáz és iv. narkotikumokkal (hipotenzív hatás fokozódása).
FIGYELMEZTETÉS
Veseelégtelenség, koszorúsér vagy cerebralis elégtelenség esetén csak fokozott 
óvatossággal adagolható. Meleg időben a készítmény hatása fokozottabb, 
ezért az adagot megfelelően csökkenteni kell. Meleg fürdő fokozza az orto
sztatikus reakció veszélyét. Műtét esetén figyelembe kell venni, hogy a beteg 
Tendor kezelés alatt áll.
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért főleg járművezetők, 
magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak végső esetben, az orvos által
-  az egyéni érzékenységnek megfelelően -  előírt adagban szedhetik. Szedése 
alatt szeszes italt fogyasztani tilos.
MEGJEGYZÉS *  Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 50 tabl. 2,60 Ft.

C H I N O I N  B U D A P E S T
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VITAMIN E
KAPSZULA 100 MG, OLAJOS INJEKCIÓ 30 MG.

ÖSSZETÉTEL 1 kapszula 100 mg tocopherolum aceticum, 1 amp. (1 ml) 30 mg tocopherolum aceticum 
hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK Felnőttek: Sterilitás, habitualis abortus, abortus imminens, terhesség és lactatio alatt a 
fokozott E-vitamin-szükséglet kiegészítésére, oligo- és amenorrhoea, menopausa-syndroma. 
Endarteritis obliterans, localis keringési és trophiás zavarokon alapuló végtag-megbetege
dések.
Gyerekek: Újszülöttkor! scleroderma, atrophia, dystrophia, coeliakia, sprue, malabsorptio, 
epeút-elzáródás, csökkent capillaris resistentiaval járó kórállapotok, égésbetegség, dyst
rophia musculorum progressiva.

ADAGOLÁS Felnőttek: Á lta lában  h e ten te  1 -2  alkalomm al napi 1—3 kapszula vagy he tenként  2—3 amp. 
im.
Menopausa-syndroma kezelésére naponta 2—3 kapszula, 2-3 hétig, ha a panaszok csök
kennek, másodnaponta 1 kapszula további 5-6 héten át. Habitualis abortus, abortus im

minens esetén adagja allyloestrol tartalmú készítményekkel (pl. Turinallal) kombinálható. 
Súlyosabb esetekben napi 150-180 mg im.

Gyerekek: Általában 3—12 hónapos korig napi 0,3—1,0 ml im., 1—14 évesig hetente 2—3 
alkalommal 1 kapszula vagy 0,5—1,5 ml im. naponta.

Ezek az adagok kb. a feltételezett napi szükségletnek felelnek meg (substitutiós adagok). 
Farmakológiai hatás elérésére (pl. égésbetegségekben), dystrophia musculorum progres- 
sivábon ezeknek az adagoknak sokszorosa (5—10-szeres) adandó. Újszülöttkori scleroder- 
mában 0,3—0,5 ml im., 2—5 napon át.
Hazai vizsgálatok alapján indokoltnak látszik a mesterségesen táplált csecsemőket (2—12 
hó között) a hiányállapot (alacsony vérszint) elkerülése végett E-vitamin-substitutióban ré
szesíteni.

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

CSOMAGOLÁS 10 db kapszula 
5X1 ml ampulla

térítési díj: 6,60 Ft. 

térítési díj: 3,30 Ft.

Kőbányai Gyógy szer á r  иду ár Budapest



Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Társadalombiztosítási Főigazgatósága 
(főigazgató: Bartos István dr.)

T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s u n k  
3 0  é v e
Bartos István dr.

A népünk szociális biztonságát szolgáló és a szak- 
szervezetek által irányított társadalombiztosítás az 
elmúlt három évtized során mind szakszervezeti
formai, mind tartalmi-minőségi tekintetben nagy 
utat tett meg, eredményei mindannyiunk számára 
jelentősek és örvendetesek.

A munkásbiztosításnak hazánkban régi ha
gyományai vannak és természetszerűen ezek is 
hatottak a társadalombiztosítás fejlődésére. A 
munkásosztály előbb öntevékenyen, később a fo
kozódó osztályharc követelményeként, állami köz
reműködéssel és felügyelettel betegbiztosító pénz
tárakat, majd intézeteket hozott létre. Az első vi
lágháború után, a rövid életű Tanácsköztársaság 
intézkedéseiben fogalmazódtak meg — a Nagy Ok
tóber Szocialista Forradalom szociálpolitikai célki
tűzéseinek hatása nyomán — a szocialista társa
dalombiztosítás elvei, a szakszervezeti igazgatás 
gyakorlata, a dolgozók széles körű részvételével. 
A tanácshatalmat eltipró ellenforradalomnak nem 
is sikerült maradéktalanul felszámolnia a társada
lombiztosítással kapcsolatos vívmányokat.

A felszabadulás új korszakot nyitott a társa
dalombiztosításban is. Az országban végbemenő 
nagy politikai, társadalmi, gazdasági átalakulással 
párhuzamosan, a társadalombiztosítás — amely a 
háború előtt az állampolgárok alig egyharmadát 
érintette — a lakosság mind nagyobb hányadára 
kiterjedt. 1950-ben, az alkotmánynak megfelelően 
a biztosítottak egészségügyi ellátása és az erre a 
célra létrehozott gyógyító és megelőző szolgálat 
fenntartása állami feladattá vált. Az Elnöki Tanács 
törvényerejű rendeletével a társadalombiztosítás 
igazgatását, felügyeletét és ellenőrzését — a SZOT 
irányítása alatt — a szakszervezetekre bízta. Az el
múlt három évtizedben a szakszervezeteket felelős
ségteljes irányító munkájukban mindig az a törek
vés vezette, hogy a társadalombiztosítási rendszer 
a szocialista társadalom politikai és gazdasági elő
rehaladásával összhangban erőteljesen fejlődjék.

Az új, egységes Társadalombiztosítási Törvény 
megjelenésével egyidőben — 1975. július 1-én — 
lépett életbe az egészségügyi ellátás állampolgári 
jogon való biztosítása, amely a társadalom egész 
életét, az állampolgárok közérzetét befolyásoló és 
meghatározó előrelépés volt. Az állam tervsze
rűen, általános, kötelező és egységes rendszerben
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gondoskodik állampolgárairól és a biztosítottak, 
valamint az ellátásra jogosult családtagok körének 
kiszélesítésével a bizosítást gyakorlatilag az ország 
egész lakosságára kiterjesztette. A társadalombiz
tosítási ellátás munkával szerzett jog, vagyis kü
lönbözik a segélyezéstől, a rászorultságon alapuló 
szociális gondoskodástól. Mindennek figyelembe
vétele meghatározza a szakszervezeti tisztségvise
lők, társadalombiztosítási aktivisták, ügyintézők 
felelősségteljes tevékenységét. Az ellátás körülmé
nyeit tartalmazó előírások pontosak ugyan, de nem 
jelentenek áthághatatlan falakat és a szakszerve
zetek, valamint azok képviseleti fórumai az emberi 
szükségletet tartva szem előtt képesek a méltány
lást érdemlő határeseteket rugalmasan elbírálni, pél
dául a társadalombiztosítási tanácsok a maguk 
hatáskörében — kivételes esetben — a gyermek- 
ápolási táppénzre való jogosultság szempontjából 
olyan személyt is egyedülállónak nyilváníthatnak, 
aki egyébként nem az. Méltánylást érdemlő ese
tekben kezdeményezhetik a táppénzes idő meg
hosszabbítását, kivételes anyasági ellátást.

A biztosításba bevontak számának gyarapodá
sa mellett folyamatosan emelkedett az ellátási for
mák színvonala is, érvényesül a munkásosztály és 
a szövetkezeti parasztság azonos szintű elbírálása. 
Fokozott gondoskodás történik a nyugállomány
ban levőkről, a családosokról, a nehéz és egészség
re ártalmas munkát végző dolgozókról, az üzemi 
baleseti sérültekről és hozzátartozóikról.

Különös gondot fordítunk a nők, az ifjúság, a 
gyermekes, főként a többgyermekes családok ellá
tására. 1967-ben a világon elsőként — hazánkban 
vezették be a gyermekgondozási segélyt. Ezt 1980- 
ban 254 ezer anya vette igénybe és számukra 3,9 
milliárd forintot fizettek ki. Néhány további adat 
a társadalombiztosítási kiadások alakulására: 
1975-ben több mint 45 milliárd, 1979-ben 73 mil
liárd (ez a nemzeti jövedelem 13,2%-t tette ki)
1980-ban 82 milliárd és ez évben majdnem 91 mil
liárd forint a ráfordítási előirányzat. Családi pót
lékra 1979-ben 10,5 milliárdot, 1980-ban 13,6 mil- 
liárdot, táppénzre 1979-ben 6 ,8  milliárdot, 1980- 
ban pedig 7,4 milliárd forintot fordítottunk. A táp
pénzzel párhuzamosan és sajnálatos módon, a 
megbetegedési arányok is emelkednek. 1979-ben 
5,7%, 1980-ban 5,9% volt a táppénzesek aránya.

A társadalombiztosítási kiadások több mint 
65%-a nyugdíj. 1979-ben 48 milliárd, 1980-ban 56 
milliárd forint volt a nyugdíjakra kifizetett összeg.
A nyugdíjasok és járadékosok száma évről évre 
növekszik. 1950-ben az össznépesség 5,9%-a, 1979- 
ben 18,8%-a volt nyugdíjas vagy járadékos. Ma 
2  millió 82 ezer a nyugállományban levők száma.
Az egy nyugdíjasra jutó átlagos összeg az 1975. évi 
1272 forintról 1980-ban 2267 forintra emelkedett.
A nyugdíjak emelkedéséhez hozzájárult az új 
nyugdíjasok magasabb nyugdíja mellett az alacsony 
összegű nyugdíjak differenciált emelése 1979. jan.
1-től, amely 1,3 millió nyugdíjast érintett 1,8 mil
liárd költségkihatással.

A társadalombiztosítás a megyei (budapesti) 
igazgatóságokon, a szakmai központokban dolgozó 
ellenőrző főorvosokkal, sok ezer társadalmi akti- 679



vistával látják el az egészségügyi-egészségvédelmi 
feladatokat, együttműködve más társadalmi szer
vekkel, az állami egészségügyi szolgálattal. Megkü
lönböztetett figyelemmel kísérik a dolgozók munka
helyi egészségügyi ellátását, gondoskodnak a foglal
kozási ártalmak megelőzéséről és az eredményesebb 
egészségnevelés érdekében koordinálják az állami
szakszervezeti tennivalókat: orvos-műszaki anké- 
tokat szerveznek, fórumokat létesítenek a megelő
zés hatékonyabb gyakorlati megvalósítására. A 
szakszervezeti irányítás feladatai sorába tartozik a 
keresőképesség, a táppénzes állomány, a gyógy
szerellátás, a gyógyászati segédeszközökkel való el
látás ellenőrzése, szoros együttműködésben az or
vosi tevékenységgel, mindenkor a dolgozók egész
ségének védelmében. A csökkent, illetve megvál
tozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási 
rehabilitációjának fejlesztése szakszervezeti tár
sadalombiztosítási feladat is, hiszen szorosan 
összefügg a rokkantsági nyugdíjak alakulá
sával. A szakszervezetek társadalombiztosítási 
szervei már az 50-es évek végén kezdeményezték 
üzemi rehabilitációs bizottságok megalakulását és 
részt vettek a szükséges jogi szabályozások kidol
gozásában, felhasználva a felgyűlt, gazdag üzemi 
tapasztalatokat. A Társadalombiztosítási Főigazga
tóság 1980-ban az illetékes tárcákkal közösen ké
szített javaslatot a foglalkozási rehabilitáció rend
szerének korszerűsítésére.

A Főigazgatóság az elkövetkező időben a VI. 
ötéves népgazdasági terv céljainak megfelelően az 
állami szervekkel összehangolt szociálpolitikai el

képzelések alapján kíván dolgozni, annak tudatá
ban, hogy tevékenysége szorosan összefügg az em
berek élet- és munkakörülményeivel, létbiztonsá
gával és közvetett hatással van a gazdasági term e
lőm unkára is. Gondolunk itt elsősorban a kis ösz- 
szegű nyugdíjasok szociális biztonságának fokozá
sára, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély 
fokozatos növelésére, a korszerű foglalkozási reha
bilitáció kidolgozására, illetve meghonosítására, a 
m unkáltatók kötelezettségeinek a fejlődés követel
ményei szabta pontosabb meghatározására. Mind
ehhez szükséges m unkastílusunk felfrissítése, a 
hatáskörök decentralizálásával, a bürokratikus 
akadályok eltávolításával, új módszerek — ezek 
sorában a számítástechnika — alkalmazásával az 
egységes alapokon nyugvó, gyors, kulturális ügy
intézés biztosítása.

Az elmúlt három évtizedre visszatekintve el
mondható, hogy az ország lakossága, ha vannak is 
megoldásra váró feladatok, jólétben és szociális 
biztonságban él; társadalombiztosítási rendsze
rünk minden nemzetközi összehasonlítást elbír. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nem 
kell tevékenységünket továbbfejleszteni, tartalma
sabbá tenni. E törekvésünkben a Magyar Szak- 
szervezetek XXIV. kongresszusa dokumentumai 
értelmében, célunk: erősíteni a testületek munká
ját az érdekvédelem, különösen az egyéni érdek- 
védelem terén, garantálni az emberek ügyeinek 
gyors, kulturált intézését, mindenki megelégedé
sére, az egészséges közérzet és a jó közhangulat 
tartóssá tétele érdekében.

H e l y e s b í t é s

Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy e számban megjelenő Sensit hirdetésünk 
megjegyzés rovata az alábbiak szerint módosul:

MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három
alkalommal) ismételhető.
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Orsz. Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet 
Orsz. Frederic Joliot Curie Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutatóintézet*

E g é s z s é g e s  t e r h e s e k
v a s h á z t a r t á s á n a k
v i z s g á l a t a
s z é r u m f e r r i t i n  s z in t j ü k  
im m u n o r a d io m e tr i á s  
m e g h a t á r o z á s a  ú t j á n
Német Katalin dr., Andrássy Katalin dr., 
Mann Vera dr.*, Füzes Erzsébet dr.,
Kocsár László dr.* és Simonovits István dr.

kánkban csak a 20—29 éves primigravidák és primi- 
parák vizsgálati leletei kerültek feldolgozásra. Hogy a 
vasanyagcsere változását jobban megismerhessük, 
igyekeztünk minden terhesen 3 meghatározást — a 
terhesség ugyanazon szakaszában, terhességük III., V. 
és VIII. hónapjában — végezni. Kontrollként megvizs
gáltunk 54 hasonló korú (20—29 éves) véradó nőt, aki 
életében először adott vért. A vérvételek időpontja 
minden reggel 8—10 óra közé esett. Vizsgálataink ide
je 1977. június l-től 1979. december 31-ig terjedt.

A vizsgált terheseket az adatok feldolgozásánál 
két csoportra osztottuk:

I. csoport: vaskezelésben nem részesültek (599 
terhes),

II. csoport: vaskezelésben részesültek (153 terhes).

Minthogy ennek a közleménynek egyedüli cél
ja annak vizsgálata, hogyan alakul egészséges ter
hesek haemoglobin szintje és vasháztartása minden 
terápiás beavatkozás nélkül („natural history”) a 
II. csoport vizsgálata során nyert eredményeinket 
másutt tárgyaljuk (4). Ezen közleményünkben ki
zárólag olyan terhesek vizsgálati leletei szerepel
nek, akik terhességük folyamán vaskezelésben nem 
részesültek.

Addison G. H. és munkatársai (1) vizsgálatainak 
eredményeképpen 1972 óta forradalmi változás kö
vetkezett be a szervezet vasanyagcseréje megisme
résében. Immunoradiometriás (IRMA) módszer be
vezetésével lehetővé vált a szerumferritin megha
tározása. Ez viszont — bizonyos, nagyszámú sejt
széteséssel járó kóros állapotoktól eltekintve — le
hetővé teszi azt, hogy nagy pontossággal határoz
zuk meg a szervezet vasraktárának nagyságát.

A ferritin 450 000 molekulasúlyú vastároló fe
hérje, mely egy fehérjeburokból és egy vastartal
mú magból áll. Nagy koncentrációban fordul elő 
a májban, lépben, csontvelőben.

Addison és munkatársai (1) mutatták ki elő
ször, hogy vashiányos betegek szerumferritin szint
je alacsonyabb az egészségesekben található 2 0 — 
2 0 0  ng/ml értékhatárnál, vasfelesleg esetében ma
gasabb. Egészséges férfiak szerumferritin szintje 
átlag 50 ng/ml, egészséges nők szerumferritin szint
je átlag 30 ng/ml (2). Az elmondottakból követke
zik, hogy a ferritinszint vizsgálhatósága ezt a mód
szert az utóbbi években a vasanyagcsere-vizsgála- 
tok középpontjába állította. Ez volt az oka annak, 
hogy Intézetünkben az Országos F. Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet mun
katársaival szoros együttműködésben 1977-ben — 
Magyarországon elsőként — a szerumferritin im
munoradiometriás meghatározását mi is beállítot
tuk (3).

II. Vizsgálati anyag és módszer

Vizsgálati anyag
Megvizsgáltuk Budapest II. kerületi Kapás utcai 

Rendelőintézet Terhesgondozójának gondozása alatt 
álló valamennyi terhes vörösvérsejtszámát, haemoglo
bin szintjét és vasanyagcsere-alakulását. De hogy a 
vizsgálati minta minél homogénebb legyen, ezen mun-
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Mérési módszerek
Haemoglobin meghatározás ciánhaemiglobin for

májában Lynson Junior fotométeren, vörösvérsejt- 
meghatározás Medicor gyártmányú Picoscale-készü- 
lékkel, haematokrit mérés mikrohaematokrit centri
fugával (Janetzky), szerumvas és teljes vaskötő képes
ség meghatározása Ness és Dickerson módszerével (5) 
történt. Szerumferritin meghatározást előző munkánk
ban ismertetett módszerrel (3) radioimmunometriás 
technika alkalmazásával végeztük.

III. Eredmények

Eredményeink feldolgozása során először a ter
hességi anaemiára és vasanyagcserére vonatkozó 
hagyományos vizsgálati módszerekkel nyert ered
ményeinket és a szerumferritin mérések eredmé
nyeit ismertetjük, hogy egybevethessük a terhessé
gi anaemia, a terhességi vashiány meghatározására 
vonatkozó régi vizsgálati módszerekkel kapott ér
tékeket a szerumferritin mérések eredményeivel. 
Vizsgálati eredményeinket az 1. táblázaton szem
léltetjük.

Az 1. táblázat azt mutatja, hogyha az anaemia 
alakulását, azaz a haemoglobin érték változását 
követjük, legújabb vizsgálataink is megerősítik 
előző vizsgálati eredményeinket (6 ), miszerint a 
a haemoglobin értékek csökkenése már a terhesség 
elején megindul, az V. hónapban éri el mélypont
ját és ugyanezen szinten marad a VIII. hónapig.

Vizsgált primigravidáink és primiparáink hae
moglobin szintje a terhesség V. hónapjára átlagban
1 2 ,0  g/dl-es (1 ,8 6  mmol/1) értékre csökken, s ezen 
marad a terhesség végéig.

Teljesen más a helyzet a szerumferritin és sze
rumvas esetében: a szerumferritin és szerumvas 
értékek csökkenése a terhesség elején indul meg 
és töretlenül folytatódik a terhesség végéig.

Az 1. táblázat adatai szerint teljesen egyértel
műen alakul a szerumferritin szint. A szerumferri
tin szint a nem terhesekhez viszonyítva már a ter
hesség III. hónapjára kismértékben csökken. Ez a 
nagy szórás miatt nem értékelhető. Ez a csőkké- 681



1. táblázat. V ashiányos anaem ia a laku lása  20—29 éves nőkben

Nem terhes T e r h e s e k

n = 54 
>T±SE

III. hónap 
n = 253 

x±SE

V. hónap 
n = 187 

X ±SE

Vili. hónap 
n = 159 

1T±SE

Hb g/dl
mmol/1

13,8±0,02
2,13±0,003

12,7±0,05 
1,96 ±0,007

12,0±0,06 
1,86±0,009

12,0±0,07 
1,86±0,01

Szérum
vas

/tg%
/tmol/l

110±3,8 
19,8±0,7

114±2,1 
20,3 ±0,4

105±2,0 
18,8 ±0,3

78±2,8 
13,9±0,5

TVK /tg%
/tmol/l

323±4,4
57,7±0,8

302 ±3,2 
54,0±0,6

337 ±4,5 
60,2±0,8

438±6,6 
78,4±1,2

Szaturációs index % 34,3±1,2 38,7±0,8 32,6±0,8 18,8±0,8

Szerumferritin ng/ml 50,4±6,6 43,4±1,5 30,6±1,9 14,0±1,4

2. táblázat. Azon terhesek Hb, szerumvas, TVK értéke 
és szaturációs indexe, akikben terhességük  
Vili.  havában 5,1—10 ng/ml közötti 
szerumferritin szintet találtunk

III. hónap V.hónap Vili. hónap
n = 8 n = 14 n = 39

Hb
g/dl 12,6 11,9 12,1
mmol/1 1,95 1,84 1,88

Szerűm- /tg % 73 87 81
vas /tmol/l 13,0 15,5 14,5

Szaturásiós % 22 23 19
index

TVK
/tg % 339 376 444
/tmol/l 60,6 67,3 79,5

nés a terhesség V. hónapjára kifejezetté válik és a 
VIII. hónapban a „normális szint” alá süllyed: át
lagban 14 ng/ml-t ér el7~í)e gyakran találtunk a 
VIII. hónapos terhesek között olyan szélsőségesen 
alacsony ferritinértéket (1 — 2  ng/ml), melyek tel
jesen kiürült vasraktárakra mutatnak.

3. táblázat. Azon terhesek Hb, szerumvas, TVK értékei 
és szaturációs indexei, akiknek terhességük  
Vili.  havában 5 ng/m l-es vagy alacsonyabb 
szerumferritin értéket találtunk.
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III. hónap 
n = 0

V. hónap 
n = 7

Vili. hónap 
n = 58

g/dl 12,2 11,3
Hb

mmol/l — 1,89 1,75

Szerűm- /tg % — 72 59
vas /tmol/l — 12,8 10,5

Szaturációs % — 16 13
index

u a  % ____ 449 462
TVK

/tmol/l 80,3 82,6

A következőkben ugyanezt a kérdést egy má
sik oldalról igyekeztünk megközelíteni. Vizsgálati 
anyagunkból kivettük mindazok terhesek vala
mennyi vizsgálati adatát, akiknél a szerumferritin 
szint rendkívül alacsony. A 2. táblázaton azon 
terhesek Hb, szerumvas és szaturációs indexeit 
tüntettük fel, akiknek szerumferritin szintjük 
5,1—10 ng/ml között mozgott, a 3. táblázaton pe
dig azon terhesek fent említett vizsgálati leletei 
szerepelnek, akikben a terhesség VIII. hónapjá
ban a vasraktárak teljesen kiürültek: 5 ng/ml alá 
süllyedtek. A 2. táblázatból ki kell emelnünk, hogy 
ebben a csoportban a terhesség VIII. hónapjában 
39 olyan terhest találtunk, akiknek haemoglobin 
szintje a terhesség végén átlagban 12,1 g/dl. (S. I. 
rendszerben kifejezve 1,88 mmol/1) volt. Olyan ér
ték ez, amelyet szülészeink túlnyomó többsége még 
normálisnak tart, s úgy értékel, hogy ez az érték 
a „terhességi haemodilutio” megnyilvánulása. 
Olyan érték ez, amikor szülészeink zöme nem tart
ja indikáltnak a vaskezelés bevezetését, s nem 
tartja mulasztásnak, hogy a vaskezelést a terhes
ség III. hónapjában nem kezdte meg, holott a sze
rumferritin szint egyértelműen a terhes vasraktá
rainak súlyos kiürülésére mutat. A 2. táblázaton 
a szerumvas érték átlagban a még normálisnak el- 
fagodott érték alsó határán van: 81 /tg% (S. I. 
rendszerben 14,5 /tmol/l). Egyedül a szaturációs in
dex mutatja, hogy átléptük a „normálisnak” tar
tott érték alsó határát.

A 3. táblázaton, ahol a terhesség VIII. hónap
jában 58 olyan terhest találtunk, akikben a hae
moglobin szint 11,3 g/dl (S. I. rendszerben 1,75 
mmol/1) olyan érték ez, amelynél terhesgondo
zóink, szülészeink nem kis része nem tartja abszo
lút indikáltnak a terhes vaskezelését, noha szerum
ferritin szintjük vasraktáraik teljes kiürülését mu
tatják. Vizsgálataink megerősítik Bernát (7) ré
gebbi megállapításait, azt, hogy a szervezet vi
szonylag jó haemoglobin szintje mögött súlyos vas
hiánybetegség húzódhat meg.

M e g j e g y z é s :  A Haematológusok Nemzetközi Tár
saságának Standardizációs Bizottsága 1980 augusztusá
ban tartott Montreal-i Világkongresszusán nem fogad
ta el a haemoglobin érték jelölésében az S. I. rendszert 
( H o l t á n  szóbeli közlése.)



IV. M e g b e s z é l é s

A szerumferritin szint meghatározása lehető
vé tette azt, hogy a szervezet vasraktárairól pontos 
képet kapjunk. Ennek az új vizsgálati módszernek 
bevezetése módot nyújtott arra, hogy a terhesek 
szervezetében végbemenő anyagcsere-változásokat 
pontosabban nyomon kövessük. Vizsgálataink azt 
mutatták, hogy a terhesek haemoglobin szintjének, 
szerűm vas szintjének meghatározása nem ad meg
bízható képet a szervezet vasraktárainak feltöltött- 
ségéről.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a terhesek 
szerumferritin szintje a terhesség végére 79%-ban 
a normális alsó határa alá süllyed (20 ng/ml alá). 
Közülük 61%-nál 10 ng/ml alatt marad a ferritin 
szint.

Az a vita, mely a terhesek vaskezelésé
nek indikációja körül folyik (1. British Medical 
Journal 1978 hasábjain folyó vitát [9] stb.) megha
ladja e közlemény kereteit. Erre másutt térünk ki
(4). Sajnálatos, hogy magának a szerumferritin 
szint immunoradiometriás vizsgálatának szélesebb 
körű bevezetését, a módszer rendkívüli bonyolult
sága, nagy műszerigénye, hazánkban jelenleg nem 
teszi lehetővé.

ö s s z e f o g l a l á s :  A szerzők a szerumferritin szint 
immunoradiometriás mérésének bevezetésével

olyan mérési eljárás birtokába jutottak, melynek 
segítségével hű képet kaptak a terhesek vas
raktárainak nagyságáról. Előző vizsgálatsorozatuk 
kiegészítéseképpen meghatározták 752 először szü
lő 20—29 éves nő szerumferritin szintjét terhessé
gük III., V. és VIII. havában. Vizsgálataik azt a 
nagy fontosságú tényt fedték fel, hogy a vizsgált 
terhesek kereken 1 0 %-ánál „normális”-nak tartott
I , 2 2  mrnol/l-es (1 2 ,1  g/dl-es) haemoglobin érték és 
közel normális 14,5 //mol/'l-es (80 («g%-os) szerum- 
vas átlagérték ellenére a rendkívül alacsony sze
rumferritin szint a terhesek vasraktárainak kiürü
lését mutatja. Közel 10%-ban még 1,75 mmol/l-es 
(11,3 g/dl)-nél magasabb Hb értéket találtak olyan 
terheseknél, akiknek szerumferritin értéke 5 
ng/ml-es vagy még alacsonyabb volt. Vizsgálataik 
alapján megismételik előző javaslatukat, hogy ha
zánkban a terhesek túlnyomó többsége terhessé
ge III. hónapjától részesüljön vaskezelésben.

IRODALOM: 1. Addison, G. M. és mtsai: J. Clin. 
Path. 1972, 25, 326. — 2. Jacobs, A. és mtsai: Brit. Med.
J. 1972, 4, 206. — 3. Mann, V. és mtsai: Transzfúzió 
1979, 12, 104. — 4. Német K. és mtsai: Transzfúzió 1981, 
14. 1. — 5. Ness, A. T., Dickerson, H. C.: Clin. Chim. 
Acta 1965, 12, 579. — 6. Simonovits, 1. és mtsai: Transz
fúzió 1977, 10, 39. — 7. Bernát 1.: Vasanyagcsere. Me
dicina Bp. 1973. — 8. Fenton, V., J. Cavill, J. Fisher: 
Brit. J. Haemat. 1977, 37, 145. — 9. Leading Article. 
Brit. Med. J. 1978, 2, 6148, 1317.
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Az emlőrák számos országban, elsősorban az ipari
lag fejlett országokban, megelőzve a méhnyak rák
jának incidenciáját, a nők leggyakoribb malignus 
daganatává vált, és ez a tendencia egyre erősödik 
(1 ). így érthető, hogy az irodalomban felszaporod
tak mind a daganat keletkezésével, mind pedig a 
terápiával foglalkozó közlemények.

Az emlő fiziológiás fejlődéséhez és működésé
hez számos hormon egyensúlya szükséges, ennek 
az egyensúlynak a felbomlása kórképek egész 
sorának kialakulásához vezethet (2 ). Állatkísérle
tekben tartós ösztrogénkezelés kapcsán az emlőrák 
incidenciájának növekedését figyelték meg, patká
nyok dimetilbenzantracénnal indukált emlőtumo
rainak transzplantálhatóságát és növekedését is 
befolyásolni lehetett ösztrogén adásával (3, 4). 
Nőkben ösztrogénszármazékok hosszan tartó sze
dése esetén az emlő epithelsejtjeinek proliieració- 
ját észlelték, sőt kazuisztikai közlemények extrém 
nagy dózisú ösztrogénkezelés után jelentkező em
lőrákokról számolnak be, természetesen az ok— 
okozati összefüggés ezen esetekben nem bizonyí
tott (1, 5, 6 , 7, 8 ). Ezen adatok hatására a kutatás 
két irányban indult meg. Egyrészt az ösztrogének 
szintjének mérésével, a daganat indukációjára jel
lemzőnek tartott hányados meghatározásával 
(ösztriol/ösztron +  17 beta ösztradiol) vagy az 
ösztrogénprofil indirekt becslésével (pl. hüvelyke
netből) az emlőrák által különösen veszélyeztetett 
populációt próbálták meg kiszűrni, másrészt a da
ganatok hormonterápiája újból az érdeklődés kö
zéppontjába került (9, 10, 11, 12).

Már 1896-ban beszámoltak arról, hogy a pete
fészek eltávolításával az emlőrák növekedése sike
resen gátolható. Ezt követően sokan alkalmazták 
az eljárást, mellyel az esetek mintegy 2 0 %-ában 
tudtak eredményt elérni. Részben a hormonális

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 12. szám

beavatkozásokból adódó mellékhatásoknak, rész
ben a kemoterápiával elért jobb eredményeknek 
tudható be, hogy a hormonterápia a 60-as években 
háttérbe szorult (13). Kemoterápiával az esetek 
60%-ában kaptak objektív választ, értve ez alatt a 
tumorok térfogatának legalább 50%-os regresszió
ját (14).

Az elmúlt 15 év azonban számos változást ho
zott az emlőrák kezelésében. Folca 1961-ben közöl
te azt a megfigyelését, hogy az emlőrák eltávolítá
sa előtt adott ösztrogén különböző mértékben kö
tődik az egyes tumorokhoz. Adrenalektomiával a 
metasztázisok növekedését csak akkor lehetett 
meggátolni, ha az in vivo adott ösztrogént ki lehe
tett mutatni a daganatszövetben (15). A követ
kező jelentős lépést az jelentette, amikor Jensen 
kimutatta egy cytoplasmatikus fehérje, az ún. re
ceptor létezését, mely iránt az ösztrogén erős affi
nitást mutatott (16). A módszer segítségével lehe
tővé vált in vitro meghatározni a tumorsejtek által 
megkötött jelzett ösztrogén mennyiségét. Újabban 
a receptor-tartalom in vivo, a tumor eltávolítása 
nélküli meghatározására is kísérletek történtek.
197 Hg-vel jelzett ösztrogénnel kísérelik meg a 
más módszerrel már lokalizált primer tumorok és 
metasztazisok receptor-tartalmának összehasonlí
tását (17).

Terápiás és prognosztikai összefüggések

Az elmúlt években elegendő adat gyűlt össze 
ahhoz, hogy a szteroidreceptor meghatározással 
nyerhető információról átfogó képet kapjunk. A 
vizsgálatok, melyek az emlőrák különböző tulaj
donságai és a szteroidreceptor tartalom közötti 
korrelációt igyekeztek felfedni, elsősorban a tumo
rok hormondependenciájának meghatározásával 
nyújtottak segítséget a gyógyításhoz. A random 
módon végzett terápiával szemben, amikor is a 
betegek 2 0 %-ánál figyeltek meg hosszabb remisz- 
sziót a hormonális beavatkozást követően, az öszt- 
rogénreceptort hordozó tumoroknál az esetek 55— 
60%-ában tudtak tartós regressziót elérni, ellen
ben a receptort nem tartalmazó tumorok esetén 
csak 5%-a volt érzékeny ugyanazon beavatkozásra 
(18, 19). Bár nincs lineáris összefüggés a hormon
terápia iránti érzékenység és a receptorszint kö
zött, mégis célszerű a tumorok felosztásánál ma
gas, közepes, alacsony receptortartalmú kategóriá
kat alkalmazni. Alacsony receptorszinttel rendel
kező tumorok esetén (fentomol/mg protein alatt) a 
betegek 6 %-ánál, magas receptorszinttel rendelke
ző tumorok esetén a betegek 80%-ánál észleltek 
objektív választ az endokrin terápiát követően 
(20). Még hatásosabban választhatjuk ki a hor
monterápiára alkalmas betegeket, ha az ösztrogén- 
receptor mellett a progeszteronreceptort is megha
tározzuk. Ugyanis amennyiben mindkét receptor 
kimutatható a tumorsejtekben, akkor jóval való
színűbb, hogy a daganatok akár ablatív, akár ad
ditív kezelésre reagáljanak (1. táblázat) (21, 22, 23,
24). Ismert, hogy a progeszteron szintézise ösztro- 
géndependens (24). így a biopszia előtt adott öszt
rogénnel a progeszteronrepector-szintet megemel
ve várhatóan megnő azon tumorok aránya, me- 685



1. táblázat. A z e n d o k r in  te r á p iá v a l  e lé r h e t ő  o b je k t iv  
v á la s z o k  a r á n y a  a  r e c e p t o r - p o z i t ív  
é s  n e g a t ív  tu m o r o k b a n

ÖR—
PGR—

ÖR — 
PGR +

ÖR + 
PGR—

ÖR + 
PGR +

McGuire és mtsai 
(20) 0/11 7/17 13/16

LeClerq és mtsai 
(21) _ 0/1 1/3 1/3

Matsumoto és 
mtsai (20) 2/20 0/1 9/25 12/20

Young és mtsai 
(22) 1/3 1/1 1/7 13/18

Allegra és mtsai 
(23) 0/12 0/4 8/14 11/14

Összesen 3/46 1/7 26/66 50/71
6,52% 14,28% 39,39% 70,42%

ÖR = ösztrogénreceptor; PGR = progeszteronreceptor

lyekben mindkét receptort ki lehet mutatni és a 
hormonterápiára alkalmas beteganyag szelekciója 
eredményesebb lehet (17).

A kemoterápiás érzékenység és a hormonre- 
ceptorszint közötti összefüggés még vitatott. Töb
ben számolnak be arról, hogy a cytostatikus terá
pia jóval eredményesebb az ösztrogénreceptor- 
negatív tumorok esetében, és még kedvezőbb az 
objektív válaszok aránya, ha progeszteronrecep- 
tort sem tartalmaz a tumor (2. táblázat) (25, 26). 
A jelenség magyarázata még nem ismert, azonban 
elképzelhető, hogy a magasabb receptortartalom 
összefügg a sejtek fokozottabb differenciálódásá
val és így lassabb növekedésével. Más közlemé
nyek viszont arról számolnak be, hogy az ösztro- 
génreceptor-pozitív és -negatív tumorok egyaránt 
jól reagálnak kemoterápiára és nem szabad késle
kedni annak elkezdésével az ösztrogénreceptor-po- 
zitív tumorok esetében sem (27, 28, 29). Ilyenkor 
a kemo- és hormonterápia együttes felhasználása 
a legcélravezetőbb. Az egyik szóba jövő stratégia 
szerint a daganatsejteket antiösztrogén kezeléssel 
szikronizáljuk, azaz a sejt osztódásában szerepet 
játszó anyagcsere-folyamatokat gátoljuk, és mivel 
a sejtek életciklusuk során nem tudnak tovább ha
ladni, egy fázisban halmozódnak fel. Ezt követően 
ösztrogén adására az összes proliferáló sejt egy
szerre lép az intenzív DNS szintézis fázisába (S fá
zisba). így az ekkor alkalmazott DNS szintézist 
gáltó cytostatikumok jóval több sejtet károsí
tanak (26).

2. táblázat. A  k e m o te r á p iá v a l  e lé r h e t ő  o b j e k t iv  v á la s z o k  
a r á n y a  a  r e c e p t o r - n e g a t ív  é s  p o z i t ív  
tu m o r o k b a n

ÖR + ÖR—

Allegra és mtsai (26) 1/15 21/27
Jonat és mtsai (25) 6/14 20/28
Lippman és mtsai (25) 3/25 34/45
King és mtsai (25) 11/19 8/12
Összesen 21/73 83/112

28,7% 74,1%

ÖR = ösztrogénreceptor

Az emlőtumorok receptorszintjéből a terápiás 
érzékenységen kívül a betegség prognózisára is 
következtetni lehet. Az ösztrogénreceptor-pozitív 
tumorok esetében, melyek túlnyomóan a postme- 
nopausában fordulnak elő, a daganat sebészi eltá
volítását követően jóval hosszabb recidivamentes 
időtartamra lehet számítani, mint azoknál a tumo
roknál, melyek nem tartalmazzák ezen fehérjét. 
Bár az ösztrogénreceptor tartalom és a nyirokcso
mó-áttétek közti összefüggésről eltérő eredménye- 
nyeket is találhatunk az irodalomban, mégis az 
adatok nagy része amellett szól, hogy a receptort 
tartalmazó tumoroknak alacsonyabb a metasztati- 
zálási készsége (30, 31, 32, 33). Az ösztrogénrecep- 
tort nem tartalmazó tumorok rosszabb prognózisá
ra utalnak Cook ás mtsainak vizsgálatai is, akik 
286 mastectomizált beteg adata alapján megállapí
tották, hogy axilláris nyirokcsomó-áttét nélkül, ha 
a primer tumor nem tartalmazott ösztrogénrecep- 
torokat, ugyanolyan magas volt a recidivák ará
nya, mint pozitív axilláris nyirokcsomók ese
tén (34).

A szteroidreceptor meghatározásának
molekuláris alapjai

Míg az ösztrogénreceptort nem tartalmazó tu
moroknál teljes bizonyossággal meg lehetett mon
dani előre a hormonterápia kudarcát, addig a re- 
ceptor-pozitív tumoroknál 60%-os biztonsággal jó
solhatjuk meg előre az eredményt. Ez a bizonyta
lanság több okra vezethető vissza. A szöveti met
szetekben történt receptor-meghatározás igazolta, 
hogy nem minden daganatsejt tartalmaz receptort, 
az ösztrogénreceptorra nézve pozitív tumorokban 
sem (35, 36). Elektroforézissel és centrifugálással 
is sikerült a sejteket különböző receptorszintű 
szubpopulációkra szétválasztani (37). így különö
sen a határesetekben elképzelhető, hogy csak a 
tumorsejtek elenyésző része tartalmaz receptort, 
a biokémiailag receptor-pozitívnak bizonyult tu
morban azonban a daganatsejtek többsége nem 
reagál a hormonterápiára. Ezeket az ellentmondá
sokat úgy próbálták kiküszöbölni, hogy a recep
tortartalmat nem a minta fehérje mennyiségére, 
hanem sejtdenzitására vonatkoztatták (38).

A várt terápiás hatás elmaradásának másik 
magyarázata lehet, hogy a tumorok térfogatának 
50%-os csökkentéséhez a sejteknek legalább 99(Vo-t 
el kell pusztítani, így ha a hormonterápia után 
csak kevéssel több, mint a sejtek egy százaléka 
marad életben, nem érünk el objektív válaszként 
értékelhető regressziót, tehát tévesen ösztrogén in- 
depedensnek jelöljük a daganatot (39).

A terápia kudarcának minden bizonnyal leg
gyakrabban az az oka, hogy az ösztrogénreceptort 
tartalmazó daganatsejtek és az ösztrogénmolekula 
közti interakció valamelyik fázisában ,,hiba” kö
vetkezik be. Ahhoz, hogy a hormonreceptor komp
lex kifejtse hatását, el kell jutnia a sejtmagba, ahol 
a magi fehérjék non-hiszton frakciójához kötődve 
stimulálja az RNS szintézisben kulcsfontosságú 
szerepet játszó enzimet, az RNS polimerázt. Ennek 
eredményeképpen megnő a messenger RNS és 
transfer RNS szintézise. Az előbbi a fehérjék szin



téziséhez szükséges információt viszi a DNS-től az 
utóbbihoz, melynek felszínén megy végbe a fehér
jék felépítése. A maghoz eljutni a dimer formájú 
(8  S szedimentációs állandójú) ösztrogénreceptor- 
molekula képes (26, 31, 25). Ha tehát a tumorsej
tek csak olyan receptorfehérjéket szintetizálnak, 
melyek fiziológiás ionerősségen, ösztrogén jelenlé
tében nem képesek felvenni a dimer formát (4 S 
szedimentációs állandójú), hanem megmaradnak 
monomer alakban, akkor az ösztrogénhatás ezen a 
lépcsőn megakad. Ezt a teóriát igazolják Kute 
eredményei: vizsgálatai során a csak monomer re
ceptort tartalmazó tumorok 17,4%-a reagált hor
monterápiára, a dimer formával is rendelkező da
ganatok 75%-a volt érzékeny a kezelésre.

Űjabban sikerült különválasztani a 4 S és 8  S 
állandójú progeszteronreceptorokat is, azonban 
még nem ismert, hogy ezek aránya mennyire függ 
a daganatok hormonális befolyásolhatatlanságá- 
tól (40).

Az ösztrogénreceptor meghatározására ismert szá
mos módszer közül legelterjedtebbek a biokémiai eljá
rások, melyek a tumor által megkötött tritiummal jel
zett ösztrogén radiometriás meghatározásán alapulnak 
(19). Leggyakrabban az ún. DCC eljárását alkalmaz
zák, melyben dextran-bevonatú aktív szénnel távolít- 
ják el a fehérjéhez nem kötött ösztrogént (41, 42, 43). 
Ma már nemcsak a kutatásban, hanem a betegellátás
ban is bevezették, hogy a receptormolekulákat sucrose 
gradiensen történő centrifugálással vagy DEAE oszlo
pon való futtatással molekulasúlyúk, ill. töltésük sze
rint frakciókra bontják (19).

Említenünk kell az izoelektromos fókuszálást, 
melynek nagy előnye, hogy aspirációs biopsziával 
nyert anyagmennyiség is elegendő hozzá (44).

Ezen biokémiai eljárások mellett megkísérelték 
a receptormolekulákat fagyasztott metszetekben kimu
tatni. A kimutatás során vagy a fluoresceinnel jelzett 
ösztrogén kötődést vizsgáljuk mikroszkóppal, vagy pe
dig jelzetlen ösztrogén molekulát kötünk a receptor
hoz és ezt hozzuk kapcsolatba különféle módon nyert 
antiösztrogén immunglobulinnal (45, 46, 47, 48). A 
szövettani módszerek a szerzők szerint egyenértékűek 
a biokémiai meghatározásokkal, azonban széles körű 
bevezetésük előtt ezt még alaposabban igazolni kell.

Megbeszélés

Bár az emlőrákok receptortartalma és a da
ganatok terápiás befolyásolhatósága közti össze
függés még nem tekinthető teljesen tisztázottnak, 
az eddigi eredményekből kiderült, hogy a megha
tározással számos, a terápiát, ezáltal a betegek 
életkilátásait befolyásoló adatot nyerhetünk. Ha
zánkban az Országos Onkológiai Intézetben már 
folyik az emlőrákos betegek ez irányú vizsgálata, 
mely standardizált körülmények között, a KGST 
Szakértői Tanácskozáson egyeztetett kutatási 
szempontok szerint történik. Mivel a minták meg
felelő kautéliák betartásával szállíthatók, mód 
nyílhat a beteganyag kiterjesztésére olyan intéze
tek bevonásával, ahol a meghatározáshoz szüksé
ges technikai felszerelések már rendelkezésre áll
nak. Ezáltal nemcsak a korszerű betegellátásban 
részt vevő betegek számát növelnénk, hanem na
gyobb esetszám alapján pontosabb következteté
sekre nyílna alkalom. A felmerülő költségek — 
melyek központi támogatással biztosíthatók — je
lentős része megtérülne, a feleslegesen végzett

gyógyszeres és műtéti beavatkozások (ovarium el
távolítás, adrenalectomia) elhagyásával. Fontos 
még annak tisztázása is, hogy ki gondoskodjon a 
tumorszövet feldolgozásáról. Az eddigi tapasztala
tokból kitűnik, hogy a biokémiai meghatározással 
párhuzamosan szövettani kontrollvizsgálatra is 
szükség van, tehát kézenfekvő, hogy ezen feladat 
ellátásában a pathológusnak is részt kell vennie, 
de az eljárás műszerigénye m iatt csak megfelelően 
felszerelt laboratóriummal rendelkező centrumok
ban végezhető.

Hazánkban a kérdés sokkal összetettebb, az 
anyagi feltételek biztosítása melletti szervezési (pl. 
betegirányítás) feladatokat is meg kell oldani.

Más tényezők is a szteroidreceptorok mielőbbi 
rutinszerű alkalmazása mellett szólnak. Egyre 
több, az eddigi ismereteink szerint nem hormon- 
dependens szerből kiinduló daganatban találtak 
szteroidreceptorokat, például a gyomorbél-traktus 
tumoraiban, vesedaganatokban tudtak ösztrogén- 
és progeszteronreceptort kimutatni, azonban ezek
nek a terápiára való kihatását még nem lehet fel
mérni (49).

összefoglalás: Az emlőrákok jelentős részének 
növekedése befolyásolható hormonális beavatko
zásokkal. Elsősorban az ösztrogén és progeszteron 
játszik szerepet az emlőrákok növekedésének sza
bályozásában. A citoplazmatikus ösztrogént kötő 
fehérje, az úgynevezett ösztrogénreceptor megha
tározása biokémiai módszerek és fluoreszcens mik
roszkóp alkalmazásával lehetséges. Az ösztrogén
receptor pozitív tumorok endokrin kezelése esetén 
a tumorok 55—60%-ánál érhető el objektív válasz, 
míg a receptort nem tartalmazó tumorok esetében 
csak azok elenyésző hányadánál. Nem eldöntött a 
receptortartalom és a kemoterápiás érzékenység 
közti összefüggés.
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CAVINTON
injekció, tabletta

Ö ss z e té te l i  tabletta 5 mg vin- 
pocetinumot, 1 ampulla (2 ml) 10 
mg vinpocetinumot tartalmaz. 
Hatás. A Cavinton javítja az agyi 
perfusiót és ezáltal az agy oxigén- 
ellátását.
Állatkísérletekben javítja a kísér-, 
letesen létrehozott hypoxia utáni 
agyi regenerációt.
Javallatok. O rálisan: különböző 
eredetű (postapoplexiás, posttrau- 
más vagy sclerotikus), agyi kerin
gészavarok psychés vagy neuroló
giai tüneteinek: emlékezészava
rok, aphasia, apraxia, mozgásza
varok, szédülés, fejfájás csökken
tésére, a klimaktérium szindróma 
vasovegetatív tüneteinek kezelé
sére.
Hypertensiv encephalopathia, in- 
termittáló vascularis cerebralis in
sufficientia, angiospasticus agyi 
kórképek, továbbá endarteritis 
cerebri.
Ischaemiás agyi károsodásokban 
előrehaladott agyi arteriosdero- 
sisban a kollaterális keringés javí
tására.
Szemészetben az érhártya és ideg
hártya vascularis, elsősorban arte- 
riosclerotikus, ill. angiospasmus 
okozta maculadegeneratiók, par
tialis thrombosisok, 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 eredet biz
tonsággal kizárható.
Ellenjavallat. O rálisan: terhes
ség.
Parenterálisan: Súlyos ischae
miás szívbetegségek, súlyos szív
ritmuszavarok. Terhesség. 
Adagolás. O rálisan: Naponta 
3 x 1 —2 tabl., a fenntartó adag 
napi 3x1 tabl., hosszabb időn ke
resztül.
Parenterálisan: kezdő napi adag 
20 mg lassú cseppinfúzióban (2 
amp. tartalma 500—1000 ml in

fúziós oldatban) infundálva. A to
vábbiakban a szokásos napi adag 
30 mg (3 amp. tartalma 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 adott napi összmennyiség el
érheti az 1 mg/tskg-ot. Á készít
mény iv. és im. nem alkalmazható.
Gyógyszerkölcsönhatás. Az ed
digi tapasztalatok szerint a tabl. 
interakciót nem okoz, ezért kom
binációs kezelésre is alkalmas. 
Az injekció heparinnal incompa- 
tibilis, ezért az infúziót olyan be
teg nem kaphatja, aki heparin ke
zelésben részesül.

Mellékhatás: Kismértékű vér
nyomáscsökkenés, ritkán tachy
cardia, extrasystole fordulhat elő. 
Tartós kezelés esetén a vérképet 
ellenőrizni kell időnként. 
Figyelmeztetés: Parenterális 
alkalmazása során az ampulla sor- 
bitol-tartalma miatt diabetesesek 
vércukorszintje a kezelés alatt el
lenőrizendő.
Megjegyzés. *  A tab le tta  csak 
vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. Az in
jekció csak fekvőbeteg-gyógyin
tézeti felhasználásra van forgalom
ban.
Csomagolás. 10 amp. (2 ml)

1 4 , -  Ft 
50 tabl. 23,— Ft
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Mikrobiológiai Intézet 
(igazgató: Nász István dr.)

P a th o g e n  l e p t o s p i r á k  
a n t ib io t ik u m  é r z é k e n y s é g e
Fűzi Miklós dr.* és Csukás Zsuzsanna dr.

A leptospirák antibiotikum érzékenysége a kevés
sé tanulmányozott kérdések közé tartozik. Ma is 
vitatott, hogy melyek a leghatásosabb antibiotiku
mok és természetes körülmények között előfor
dulnak-e rezisztens mutánsok (1, 2, 3). Néhány 
évvel ezelőtt megvizsgáltuk törzseink penicillin, 
methicillin és oxacillin iránti érzékenységét és azt 
találtuk, hogy a pathogén leptospirák többnyire 
mérsékelten érzékenyek az oxacillin és a methicillin 
pedig a penicillinnél kevéssé aktív. Ezután két 
olyan antibiotikumot tanulmányoztunk, a vanco- 
mycint és az ampicillint, amelyeknek a leptospi- 
rákra kifejtett hatása még nem volt ismert, és azt 
tapaszaltuk, hogy a vancomycin nem gátolja a 
leptospirákat, ampicillinre viszont minden törzs 
feltűnően érékeny volt (4, 5, 6 ). Az ampicillin első 
therápiás kipróbálása Münnich és Lakatos nevé
hez fűződik, megfigyeléseik szerint az ampicillin 
hatékonysága a penicillinét jelentősen felülmúlta. 
(7, 8 ).

Penicillinre allergiás betegeknek azonban 
ampicillin nem adható. Ezért érdemesnek látszott 
a vizsgálatokat más antibiotikum okra is kiterjesz
teni és egyúttal tájékozódni hazai törzseink pri- 
mér érzékenységéről, amelyről eddig nem jelentek 
meg közlések. Ismertetendő munkánkban a strep
tomycin, kanamycin, neomycin, Oxytetracyclin, 
chloramphenicol, novobiocin, erythromycin és 
oleandomycin in vitro aktivitását tanulmányoztuk.

Anyag és módszer

A vizsgálatokat 50 pathogén leptospira törzzsel 
végeztük, amelyek részben emberi, részben állati fer
tőzésekből származtak. A kultúrák közül 30 külföldi 
és 20 hazai eredetű volt. A következő szerotípusokat 
(serovar) képviselték: icterohaemorrhagiae, mankar- 
so, naam, sarmin, birkini, ndambari, budapest, java- 
nioa, poi, coxi, whitcombi, canicola, jonsis, schüffneri,

* Jelenlegi munkahely: Országos Bőr-Nemikórta- 
ni Intézet, Budapest
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ballum, pyrogenes, zanoni, biggis, robinsoni, cynop- 
teri, butembo, bankinang, sen tot, djasiman, gurungi, 
australis, pomona, grippothyphosa, hebdomanis, kre- 
mastos, worsfoldi, kabura, szwajizak, medanensis, 
wolfii, sejroe, saxkoebing, bataviae, paidjan és taras- 
sovi.

Az antibiotikum érzékenységet folyékony Kort- 
hof táptalajban (10% nyúlsavó, 0,1% Witte-pepton, 
10 /ig/ml thiamin hidroklorid, pH 7,4) határoztuk meg. 
Az antibiotikum készítmények a következők voltak: 
streptomycin (streptomycin szulfát, Chinoin), neomy
cin (neomycin szulfát, Chinoin), kanacyn (kanamycin 
szulfát, Continental Pharma) tetran (oxytetracyclin 
hidroklorid, Chinoin), chloramphenicol (EGYT), eryth
romycin (erythromycin lactobionat, Abbot), triacetyl- 
oleandomycin (Pfizer), inamycin (novobiocin, Na, 
Hoechst). Az antibiotikumokat általában forró deszt. 
vízben oldottuk fel, az oleandomycint 50%-os etanol- 
ban, majd 10 perc szobahőn állás után a szükséges 
mennyiségeket steril körülmények között Korthof- 
táptalajhoz adtuk. Ezután a különböző antibiotikum 
koncentrációkat tartalmazó táptalajokat és a kont
rollt 2—2 ml mennyiségekben steril kémcsövekbe 
fejtettük. A beoltás a törzsek 8—10 napos tenyésze
teivel történt (Korthof-táptalaj, 30 °C) kb. 106 leptos- 
pirát mérve minden csőbe (35). A minimális gátló 
koncentrációkat 8 napos 30 °C-on inkubáció után ol
vastuk le. A meghatározást minden törzzsel kétszer 
végeztük el.

Eredmények

Vizsgálati eredményeinket a táblázat mutatja 
be. Látható, hogy az egyes antibotikumok gátló 
értékei eléggé egységesek. A különböző kontinen
sekről származó emberi és állati eredetű törzsek 
a hazai kultúrákhoz hasonlóan reagáltak és az 
egyes szerocsoportok között sem találtunk jelentős 
eltérést.

Az aminoglikozid antibiotikumok (streptomy
cin, neomycin, kanamycin) aktivitása hasonló, 
azonban a gátló értékek felső határa erősen meg
közelíti a therápiás vérszinteket, ezért az érzé
kenység nem nagyfokú. Említésre méltó, hogy 
hosszabb inkubáció után (2—3 hét) egyes törzsek 
a magasabb antibiotikum koncentrációkat tartal
mazó csövekben is szaporodásnak indultak, ami 
rezisztens variánsok kiszelektálódására utal.

A széles spektrumú antibiotikumok közül az 
oxytetracyclin lényegesen erősebbnek mutatko
zott, mint a chloramphenicol. Ha a per os adago
lással elérhető vérszinteket tekintjük, a különbség 
még jelentősebb, mert az oxytetracyclin szérum
koncentráció l / 1 0 -e elegendő minden törzs gátlá
sához, a chloramphenicol viszont csak maximális 
vérszintnek megfelelő koncentrációban gátol meg
bízhatóan.

P a t h o g é n  le p t o s p ir á k  a n t ib io t ik u m  
é r z é k e n y s é g e

Antibiotikumok Minimális gátló koncentrációk 
ug/ml-ben

Streptomycin 2,0 —8,0
Neomycin 4,0 —8,0
Kanamycin 1,0 —4,0
Oxytetracyclin 0,12—0,25
Chloramphenicol 2,0 —4,0
Erythromycin 0,01—0,03
Oleandomycin 0,25—1,0
Novobiocin > 32,0



A makrolid csoportba tartozó erythromycin 
igen erős antibakteriális hatást fejtett ki és az ösz- 
szes vizsgált antibiotikumot felülmúlta. A per os 
adással elérhető vérszint 1 / 1 0 0 -ad része teljesen 
elnyomja a leptospirák szaporodását. Érdekes, 
hogy a rokon oleandomycin jóval gyengébb és 
therápiás szempontból itt is csak a maximális 
vérszint gátolja az összes törzset. A novobiocin 
szerkezetileg ugyan eltér az előbbi antibiotiku
moktól, de antibakterialis spektruma hasonló. 
Meglepő, hogy a leptospirák szaporodását a vizs
gált magas koncentrációkban sem befolyásolta és 
a therápiás vérszintet meghaladó koncentrációknál 
is zavartalan növekedést kaptunk.

Megbeszélés

A leptospirózisok therápiájában nincs mód a 
betegágy melletti rezisztencia-meghatározásra, 
mert a kórokozó kitenyésztése csak a betegség el
ső napjaiban. sikerül, a lassú szaporodás következ
tében 2—4 hét múlva kapunk használható tenyé
szeteket és ezek elvégzéséhez speciális laborató
rium szükséges. Ezek a körülmények magyaráz- 
rák, hogy ezen a területen ismereteink eléggé 
hiányosak. A közlemények rendszerint csak né
hány törzsre és antibiotikumra vonatkoznak és a 
metodikák sem egységesek. Ezért szükséges egy 
adott területen az emberi és állati fertőzésekből 
származó törzsek gyűjtése és az in vitro vizsgála
tok alapján választhatjuk meg a therápiásan leg
megfelelőbb antibiotikumot.

Korábbi vizsgálataink, majd Münnich és La
katos therápiás megfigyelései egyaránt arra utal
nak, hogy ma a leptospirozisok kezelésében a ha
zánkban kidolgozott ampicillin és amoxycillin 
therápia a leghatásosabb. Űjabb vizsgálatainkban 
viszont arra a kérdésre óhajtottunk választ kap
ni, hogy penicillin-allergia esetén milyen antibio
tikumok alkalmasak az ampicillin helyettesíté
sére.

Eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált 
nyolc antibiotikum közül hét gátolta a leptospirák 
szaporodását, de a novobiocin hatástalan volt. A 
legerősebb in vitro aktivitást az erythromycin és 
az Oxytetracyclin fejtette ki. Az erythromycin in 
vitro hatását egyesek igen erősnek (minimális 
gáltó koncentráció, 0,001—0,025 figfl), mások mér
sékeltnek (minimális gátló koncentráció 0,1—5,0 
fig/ml) találták (9, 10, 11, 12, 13, 15). Saját ada
taink az előbbi szerzők értékeivel egyeznek, az 
erythromycin az ampicillinhez közel álló igen 
erős leptospira-ellenes hatású antibiotikum. Állat
kísérletekben és csirkeembryo-fertőzésben is igen 
eredményesnek bizonyult, emberi fertőzések therá- 
piájára eddig alig alkalmazták (11, 12, 13, 14, 15, 
16, 1). A tetracyclinek irodalmi adatok szerint 0,1—
1,4 /и,g/ml tartományban gátolják a leptospirákat, 
ami összhangban áll vizsgálataink eredményeivel 
(12, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33). Egyesek maga
sabb értékeket találtak az aeureomycin vizsgálata 
során, de ezek a szer bomlékonyságából eredő ir
reális adatok (18). Állatkísérletek is igazolták a 
tetracyclinek hatásosságát és széles körben hasz- 
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piájára (10, 14, 33, 1). Laboratóriumi körülmények 
között újabban sikerült a L. icterohaemorrhagiae 
és L. pomona szerotípusokból rezisztens mután
sokat előállítani, ami arra utal, hogy természetes 
körülmények között is tekintetbe kell vennünk a 
rezisztencia kifejlődésének lehetőségét (2 1 ).

A többi vizsgált antibiotikum kevésbé aktív 
és therápiás szempontból csekély jelentőséggel bír, 
vagy nem alkalmas a leptospirózisok kezelésére. 
Érdekes, hogy az erythromycin közeli rokona, az 
oleandomycin jelentősen gyengébbnek bizonyult. 
Kísérleti állatok fertőzéseiben egyesek jónak, má
sok gyengének találták (15, 22, 23). A streptomy- 
cinről már a 40-es évek végén megállapították, 
hogy a L. icterohaemorrhagiae-t gátolja, azonban 
a penicillinnél gyengébb volt. A későbbi irodalom
ban elég változatos gátló értékeket közöltek, azon
ban a többség adatainkkal egyező tartományba 
esik (10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30. Emberi leptospirózisban eleinte penicillin
nel kombinálva használták, ma már inkább csak 
fertőzött állatok mentesítésére ajánlják (28, 29, 
30). Laboratóriumi törzseknél könnyen kialakít
ható rezisztencia, ezért a jövőben a kezelt állatál
lományok környezetében ez a kérdés is tanulmá
nyozást érdemel (26, 27). A neomycin felhasználási 
lehetőségét toxicitása is erősen korlátozza. Alkal
mazzák viszont a laboratóriumi vizsgálatokban 
különböző baktériumokkal szennyezett leptospira 
kultúrák tisztítására (31). A kanamycint csupán 
néhány szerző vizsgálta, a gátló értékek adataink
nak megfelelőek (10, 23, 31). Kísérleti állatokban 
jó, vagy mérsékelt védőhatást írtak le. A chlor
amphenicol gáltó értékei az irodalomban igen vál
tozatosak, 2,0 és 25 fig/ml között ingadoznak (10, 
14, 18, 31, 34). Eredményeink ezt nem erősítik 
meg, a kapott gátló koncentrációk eléggé egysége
sek, és a legalacsonyabb publikált értékekkel 
egyeznek. Természetesen ez sem látszik elegendő
nek per os adás esetén a leptospirózisok therápiá- 
jára, mert jó felszívódás esetén is bizonytalan a 
gátló hatás. Eddigi tapasztalatok szerint a chlor
amphenicol mind állati, mind emberi fertőzésben 
teljesen hatástalannak mutatkozott. Lehetséges, 
hogy a gyenge gátló hatás más inaktiváló ténye
zőkkel is társul a szervezetben és ez magyarázza 
a teljes therápiás hatástalanságot. A novobiocinra 
vonatkozólag mindössze két közléssel találkoztunk 
az irodalomban, mindkettő hatástalannak írja le 
állatkísérletben (13, 22).

Végül említést érdemel, hogy helyenként a 
malignus leptospirózis letalitása az antibiotikum 
therápia ellenére ma is magas és egyesek ezt re
zisztens törzsek előfordulásának tulajdonítják.

Anyagunkban rezisztens mutánsokat nem ta
láltunk, bár sokféle helyről származó változatos 
szerotípusokat képviselő nagyszámú törzset vizs
gáltunk. Egyes régi standard törzsek még az an
tibiotikumok előtti korszakból származtak, mások 
antibiotikumokkal kezelt emberi megbetegedések
ből. Lehetséges, hogy az említett laboratóriumi kí
sérletekben megfigyelt rezisztencia-fokozódás ter
mészetes körülmények között is létrejön, de egye
lőre nem gondoljuk, hogy ez magyarázza a therá-



piás sikertelenségeket. Valószínűnek látszik, hogy 
súlyos leptospirózis fertőzésben a késői diagnózis, 
a későn vagy nem megfelelő dózisban alkalmazott 
antibiotikum, és a nem kielégítő shock therápia 
felelős a gyenge therápiás eredményekért.

Összefoglalás: 50 pathogén leptospira törzs in 
vitro érzékenységét vizsgálták nyolc antibiotikum 
iránt. A törzsek részben hazai, részben külföldi 
eredetűek voltak és 40 szerotípust (serovar-t) kép
viseltek. Valamennyi törzs érzékeny volt erythro- 
mycinre, oxytetracyclinre, oleandomycinre, strep- 
tomycinre, kanamycinre, neomycinre és chlor- 
amphenicolra. Legerősebb aktivitást az eryhtro- 
mycin és Oxytetracyclin m utatta. Novobiocinra 
minden törzs rezisztens volt.
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A heveny hasnyálmirigy-gyulladás száma emelke
dőben van, ami az epeúti betegségek gyakori elő
fordulásával, az alkoholizmus elterjedésével és a 
tompa hasi sérülések növekedésével is összefüggés
be hozható. A jobb kezelési lehetőségek, az inten
zív terápia elterjedése következtében egyre több 
beteg éli túl a heveny szakot. Ugyanakkor a has
nyálmirigy-gyulladás kezelése közben, vagy az 
akut gyulladásos szakasz lezajlása után egyre gyak
rabban észlelünk különféle szövődményeket. Iro
dalmi adatok szerint mintegy 13%-ra tehető a he
veny hasnyálmirigy-gyulladással összefüggésbe 
hozható szövődmények (1 ); leggyakoribban a panc
reas pseudocysta és a pancreas abscessus.

A ritkább vastagbél szövődmények arányszá
ma mintegy 0,5—1% (1). A hasnyálmirigy-gyulla
dás heveny szakaszában ischaemiás colitis, intesti
nalis vérzés, vastagbél pseudo-obstructio, a vastag
bélfal — zsírszövet necrosisa okozta — perforatiója, 
ritkán valódi bélelzáródás (11, 14), bár ez utóbbi 
gyakoribb a heveny recurrens pancreatitiseknél — 
vagy a pancreas pseudocysta műtéti megoldását kö
vetően (1, 7). A tályogképződéssel járó formák co- 
lonfal-elhalást, olykor belső sipolyképződést okoz
nak, mely a colon mellett bármely hasüregi szerv
vel is létrejöhet (2, 5, 6 , 13). A gyomor-béltractus 
két szervével közlekedő fistulákat is közöltek (15, 
17). Irodalmi ritkaság a pleuralis térrel, bronchus- 
sal (3), oesophagussal (4) közlekedő, vagy az ingui
nalis hajlatban kitörő sipolyjárat (16) heveny panc
reatitis szövődményeként.

A vastagbéllel közlekedő pancreato-entericus 
sipolyokról szóló közlések száma mintegy 50-re te
hető (10). A hazai irodalomban Fontányi és Arányi
(8 ) közölt spontán belső sipolyképződést, míg Imre 
és mtsai (1 2 ) massiv vérzést okozó, vastagbélbe
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perforált pancreas pseudocystáról, Simon és mtsai 
(18) endoscopos retrograd pancreatographiával iga
zolt pancreaticodigestiv sipolyokról számoltak be. 
Klinikánkon, az elmúlt 10 évben, két betegen panc- 
reatico-colico-cutan sipolyt észleltünk, egy alka
lommal pancreas pseudocysta műtété után kiala
kult valódi vastagbél-elzáródást észleltünk.

Esetismertetés

1. B. L. 36 éves ffi 1977. V. 21-én került átvételre 
belgyógyászati osztályról, ahol alkoholos eredetű akut 
pancreatitis miatt konzervatív kezelésben részesült, 
mely eredménytelennek bizonyult, septicus lázmenet, 
hasi resistentia alakult ki. Átvételkor a bal hasfélben 
a crista vonaláig érő, érzékeny, fluctualó térimét tapin
tottunk a lázas, subicterusos, elesett betegen. Labora
tóriumi leletei közül magas vérsejtsüllyedés, leukocyto
sis, anaemia, hyperlipaemia, hypercholesterinaemia 
emelhető ki. Rövid előkészítés után V. 21-én laparoto- 
miát végeztünk, melynek során kevés ascitest, kőmen
tes epeutakat találtunk, zsírszövetelhalást, ill. a gyo
mor fundusa mögött a bursa omentalisban elhelyezke
dő, a mesocolon transversum, ill. descendens irányába 
terjedő, 3 férfiökölnyi tályogot. Drainage, ill. peritonea
lis dialízisre alkalmas drain behelyezése történt. A mű
tétet követően masszív antibiotikus kezelés, öblítő 
drainage, parenteralis táplálás, cardialis támogatás 
mellett átmeneti javulás következett be. VI. 13-án b. o. 
elülső subphrenicus abscessus feltárására és drainage- 
ra került sor, retroperitonealis feltárásból. További cél
zott antibiotikus kezelés, öblítő drainage után VIII. 
16-án a retroperitonealis feltárás helyén stercoralis fis
tula alakult ki. A VIII. 24-én végzett irrigoscopia a tá
lyogüreggel közlekedő sipolyjáratot igazolt, mely a fle
xura lienalis magasságába nyílt. VIII. 25-én újabb has
üregi revisiót, drainaget, és tehermentesítés céljára 
anus transversust helyeztünk fel. Ezután ismét átme
neti javulás következett be, a behelyezett draineken 
a váladék ürülése csökkent, a beteg általános állapota 
javult. IX. 15-től kezdődően ismételt lázkiugrások je
lentkeztek, majd a transversostomia alatt resistentia 
alakult ki, melyet X. 4-én feltártunk, és újabb drain- 
csöveket helyeztünk be. Ezt követően sepsise uralhatat- 
lanná vált, keringési-légzési elégtelenség következett 
be, a beteg gépi lélegeztetésre szorult, és X. 16-án sep
sis, keringési elégtelenség tünetei között exitalt. Bonco
láskor a parenchymás szervek septicus elváltozásait, 
multiplex tüdőtályogot, a pancreas egészének elhalását 
találták. A colon sipoly a flexura lienalison helyezke
dett el és a tályogüreggel közlekedett.

2. T. I. 42 éves ffi 1979. november 9-én került is
mételt felvételre a bal hypochondriumban tapintható, 
két hete észlelt tyúktojásnyi, váladékozó resistentia 
miatt. 1975-ben kettős pancreaspseudocysta miatt cys- 
tojejunostomiát végeztünk, ill. külső drainage történt. 
1977-ben ultrahangvizsgálata alapján a pseudocyta 
recidivájának gyanúja került szóba, de a műtéti be
avatkozást a beteg elutasította, konzervatív kezelésre 
panaszai megszűntek, diabetese miatt rendszeresen 
kontrollálták. Felvétele után a váladékozó sipolynyí
láson át, stercoralis fistula gyanúja miatt, feltöltéses 
vizsgálat történt, mely a vastagbélbe vezető sipolyt iga
zolt (1. ábra). Irrigoscopiás vizsgálattal a colon trans- 
versumba vezető sipolyt kimutatni nem sikerült, az el
végzett ultrahangvizsgálat alapján recidiva fennállását 
valószínűsítettük. A hasfali resistentia feltárása és ki
ürítése után a sipoly helyi kezelésre záródott. A szük
ségesnek látszó műtéti beavatkozást a beteg elutasí
totta. A közlemény írása idején sipolya nincs, panasz- 
mentes.

3. T. I.-né 54 éves nőbeteg 1979. VI. 21-én került 
ismételt felvételre, subileusos panaszok miatt. Anam- 
nesisében systemás lupus erythematodes, kombinált 
mitralis vitium, pitvarfibrillatio, chronicus pyeloneph
ritis, asthma bronchiale érdemel említést. 1976-ban 
pancreaspseudocysta miatt, amely a mirigy farki részé
ben helyezkedett el, drainage, illetve egyidejű cholecys-



tectomia is történt, társuló epekövesség miatt. 1978 
szeptemberében végzett irrigoscopia során a colon des
cendens felső harmadában mintegy 15 cm-es szűkületet 
észleltünk, mely már ekkor állandó subileusos panaszo
kat okozott (2., 3. ábra). Tekintettel a beteg rossz álta-

1. ábra: A vékony sipolyjáraton feltelődik a flexura lienalis 
előtti vastagbélszakasz

2. ábra: Irrigoscopiánál a colon descendens felső szaka
szán szűkület látható

lános állapotára, és mivel passage-a mindig rendezhető 
volt, valamint a bentfekvése alatt kialakult bal alsó
végtag thrombosisára, műtét ekkor nem történt. A fo
kozódó hasi görcsök, a székürítés biztosításának kivi
hetetlensége miatt 1979. VII. 10-én kényszerültünk mű
téti beavatkozásra, mélynek során a röntgen által jel
zett helyen a pancreas farki részéhez, a megelőző drai
nage vidékéhez tömegében, hegesen odatapadt colon- 
szakaszt találtunk, és legkisebb beavatkozásként a co
lon transversum és a sigmakacs között oldal az oldal
hoz anastomosist készítettünk. Elsődlegesen gyógyult 
sebbel, rendeződött passage-val távozott. Kontroll vizs
gálat során is kielégítő székürítésről számolt be (1980. 
május).

3. ábra: A kontrasztanyag lebocsótása után készített fel
vétel

Megbeszélés

A heveny hasnyálmirigy-gyulladás következté
ben kialakuló vastagbélszövődmények mintegy 
0,5—1%-ában fordulnak elő. A korai diagnózis, a 
megfelelő sebészi kezelés nem könnyű, pedig a 
masszív vérzés, a fulminans sepsis veszélye m iatt 
elengedhetetlen.

A vastagbél-elváltozások súlyosabb formái ál
talában nem az akut pancreatitises szak korai szö
vődményei, ami a kiszabaduló pancreas enzimek 
direkt károsító hatása ellen szólhat, hanem főként 
a tályogosodás idején, vagy sebészi beavatkozás 
drainage után keletkeznek. Más hasüregi tályog 
folyamatokkal ellentétben a pancreas abscessussal 
szövődött vastagbélsipoly azért fordul elő viszony
lag ritkán, m ert a pancreastályog önmagában is az 
életet veszélyezteti, korai és magas letalitással já r
(9). A vastagbélszövődmények, főleg a sipoly leg
gyakoribb előfordulási helye a flexura lienalis vi
déke, a colon transversum  területe. Az anatómiai 
viszonyok is erre hajlamosítanak, mivel a mesoco
lon transversum  két lemeze a pancreastest elülső 
és alsó felszínét borítja, az alsó lemez a pancreas- 695



fej alsó felszíne alatt folytatódik, a pancreasfarok 
pedig a phrenico-lienalis ligamentumban fekszik, 
mely érintkezik a flexura lienalis vidékével.

Az anatómiai közelség mellett a gyulladásos 
massza által kiváltott vérellátási zavar a mesocolon 
területén felelős lehet a vastagbél ezen gyengébb 
vérellátású vidékén kialakuló ischaemiás károsodá
sokért (1). A heveny pancreatitis okozta vérkerin
gési zavar önmagában is ischaemiát hozhat létre a 
colon transversum és a flexura lienalis területén, 
melynek jól körülírt radiológiai jelei vannak. Ilyen 
a vastagbél nyálkahártyájának foltos, ujjbegyszerű 
rajzolata („thumbprinting”) és az ún. ,,cut-off- 
sign”, amikor a natív felvételen gázos, disztendált 
colon ascendenst, flexura hepaticát látunk, mely 
gázosság a colon transversum, flexura lienalis terü
letén élesen elhatárolódik (1, 19). Amíg ezek a tü
netek a gyulladás megszűntével visszafejlődnek, 
krónikus, ill. akut rekurrerís pancreatitisek esetén 
az érintett colonszakasz falában fibrosus elváltozá
sok jönnek létre, stenosis alakul ki. Harmadik ese
tünkben a bélelzáródás kialakulását ily módon ma
gyarázzuk. Az elváltozás az idült bélelzáródásra 
utaló tünetek, az időszakosan előforduló occult 
vérzés és az irrigoscopiás felvétel alapján akár 
vastagbéltumor gyanúját is keltheti, és gyakran 
csak exploratív laparotomia során tisztázható a 
kórkép.

f* Súlyosabb szövődményt jelentenek a colonnec- 
rosissal és sipoly-kialakulással járó esetek.

Míg a colonial egy részének elhalása általában 
fulminans haemorrhagiás-nercoticus pancreatitis- 
hez társul, addig a fistula képződés a tályogoso- 
dás szakaszában, vagy a nem megfelelő sebészi 
drainage után jön létre.

Első esetünkben ismételt műtéti beavatkozá
sokkal sem sikerült a tályogosodási folyamatot 
megállítani, a kialakuló vastagbélsipoly tovább 
rontotta a helyzetet, és a beteg halálát végül is 
septicus állapot okozta.

A sipolyképződés legnagyobb veszélye a súlyos 
sepsis kialakulása és az erosiós eredetű masszív 
gastrointestinalis vérzés, mely legtöbbször a sipoly 
környékéről indul ki.

Második esetünkhöz hasonló, konzervatíve ke
zelt és spontán záródó pancreato-colico-cutan fis- 
tulával az általunk ismert irodalomban nem talál
koztunk, de ezen beteget nem tekinthetjük végle
gesen gyógyultnak.

A főleg pancreas pseudocysta vagy abscessus 
szövődményeként kialakuló vastagbél-elváltozáso
kat általában radiológiai vizsgálatokkal igazolhat
juk. Natív hasi felvételen észlelhető az ún. „cut
off sign”, irrigoscopiás vizsgálattal, fistulographiá- 
val igazolható a stenosis, ischaemiás colitis, a si
polyjárat kialakulása. Sipoly jelenléte mellett bizo
nyít, ha a tapintható hasi resistentia hirtelen eltű
nik, masszív vérzés, septicus tünetek alakulnak ki.

A sebészileg nem kezelt pancreas abscessusok 
halálozása közel 1 0 0 %, de fistula kialakulása esetén 
is — amennyiben nem történik korai beavatkozás 
— általában magas halálozással kell számolni a 
gyakori vérzés és sepsis miatt. A legegyszerűbb be
avatkozás a tehermentesítő colostomia végzése és a 
tályogos fistula körüli terület drainageval, paren-

teralis hyperalimentatióval, célzott antibiotikus ke
zeléssel kiegészítve. Az esetek egy részében ezután 
a műtét után a fistula spontán záródik, és a későb
biekben a colostomia zárható. Főleg colon necro- 
sissal járó esetekben ajánlották az érintett bélsza
kasz resectióját proximalis colostomiával és dista
lis mucosus colonfistula készítésével (1). A primaer 
resectio és anastomosis készítése varratelégtelen
ség veszélyével jár. Vérzéssel járó colonfistula ese
tén a leggyakoribb megoldás a tehermentesítő co
lostomia, a vérzés elvarrása, gyakran splenecto- 
miával együtt, mivel a vérzés sokszor az arteria 
splenicából származik. Imre és mtsai (12) esetében 
a masszív vérzéssel járó vastagbélfistula primaer 
resectiója sikeresnek bizonyult, de véleményük 
szerint is helyesebb, ha nem ragaszkodunk a radi- 
calis megoldáshoz.

Vastagbélszűkülettel járó esetekben, amennyi
ben ischaemiás eredet tételezhető fel, és a körül
mények megengedik, legalább 6 — 8  hetes várakozás 
ajánlott, mivel a tapasztalatok szerint az esetek je
lentős részében regressio várható. Mindenképpen 
tanácsos a pancreatitis és az esetleges septicus szö
vődmények lezajlását megvárni a műtéti megoldás 
sikere érdekében. Saját esetünkben a regressiót 
nem mutató, fokozódó passage akadályt okozó 
vastagbél stenosist a beteg rossz általános állapota, 
kísérő betegségei miatt megkerülő anastomosissal 
oldottuk meg.

A legtöbbször tályogosodáshoz társuló vastag
bélszövődmények megelőzése érdekében fontosnak 
tartjuk az amúgy is szükséges megfelelő műtét mi
nél koraibb elvégzését, kiegészítve a hasüreg folya
matos öblítő drainage-ával, célzott antibiotikus ke
zeléssel, és parenteralis táplálással.

összefoglalás: A heveny hasnyálmirigy-gyulla
dást követően mintegy 13%-ban számolhatunk 
szövődmények kialakulásával. A vastagbélszövőd
mények előfordulása 0,5—1%-ra tehető. A szerzők 
két pancreatico-colico-cutan sipolyt, egy flexura 
lienalis alatt kialakuló vastagbél-stenosis esetet is
mertetnek. Irodalmi adatok alapján foglalkoznak 
ezen ritka szövődmények kialakulásával, a dia; ■ 
nosztikus és terápiás lehetőségekkel.
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KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIA
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A lakosság nagy csoporját érintő betegségek vizs
gálatában kiemelkedő jelentőségű az olyan nyil
vántartási rendszer, amely folyamatosan adatokat 
szolgáltat a betegség előfordulási gyakoriságáról. 
A kórházi morbiditási és mortalitási statisztika 
ilyen célra történő felhasználásának lehetősége 
korlátozott, elég csak arra utalni, hogy az otthon 
kezeltek vagy a kórházba szállítás előtt meghaltak 
a kórházi statisztikában nem szerepelhetnek.

A betegség teljes spektrumát felölelő nyilván
tartást elsőnek a járványos betegségek vonatkozá
sában vezették be, amely ezen betegségek bejelen
tési kötelezettségén alapszik. A nem járványos 
betegségek epidemiológiájának fejlődése szüksé
gessé tette olyan nyilvántartási rendszer beveze
tését, amely a betegség előfordulási gyakoriságát 
a teljes népesség vonatkozásában vizsgálja és — a 
nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében — a 
diagnózis megállapításakor standardizált kritériu
mokat használ fel. A nem járványos betegségek 
közül elsőként a szívinfarctus nyilvántartási rend
szere indult meg 1970-ben.

Az Egészségügyi Világszervezet által koordi
nált vizsgálatban 19 centrum — köztük Budapest 
— vett részt (1 ).

A dél-pesti Infarctus Regiszter 1970. március 
15-én kezdte meg működését a főváros déli részé
nek hat kerületében.

A vizsgálat célja a következőkben foglalható 
össze:

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 12. szám

1. A szívrohamok, ezen belül az acut myocar- 
dialis infarctus incidenciájának meghatáro
zása félmilliós lélekszámú lakosságmintá
ban;

2. Az acut myocardialis infarctus lefolyásá
nak megismerése a prehospitalis, hospita
lis és posthospitalis időszakban;

3. Az acut myocardialis infarctusban megbe
tegedettek egészségügyi ellátási kérdései
nek feltárása.

Az Infarctus Regiszter adatainak felhasználá
sával nyert eredményeinket több közleményben 
ismertettük, ezúttal csak az összefoglaló munkák
ra utalunk (2, 3, 4).

Az Infarctus Regiszter 10 éves működése al
kalmából készített beszámolónk célja az infarctu- 
sos betegek dél-pesti intenzív ellátási rendszeré
nek értékelése. Az intenzív ellátási rendszert a 
Regiszterben szerzett tapasztalatok alapján, 1973- 
ban vezették be, ugyanazon hat kerületben, ahol 
1970 óta folyamatos az infarctusos betegek re
gisztrálása.

Módszer
A dél-pesti Infarctus Regiszter működési terüle

tén (IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX. kerület) nyil
vántartásba vesz minden beteget, akit myocardialis 
infarctus gyanúja miatt kórházba szállítottak, ezen 
betegség miatt kórházban kezeltek, akiknél a bonco
láskor heveny szívizom-elhalást találtak, továbbá 
mindazokat, akik hirtelen meghaltak. A nyilvántar
tandó betegekről elsősorban aktív felkutatás útján 
szerzünk tudomást.

A következő információs forrásokat használjunk 
fel: az Országos Mentőszolgálat, kórházak, ill. klini
kák felvételi irodájának nyilvántartása, ill. az Igaz
ságügyi Orvostani Intézet, kórbonctani intézetek és 
osztályok sectiós leletei. Felhasználjuk ezeken kívül 
a körzeti orvosok bejelentéseit és a halotti anyakönyv 
adatait is.

A nyilvántartásba vett betegeket — meghatáro
zott kritériumok alapján — az alábbi diagnózisok 
szerint csoportosítjuk:

1. Kétségtelen acut myocardialis infarctus (KAMI)
2. Lehetséges acut myocardialis infarctus (LAMI)
3. Nem acut myocardialis infarctus (NAMI)
4. Elégtelen adatok (EA)
A szívinfarctus diagnosztikai kritériumainak 

alapját az Egészségügyi Világszervezet által elfoga
dott alábbi tényezők képezik:

1. anamnézis
2. EKG
3. enzimvizsgálatok
4. bonclelet.

1. Anamnézis:
típusos akkor, ha:
a) a fájdalom retrosternalis és/vagy mellkasi, ki

sugárzik a karokba, vállba, hasba;
b) a mellkasi fájdalmat a roham alatt bevett Nit- 

romint nem szünteti meg;
c) a fájdalom 20 percnél tovább tart;
d) a fájdalom igen erős, sokszor megsemmisülés 

érzéssel jár.
Az anamnézis atípusos, ha a panaszokat dyspnoe, 

„emésztési zavar”, gyengeség, izzadás, eszméletvesztés 
vagy szívelégtelenség jellemzi.

2. Az EKG:
a) Kétségtelen EKG-jelek: 

kóros Q-hullám kialakulása



ST-elevatio kialakulása és ennek fennállása 
legalább 1 napig.

b) Kétséges EKG-elváltozások:
átmeneti ST-elevatio (24 órán belül megszű
nik)
persistáló ST-elevatio
T-hullám negatívvá válása
bal Tawara-szárblock és Q-hullám
kóros Q-hullám, akkor, ha a Q-hullám friss
kialakulásának nincs bizonyítéka.

c) Egyéb EKG-jelek:
minden olyan, ami eddig nem került felsoro
lásra.

3. Enzimvizsgálatok:
Pozitívnak értékelhető egy vagy több jellemző 

enzimértékének átmeneti emelkedése.

4. Bonclelet:
a) friss myocardialis infarctus bizonyított;

friss szívizom-elhalás és/vagy acut arteria co
ronaria-elzáródás észlelése szabad szemmel 
(pozitív lelet);

b) a krónikus ischaemiás szívbetegség jelei, régi 
myocardialis infarctus (heg), súlyos koszorúér
szűkület (>  50%);

c) a fenti kategóriákba nem eső boncleletek.

A diagnosztikus kategóriák kritériumai:

1. Kétségtelen myocardialis infarctus
a) kétségtelen EKG-jelek több felvételen és/vagy
b) típusos vagy atípusos anamnézis kétséges 

EKG-jellel együtt és emelkedett szérum en
zim értékek;

c) típusos anamnézis és emelkedett enzim érté
kek, negatív EKG;

d) halottak, akiknek a boncvizsgálata pozitív volt.

2. Lehetséges acut myocardialis infarctus
a) élő beteg esetén: típusos anamnézis, ahol az 

EKG és az enzim eredmények nem teszik le
hetővé, hogy az eseteket kétségtelenné nyil
vánítsuk; a fájdalom okát más betegség nem 
magyarázza;

b) halottak esetén: a halál más betegséggel nem 
magyarázható (klinikai adatok és/vagy bonco

lás alapján) és típusos vagy atípusos fájda
lom; illetve fájdalom nem volt, de krónikus 
ischaemiás szívbetegség jelei vannak a bonco
láskor; a krónikus szívbetegségnek klinikai jelei 
voltak (pl. angina pectoris). A diagnosztikai 
kritériumok alapján szerkesztett döntési dia
gramot az ábrán mutatjuk be.

Az Infarctus Regiszter nyilvántartásában szerep
lő betegekről olyan adatlapot állítunk ki, amely szá
mítógépes feldolgozásra is alkalmas. Az adatlapon a 
következő információkat rögzítjük: személyi adatok, 
a szívroham létrejötte, ill. a kórházba érkezés ideje, 
az ellátás helye, az intenzív megfigyelés időtartama 
stb.

Az Infarctus Regiszterben dolgozó orvosok min
den nyilvántartott beteg kőrtörténeti adatait — a ko
rábban ismertetett kritériumok alapján — értékelik. 
A mellkasi fájdalom jellege, az EKG-változás, a labo
ratóriumi eredmények, ill. a sectiós lelet alapján tör
ténik a betegek diagnózis szerinti csoportosítása.

A nyilvántartott adatok évenkénti értékelése kézi 
módszerrel történt, a sokoldalú elemzés azonban csak 
számítógép felhasználásával végezhető el. Az első két 
év adatait számítógép felhasználásával is értékeltük 
(1976 óta lehetővé vált a folyamatos gépi nyilván
tartás).

Szervezeti felépítés:

Az Infractus Regiszter működésének megin
dulásakor szervezetileg az Országos Kardiológiai 
Intézethez tartozott. Az első évek tapasztalatai azt 
bizonyították, hogy tevékenysége kapcsolódik a 
területi munkához, regionális jellegű, ezért 1973 
óta a Fővárosi István Kórház-Rendelőintézet rész
legeként működik, kapcsolódva az I. Belgyógyá
szati Osztályhoz, ahol a Regiszter orvosai osztályos 
munkájukat is végzik.

Az Országos Kardiológiai Intézet a számító- 
gépes adatfeldolgozás terén segíti az Infarctus 
Regiszter tevékenységét.

Az Infractus Regiszter működéséhez heti 35 
orvosi munkaóra, ill. 3 teljes állású adminisztrátor 
munkaideje szükséges.

1. ábra: Az Infarctus Regisz
ter vizsgálat diag
nosztikus kritériu
mai alapján szer
kesztett döntési dia
gram (részletes 
magyarázat a szö
vegben)

K A M I — k é ts é g te le n  a k u t  m y o c a rd ia lis  in fa r c tu s  
L A M I »  le h e t s é g e s  a k u t  m y o c a rd ia lis  in fa r c tu s  
N A M I -  n e m  a k u t  m y o c a rd ia l is  in fa r c tu s  
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CHINOFUNGIN*
s p r a y

FUNGICIDA TOPICA
A tolnaftat fungicid és fungisztatikus hatású vegyület. Hatásos 
számos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban Tricho
phyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Mícrosporon 
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

*  Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető,

CSOMAGOLÁS 

125 g fémpalackban Térítés: 8,60 Ft



PROBON“
d r a z s é

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 kábitó 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 
kábitó 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
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1. táblázat. A szívrohamok diagnózis szerinti megoszlása

Év
Diagnózis

1971
n %

1976
n %

1977
n %

1978
n %

1979
n %

Kétségtelen acut myocardialis infarctus 750 33,5 739 33,8 677 33,5 732 32,3 676 31
Lehetséges acut myocardialis infarctus 592 26,5 384* 17,6 491 24,3 557 24,6 573 26,3
Egyéb szívroham 841 37,6 1040 47,6 821 40,7 979 43,1 932 42,7
Elégtelen adat 53 2,4 21 1,0 30 1,5 0 — 0 —

Összes szívroham 2236 100 2184 100 2019 100 2268 100 2181 100

* = szignifikáns eltérés az 1971-es értéktől 
( x - = 25,15 p <0,001)

Az intenzív betegellátási rendszer lényeges 
vonásai:

Az Infarctus Regiszter vizsgálat megindulá
sakor 1970-ben a területen működő Intenzív Co
ronaria Ápolási Egységek (ICÄE) csak azon bete
gek ellátását biztosították, akiknek ilyen irányú 
ellátását a bázis osztályok, környező osztályok stb. 
szükségesnek látták, illetve közvetlenül csak elő
zetes helybiztosítás útján fogadtak betegeket. Az 
ICÄE-к egymástól függetlenül működtek, emiatt 
kihasználtságuk, terhelésük nem volt egyenletes.

Az Infractus Regiszter adataiból kiderült, 
hogy a betegeknek csak egy töredéke jutott olyan 
ellátási formához, amelynek általánossá tétele 
— a kedvező külföldi tapasztalatok alapján — 
feltétlenül szükségesnek látszott.

Az 1973-ban bevezetett intenzív betegellátási 
rendszer lényege, hogy minden dél-pesti beteg, 
myocardialis infarctus gyanúja esetén ICÁE-be 
kerüljön. Ennek érdekében az észlelő orvos (kör
zeti orvos, éjszakai ügyetes stb.) minden infarctus 
gyanús beteget előzetes helybiztosítás nélkül 
ICÄE-Ье küldhet. A betegek elhelyezése munka
időben területi elv alapján történik, ennek megfe
lelően minden ICÄE-nek előre meghatározott fel
vevő területe van*.

Ügyeleti időben, ill. munkaszüneti napokon az 
ICÁE-k előre meghatározott rend szerint ellátják 
az egész dél-pesti területet más részlegek besegí
tésével.

Az ICAE-be küldött beteget akkor is fel kell 
venni, ha a kórházi orvos véleménye szerint a be
utalás indokolatlan. A mentőszolgálat kivonuló 
egységei és irányító szolgálata ismeri a területi, ill. 
ügyeleti beosztást, így az észlelő orvosnak szinte 
egyetlen szervezési feladata a mentőszolgálat érte
sítése.

Eredmények

A szívrohamok előfordulási gyakorisága
A szívrohamok számát, diagnózis szerinti meg

oszlását az 1. táblázatban tüntettük fel.
A Regiszter működésének első teljes évét ha

sonlítottuk az 1976—78-as évek adataihoz.

* IX. kerületi betegeket az István Kórház I. Bel
gyógyászati Osztályához, a X., XVII., XVIII. kerületi 
betegeket a Bajcsy Kórház IV. Belgyógyászati Osztá
lyához csatolt ICÁÉ látja el. A XIX. kerületi betegek 
a Merényi Kórház, a XX. kerületi betegek az Orszá
gos Kardiológiai Intézet ICÁE-be kerülnek.
4

A szívrohamok száma a vizsgált években nem 
változott lényegesen, ugyancsak állandónak tekint
hető a diagnózis szerinti összetétel is. Kivétel a 
fenti megállapítás alól a lehetséges acut myocar
dialis infarctus, amelynek száma 1976-ban érté
kelhetően csökkent.

A szívrohamok incidenciája jelenleg nem ha
tározható meg kellő pontossággal, mivel a lakos
ság kor és nem szerinti megoszlásáról az utolsó 
adat az 1970-es népszámlálás idejéből származik.

A betegek ellátási módjának megváltoztatása
A prehospitalis halálozás arányát és a kórház

ba került betegek első ellátási hely szerinti meg
oszlását a 2. táblázatban tüntettük fel.

2. táblázat. A betegek megoszlása az első ellátás
helye szerint és a prehospitalis halálozás

Prehospitalis Intenzív Hagyományos

Év
halálozás Coronaria belgyógyá-

Ápolási
Egység

szati osztály

n % n % n %

1970—1971 686 30,5 175 7,8 1388 61,7
1976 260 23,2* 578 51,5 285 25,3
1977 359 30,7 498 42,7 311 26,6
1978 394 30,6 717 55,6 178 13,8
1979 314 25,1 713 57,1 222 17,8

* acut myocardialis infarctus 
AMI = KAMI + LAMI
* szignifikáns eltérés az 1970—71-es értéktől 
(X- = 20,05 p <0,001)

A vizsgált években a prehospitalis halálozás 
aránya érdemlegesen nem változott. Jelentősen 
nőtt viszont azon betegek száma, akik első ellátá
sa az Intenzív Coronaria Ápolási Egységben tör
tént. 1978-ra az intenzív kezelésben részesülők 
aránya hétszeresére nőtt a kiindulási évhez viszo
nyítva.

* Az infarctusos betegek dél-pesti intenzív ellátá
si rendszerének értékelésekor ezen ellátási mód beve
zetése előtti időszak (1970—1971-es évek) adatait ha
sonlítottuk az 1976—1978-as években megfigyelt érté
kekhez. Az 1973, 1974, 1975-ös évek adatait nem vet
tük be a feldolgozásba, mivel az Infarctus Regiszter 
nyilvántartása ezen években — egyes adatok viszony- f ~ \  
latában — hiányos volt. A letalitás összehasonlítása- \T/¥~ 
kor két időpontot vizsgáltunk: a 24 órán belüli és a XJL
28 napon belüli halálozást, hasonlóan a Nemzetközi --------
Infarctus Regiszter Vizsgálathoz (1). 701



A  betegek kórházi halálozásának alakulása az 
első ellátás helye szerint.

A kórházba került betegek halálozását — az 
első ellátás helye szerinti csoportosításban — a
3. táblázatban tüntettük fel.

3. táblázat. A  b e t e g e k  h a lá lo z á s a  a z  e l s ő  e l l á t á s  
h e ly e  s z e r in t  (A M I , % )

Év I CÁÉ
Hagyomá
nyos osztály

Kórházi
halálozás

1970—1971 30,2 31,8 31,7
1976 28,4 41,7 32,8
1977 20,9 44,3 29,9
1978 19,4 40,5 23,6*
1979 18,2 36,9 22,7

* = szignifikáns eltérés az 1970—71 -es értéktől 
(x2 = 18,21 p <0,001)

1971-ben az intenzív és a hagyományos ellátás
ban részesülők kórházi halálozásában nem volt kü
lönbség. A megfigyelési idő alatt az intenzív el
látásban részesülők kórházi halálozása folyamato
san csökkent, a hagyományos osztályon kezelt be
tegek halálozása lényegesen nem változott.

Az intenzív kezelésben részesülők számának 
növekedése és ezen betgecsoport kisebb halálozá
sa azt eredményezte, hogy 1978-ban a teljes kór
házi halálozás jelentős m értékben, mintegy 7%-kal 
csökkent.

A halálozás alakulása a myocardialis infarctus 
első 28 napjában

A betegség első 28 napjában bekövetkező ösz- 
szes halálozás (prehospitalis +  hospitalis) alakulá
sát a 4. táblázatban tün tettük  fel. A táblázatból

4. táblázat. Acut myocardialis infarctus 28 napos 
halálozásának m egoszlása  
(AMI, PREHOSP. ÉS HOSP. időszak)

Év
24 órán 
belül 
meghalt 
(%)

1 és 28 
nap között 
meghalt
(%)

teljes 28 
napos ha
lálozás 
(%)

AMI-ban
megbete
gedettek
száma

1970—71 37,5 14,1 51,7 2249
1976 32,2 16,2 48,3 1123
1977 38,4 12,3 50,7 1168
1978 37,9 9,0 46,9* 1289
1979 32,8 8,7 41,5 1249

* = szignifikáns eltérés az 1970—71 -es adathoz képest 
(X2 = 7,5406 p<0,01)

megállapítható, hogy a 24 órán belüli halálozás, 
amelynek igen nagy része a prehospitalis időszak
ban következik be — az évek során nem változott.

A betegség 28 napos halálozásában, valamint 
ezen belül az 1—28 nap közötti időszak halálozá
sában ugyanakkor statisztikailag is értékelhető 
csökkenést figyeltünk meg.

Megbeszélés
Az Infarctus Regiszter működésének lényege, 

hogy folyamatosan működő nyilvántartási rend
szere útján adatokat szolgáltat a betegség gyakori

ságának változásáról, a betegellátás szervezési kér
déseiről. Az adatok időszakonkénti összevetése le
hetővé teszi a betegség természetrajzának megis
merését, az ellátásban bekövetkező változások je
lentőségének lemérését.

Jelen vizsgálatunkban az Infarctus Regiszter 
adatszolgáltatási rendszerét az intenzív betegellá
tási rendszer hatékonyságának lemérésére hasz
náltuk fel.

Megállapítható, hogy a szívrohamok előfor
dulási gyakorisága, négy év adatait vizsgálva nem 
változott. Ezen megállapítás alól csak a lehetséges 
acut myocardialis infarctus (LAMI) kivétel, amely
nek száma 1976-ban szignifikánsan csökkent.

Tekintettel arra, hogy hosszabb időt vizsgálva 
csak egy évben észleltünk értékelhető változást, 
nagy valószínűséggel állítható, hogy a statisztikai 
szignifikancia jelen esetben biológiai szempontból 
nem jelent valóságos csökkenést.

A prehospitalis halálozás aránya több évet 
vizsgálva változatlan, érdekes módon ebben a te
kintetben is 1976 az egyetlen kiugró év, ugyanis a 
prehospitalis halálozás ebben az évben 7%-kal 
csökkent.

A LAMI előfordulási gyakoriságában, vala
mit a prehospitalis halálozásban megfigyelt egy
idejű csökkenés lehetőséget ad a jelenség magya
rázatára, mivel a kórházba szállítás előtt meghalt 
betegek kb. 80%-a — a több éves megfigyelés sze
rint — a LAMI diagnosztikus kategóriába tarto
zik. Feltehető, hogy a prehospitalis időszakban 
meghalt betegek szokásosnál nagyobb hányada 
került — hiányos adatok miatt — a NAMI diag
nosztikus kategóriába. Ezt a feltételezést alátá
masztja az a tény, hogy ebben az évben a sectiók 
mellőzése — technikai okok miatt — a szokásos
nál nagyobb arányú volt.

Az intenzív betegellátási rendszer bevezeté
sét követően lényegesen megváltozott a betegek 
ellátási módja. A kiindulási évhez viszonyítva
1978-ban hétszeresére nőtt azon betegek száma, 
akiknek ellátása az ICÄE-ben történt.

1977. évi átmeneti visszaesés oka az egyik 
ICÁÉ működésének hosszabb szünetével magya
rázható.

A betegek halálozását az első ellátás helye 
szerint vizsgálva szembetűnő, hogy 1970—-1971- 
ben az ICÁE-ben, ill. hagyományos osztályon ke
zelt betegek halálozása megegyezett, mindkét cso
portban 30% körül volt. Ennek oka, hogy az 
ICAE-kbe kezdetben elsősorban a súlyos — leg
gyakrabban keringési szövődményben szenvedő — 
betegek kerültek. A betegek preselectiója miatt 
nem tükröződhetett az ICÁE-k jelentősége a kór
házi halálozás csökkentésében. Ezt a tényt bizo
nyítja egyébként az is, hogy a csak hagyományos 
ellátásban részesült betegek halálozása a kiindulá
si évben (1971) a többi évhez viszonyítva alacso
nyabb volt*.

Az intenzív osztályon kezelt betegek számá
nak növekedése és ezen betegcsoport kisebb halá
lozása azt eredményezte, hogy mind a kórházi ha
lálozás, mind a 28 napos halálozás (prehospitalis 
+  hospitalis) szignifikánsan csökkent 1978-ban, a 
kiindulási évhez viszonyítva. Adatainkból egyéb-



ként az is kiszámítható, hogy ezt a két tényező 
együttes változása okozza. Önmagában egyik té
nyező sem eredményezett volna mérhető csökke
nést a halálozás alakulásában.

Kedvező tapasztalataink alapján szükséges
nek látjuk az intenzív betegellátási rendszer dél
pesti modelljének kiterjesztését.

Összefoglalás: A szerzők a dél-pesti intenzív 
infarctus betegellátási rendszer eredményeit is
m ertetik az 1970 óta működő Infarctus Regiszter *

* Az intenzív betegellátási rendszer bevezetése
kor a fő törekvés az volt, hogy minden szívinfarctu- 
sos beteg — enyhe lefolyású esetben is — ICÁE-kbe 
kerüljön, annál is inkább, mivel a betegség kezdete
kor annak kimenetele nem ítélhető meg. Az ICÁE-k- 
ben kezelt betegek halálozása 1976—1978 között folya
matosan csökkent, az 1978-ban megfigyelt érték meg
közelíti az irodalomban közölteket. Az intenzív osztá
lyokon megfigyelt csökkenő halálozásban szerepe van 
a javuló terápiás lehetőségeknek — elsősorban az arit- 
miás szövődmények gyors felismerésének és kezelésé
nek — valamint annak, hogy az ICÁE-kben is vegyes 
súlyosságú betegeket kezeltek, eltérően a korábban 
említett gyakorlattól. A halálozás csökkenésében ezen 
két tényező együttesen szerepel, anyagunkból izolált 
jelentőségük nem határozható meg. 
adatai alapján. Megállapítják, hogy félmilliós lé
lekszámú dél-pesti területen — az intenzív beteg-

ellátási rendszer bevezetését követően — hétszere
sére nőtt az intenzív coronaria ápolási egységben 
kezelt infarctusos betegek aránya. A megfigyelési 
idő alatt folyamatosan csökkent az intenzív ellá
tásban részesült betegek halálozása. Az intenzív 
osztályokon kezelt betegek halálozása 30,2%-ról 
19,4%-ra, a teljes kórházi halálozás pedig 31,7%- 
ról 23,6%-ra csökkent. Az intenzív ellátásban ré
szesülők számának növekedése, valam int ezen be
tegcsoport halálozásának csökkenése azt eredmé
nyezte hogy a dél-pesti területen az infarctusos 
betegek 28 napos halálozása (prehospitalis +  hos
pitalis) 4,8%-kal csökkent. A szerzők kedvező ta 
pasztalataik alapján az intenzív betegellátási rend
szer kiterjesztését javasolják.

Megjegyzés: a korrektúra megérkezésekor már 
rendelkezésre állnak az 1979. évre vonatkozó adatok 
is, így a táblázatokat kiegészítettük. Megállapításain
kat ezen adatok is tovább erősítik.

IRODALOM: 1. Ischaemic Heart Disease Regis
ters. Regional Office for Europe. WHO Copenhagen 
1971, 2. — 2. Gara 1.: A halál és a szívizom infarctus 
előjelei és megelőző tünetei ischaemiás szívbetegség
ben. Kandidátusi értekezés, Budapest 1975. — 3. Gyár
fás 1.: Az acut myocardialis infarctus Dél-Pest lakos
ságában. Kandidátusi értekezés, 1975. — 4. Jánosi A.: 
A myocardialis infarctus prognózisa. Kandidátusi ér
tekezés, Budapest 1979.

V E N O R U T O N
ÖSSZETÉTEL:

1 tubus (40 g) 0,8 g 0-(/i-hydroxyaethyl)-rutosidea hatóanyagot tartalmaz. 

JAVALLATOK:

g é l Akut thrombophlebitis, varicophlebitis esetén localis fájdalom csökkentése; 
lobmentes, ún. „fájdalmas, meleg vénák” kezelése;
lágyrészsérülések, (contusio, distorsio stb.) esetén a feszülés, ödéma csők-

H 6 0 0 kentése;

A n tivaricosica
egyéb steril lobos állapotok (gyulladt bütyök, lúdtalp stb.); 
különböző mikrocirculatiós keringési zavarok (pl. fagydaganat).

ELLENJAVALLATOK:

Jelenleg nem ismeretesek.

KÜLSÖLEGES
ALKALMAZÁS:

Reggel és este a kezelendő felületre felkenjük, egyenletes enyhe masszírozás-
^. sál a bőrbe bedörzsöljük. Szükség esetén borogatást (este) vagy kompressziós

HASZNÁLATRA kötést (reggel) helyezünk fel. 

MEGJEGYZÉS:

CD Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka
lommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS:

40 g-os tubus, térítési díja: 4,60 Ft.

Előállító: BIOGÁL Gyógyszergyár, Debrecen, ZYMA AG licencia alapján.
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CLOSTILBEGYT
gonadotropin-stimuláló tabletta
A nem steroid szerkezetű hatóanyagot tartalmazó készít
mény anovulatiós cyclusú betegek nagy százalékában ovu- 
latio kiváltására alkalmas.
Feltehetően a hypothalamust, illetőleg a hypophysist be
folyásolva stimulálja a gonadotropin-termelést.
ÖSSZETÉTEL
Clomifenum citricum 50 mg/tabletta.
JAVALLATOK
1. Ovulatio kiváltása anovulatiós cyclusú nőkben, terhes

ség elérése céljából.
2. Centrális hypothalamikus eredetű anovulatorikus cyclus- 

zavarok, különböző eredetű szekunder amenorrhoeák, 
ill. oligomenorrhoea.

3. Postcontraceptiv amenorrhoea.
4. Galactorrhoea (ha a tumoros eredet kizárható).
5. Stein—Leventhal-tünetcsoport.
6. Chiari—Frommel-syndroma.
7. Oligospermia.
ELLENJAVALLATOK
Terhesség.
Májbetegség vagy a májfunkció zavarai.
Ovariumcysta, neoplasiák, valamint az agyalapi mirigy 
működésének kiesése.
Különböző eredetű, nem megmagyarázott vérzések. 
Átmeneti látáskárosító hatása miatt járművezetőknek, ma
gasban vagy gépen dolgozóknak szintén ellenjavallt. 
ADAGOLAS /

FIGYELMEZTETÉS
A kezelés megkezdése előtt ajánlatos májfunkciós próbát 
végezni. A terápiát mindig gondos nőgyógyászati vizsgá
lat előzze meg. Olyan esetekben célszerű a készítményt 
alkalmazni, amelyekben a vizelet összgonadotropin értéke 
a normális szint alsó határa alatt van vagy normális ér
tékű, az ovarium normális tapintatú, a pajzsmirigy és a 
mellékvese működése pedig rendezett. Peteérés elégtelen
sége esetén a terméketlenség egyéb lehetséges okát ki 
kell zárni, vagy a gyógyszer használata előtt kezelni kell. 
Az esetben, ha az ovarium megnagyobbodása és cystás 
átalakulása a kezeléskor megállapítható, a készítményt 
addig adagolni nem szabad, amíg az ovarium normális 
nagyságú nem lesz. Ezután a kúra adagját vagy időtarta
mát csökkenteni kell. Az ovarium rendszeres vizsgálata a 
kezelés alatt is szükséges.
Clostilbegyt hatására az ovulatio sokszor nehezen időzít
hető, és ezt követően gyakori a sárgatest-elégtelenség, 
ezért a fogamzás után ajánlatos prophylactikus progeste- 
ron-kezelést kezdeni.
A gyógyszer csak állandó nőgyógyászati ellenőrzés mellett 
szedhető!
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. Területileg, 
illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg ellátó osztály, 
szakrendelés (gondozó) szakorvosának javaslatára ren
delhető.

A készítmény adagját és a kezelés időtartamát előre meg
szabni nem lehet, mert az a betegtípustól, illetőleg az 
ovarium érzékenységétől függ.
Cyclusosan vérző beteg kezelését mindig a cyclus 5. nap
ján célszerű elkezdeni 50 mg/die adagban, 5 napig. Az 
ovarialis választ klinikai és laboratóriumi vizsgálatokkal 
ellenőrizni kell. Az ovulatio általában a cyclus 11. és 15. 
napja között következik be.
Ha az első kezelés hatására nincs ovulatio, akkor a má
sodik kúrában a következő cyclus 5. napjától a gyógyszer 
adagja 100 mg/die, 5 napon át. Ha ekkor sem követke
zik be ovulatio, a következő cyclusban az 5 napos kúrát 
100 mg/die adagban még egyszer meg lehet ismételni. 
Sikertelenség esetén 3 hónapos szünet után még egy 3 
hónapos kúra ajánlható. További kezelésnek nincs értelme. 
Az egy cyclusban adott gyógyszermennyiség a 750 mg-ot 
lehetőleg ne haladja meg.
Postcontraceptiv amenorrhoeában 50 mg/die az adagolás.
5 napi kezelés általában már az első kúra során ered
ményes.
Oligospermia esetében 50 mg naponta, 6 hétig. 
MELLÉKHATÁSOK
Rendszerint nagyobb dózisok adagolásakor előfordulhat 
szédülés, fejfájás, émelygés, hányinger; ritkán hányás, de
pressio, fáradtság, idegfeszültség, álmatlanság, hízás, al- 
hasi fájdalom, vasomotor-tünetek formájában. Ritkán urti
caria vagy allergiás dermatitis, mellfájás, dysmenorrhoea 
tapasztalható.
Előfordulhat a petefészek cystikus megnagyobbodása is, 
különösen Stein—Leventhal-syndromában. Ilyenkor az ova- 
riumok 4-8 cm nagyságúak lehetnek, ezért az alaphő
mérsékletet ellenőrizni kell, és amint bifázisúvá válik, a 
kezelést abba kell hagyni. Hosszabb kúra esetén rever- 
sibilis hajhullás előfordulhat. A vizelet mennyisége és 
gyakorisága is fokozódhat.
A kezelés során tapasztalt hőhullámok és látászavarok a 
kúra befejezése után megszűnnek.
Ikerterhesség Clostilbegyt kezelés során is előfordulhat.

* Gyógyszervegyészeti Gyár; 
Budapest

Térítési díj: 10 tabletta 2 Ft.



R I T K A  K Ó R K É P E K

Megyei Markusovszky Kórház-Rendelőintézet, 
Szombathely 
Bőrgyógyászati Osztály 
(főorvos: Schneider Imre dr.)
Csecsemő- és Gyermekosztály 
(főorvos: Cholnoky Péter dr.)
Radiológiai Osztály 
(főorvos: Álmos Sándor dr.)

Pachydermoperiostosis
(T ouraine—S olen te—Golé syndrom a)

Schneider Imre dr., Szabó László dr., 
Endrődy Katalin dr., Kávási Margit dr. 
és Álmos Sándor dr.

A pachydermoperiostosis ritka megbetegedés, 
melynek lényeges tüneteit Friedrich 1868-ban (cit. 
19.) egy feltűnően nagy tenyerekkel, dobverőujjak- 
és csontmegvastagodással bíró fiú testvérpárnál ír
ta le. Ezt követően több hasonló, elsősorban a 
csonteltéréseket, majd a századforduló után a 
„gyralt” küllemű bőrmegvastagodást tárgyaló köz
lemény jelent meg. A későbbiekben a különböző 
elnevezések a megbetegedés más és más tünetét 
helyezték előtérbe: acropachyderma pachyperiosti- 
tissel (2), idiopathiás familiáris osteophytosis (4) 
stb. önálló entitásként Touraine—Solente— Golé 
(21) írták le a kórképet 1935-ben. A megbetegedés 
herediter jellegére először Brugsch (2) hívta fel a 
figyelmet 1941-ben. A kórfolyamat számos és ne
hézkes megjelölése helyett Vague (22) 1950-ben a 
kórkép lényegét egy szóban tömörítő és kifejező 
pachydermoperiostosis (P) elnevezést használta.

A kórkép viszonylag ritka, 1976-ig mintegy 130 
esetet közöltek (18). A m agyar irodalomban két 
m unkát találtunk, amelyek hasonló, de a klasszikus 
formától többé-kevésbé eltérő kórképpel foglalkoz
nak. Lóránt (15) közleményében felnőtt férfiban, 
Hajas (6) cikkében nőbetegben főként az osteoarth- 
ropathiás jelek kerültek előtérbe.

A megbetegedés egyik legfeltűnőbb tünete a 
pachyderma. A bőr körülírt területen megvastag
szik, infiltrálttá válik és mély redőket képez. Ez a 
legkifejezettebb lehet a tarkón, hajas fejbőrön (cu
tis verticis gyrata), homlokon és arcon. A bőrinfilt- 
ratio ráterjedhet a szemhéjakra (18, 20, 23, 25) és ez 
az arcnak egy jellegzetes fáradt kifejezést ad (1, 3). 
Az irodalmi adatok szerint ezek a bőrredők (mik- 
rogyri) megjelenhetnek a kéz- és lábhátakon, vagy 
a tenyereken és talpakon (18, 19, 23, 25). A fentie-
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két kiegészítik a csontrendszeri éltérések. Az alkar 
és lábszár csöves csontjainak distalis részén sym- 
m etrikusan a periosteum megvastagodása és új 
csontképződés látható. Ennek és a kötőszöveti fib- 
rózisnak tudhatok be a végtagoknak az irodalom
ban közölt oszlopszerű megvastagodása (10), vala
m int a kéz és lábízületeknek a duzzanata (20). A 
folyamat ráterjedhet a rövid csontokra is (1). Több 
éves vagy évtizedes fennállás után a szalagok, ill. 
ízületi tok részleges calcificatiója jöhet létre (14).
A megbetegedés egyik legkoraibb jele a dobverő- 
ujjak, ill. óraüveg szerű körmök jelentkezése a kéz- 
és lábujjakon. Előfordulhatnak még általános tü
netek. A betegek nagy része az arcbőr állandó zsí
rosságáról panaszkodik. Számos betegen a szőrzet 
hiányos (7), ill. feminin jellegű.

A megbetegedés aetiológiája pontosan nem is
mert. A pubertáskori kezdet, az esetenként leírt 
magasabb oestrogen hormon ürítés az endokrin té
nyezők szerepét helyezi előtérbe (7, 10), míg más 
szerzők ezt nem látják megalapozottnak (14, 18).
Bár nem ismeretlen nőkön sem (9), az esetek tú l
nyomó részében férfiakban fordul elő (androtropia) 
a kórkép oly mértékben, hogy Salfeld (18) statisz
tikája szerint az arány 89:2 a férfiak javára. Az 
örökletes tényezők szerepét m utatják azok az ese
tek, amelyekben vérrokon házasság (17, 25) vagy 
családi halmozódás figyelhető meg (19). Bár az 
öröklésmenet nem tisztázott, a legtöbb megfigyelés 
autosomalis dominans öröklődésre utal (13). A spo
radikus esetek a dominans gén m utatiójának ered
ményei (25).

A kórkép pathológiai képében a faggyú- és ve
rejtékmirigyeknek a burjánzása a feltűnő. A füg
gelékképletek hyperplasiájával van összefüggésben 
a betegeken észlelhető állandó arcbőrzsírosság és 
gyakori hyperhidrosis. Több szerző (7, 9) a savanyú 
mucopolysaccharida állomány növekedéséről szá
mol be.

A megbetegedés prognózisa kedvező, ha a fo
lyam at előrehaladása néhány év után megáll. Ked
vezőtlen lehet azonban szövődményes esetekben.

A kórkép kezelésében csupán tüneti eljárások 
jöhetnek szóba. Ritkán kerül sor plasztikai sebésze
ti beavatkozásra (7). A hiperhidrózisban kedvező 
eredményt értek el cervicalis, ill. lumbalis sympa- 
thectomiával (1).

Esetismertetés
S. T. 51 éves férfi, akinek a típusos tünetei a pu

bertáskorban manifestálódtak. Családi anamnézis: szü
lei első unokatestvérek voltak, s harmadik gyermek
ként született. Két bátyja egészséges volt, hasonló tü
netük nem volt. Szívinfarctusban, ill. gégerákban hal
tak meg. A családban fejlődési rendellenesség nem 
fordult elő. A beteg nőtlen, gyermeke nincsen.

Anamnesis: születése óta deformáltak az ízületei, 
amelyek legkifejezettebbek a j. csukló és a b. boka ízü
letben. Nehezen jár és a kezek izomereje gyenge. A 
j. bokaízületet 9 éves korában műtötték, a b. boka mű
tétére 20 éves korában jelentkezett, azonban ezt a be
avatkozást nem vállalták. Mindkét lábszárának fokoza
tos megvastagodását 25 éves kora óta észleli. Mindkét 
lábszáron 1962 óta fekélyei vannak, amelyek rövid / Л  
időre behámosodtak. A serdülőkor kezdete óta észleli \T /T  
a kezek és lábak utolsó ujjpercének megvastagodását
s körmei deformálódását. Gyermekkora óta rossz a ——----
látása s ez fokozatosan tovább romlik. 1972-ben a j .  705



1. ábra: Az arcbőr és a szemhéjak beszűrődöttsége mellett 
mély redők láthatók az arcbőr és orrgyök terü
letén

szemén szaruhártya-átültetés történt (DOTE Szemésze
ti klinika), s ezzel a szemével tárgyak körvonalait lát
ja, bal szemével nem lát.

Fizikális status: kp. fejlett és táplált, jó általános 
állapotú férfi. A bőr — különösen az arcon — meg
vastagodott, tömött tapintató és pórusai tágak. Az ar
con durva redőzöttség figyelhető meg; különösen a na
solabialis redő és a mély homlokredők határozzák 
meg az arc karakterét (1. ábra).

A mellkas részarányos, puhasejtes légzés hallható. 
Normális nagyságú szív, rithmusos szívhangok, zörej 
nem észlelhető. A hasban kóros eltérés nincs. A máj 1

2. ábra: A j. csukló és ujjpercízületekben flexiós contrac
tura van. Szembetűnőek a dobverőujjak és az 
óraüvegszerű körmök

cm-rel megnagyobbodott. Inguinalisan mindkét oldalon 
szilványi nagyságú, nem érzékeny nyirokcsomók ta
pinthatók.

A lábszárak bőre mérsékelten hyperaemiás, kife
jezetten infiltrált, oedemás, körkörösen több, forintos
nyitói női tenyérnyi nagyságig terjedő, lepedékes fel
színű ekzematizált környékű fekély látható. A megvas- 
tagodás a bokák felett kezdődik hirtelen s halad proxi
malis irányba. A lábszár legnagyobb körfogata: j. o.: 
44 cm; b. o.: 43 cm. A láb-, és kézujj közökben kifeje
zett mykosis van. A végtagok ízületeiben, legkifeje- 
zettebben a j. csukló, a b. boka, a j. kéz- és b. lábfej 
kis ízületeiben flexios contractura (2. ábra), jelentős

3. ábra: A tibia és fi
bula distalis 
része (b. o.) 
kiszélesedett s 
a periosteum- 
ból csonttüs
kék nőttek ki. 
A membrana 

interossea 
állományában 
több helyen 
csontos áthi
dalás látható

mozgáskorlátozottság, ízületi deformitás észlelhető. Az 
alkar és lábszár csontjai a distalis végükön megvasta
godtak. Az ujjak vaskosak, dobverőujj látható óra
üvegszerű körmökkel. A tenyerek és különösen a b. 
talp területén hosszanti irányú redőzet tűnik szembe.

Labor, vizsgálatok: Vvt. süllyedés: 120—82 mm/1 
óra. Hb: 10,4 gr%. Fvs: 4100. Májfunctiós próbák: neg. 
SGOT: 25 E, SPGT: 16 E, Serum alkalikus phospha
tase: 16 E. Se. Ca: 9,7 mgr%. Serum P: 3 mgr%; vér
cukor: 69 mgr%. Serum összfehérje: 67 g/1; serum el
fő.: albumin: 41-, alfaj: 6,5-, alfa2: 17,41-,. betat : 6,1-, be- 
ta2: 5,5-, gamma gl.: 26,5 rel%. A/G =  0,70. Immun
éi ektrophoretikus V .: csökkent: praealbumin, transfer
rin; emelkedett: alfat antitrypsin és Coeruloplasmin. 
IgA: 4700-, IgM: 400-, IgG: 15 000 mg/1; lambda lánc 
csökkent, kappa lánc emelkedett. Vizelet v.: feh.: 
min. opalescal. Bence—Jones feh.: neg. 5-hydroxypro- 
lin v.: 14—21 mg/24 óra (normalis); 17-ketosteroid v.: 
7,4—9,6 mg/die; 17-hydroxicorticosteroid: 15,0 mg/die 
(norm.); vizelet oestriol v.: 2,5—5,5 mg/die (norm.) RR: 
130/90 Hgmm.

Mellkas- és gyomor vizsg.: kóros eltérés nélkül.
Rectoscopia: 13 cm-nél színes gombostűfejnyi po

lypoid képlet. Biopsia nem történt.
Szemészeti vizs.: — 24,0 D. Mindkét oldali cornea 

— 24,0 D.
félgömbszerűen elődomborodik s a periphérián dege- 
neratív elváltozások Iáhatók. A j. oldali lencse tiszta, 
a b. oldali lencse centrumában a hátsó kéregben ho
mály látható. A j. o. szemhéjszélen nagyfokú myopiá-



nak megfelelő elváltozások vannak. Szemészeti véle
mény: keratoconus о. u., myopia maioris grad. о. u., 
cataracta cornea post. о. s.

Neurológiai v.: mindkét oldali kéz kisizmai, eny
hébben a j. o. scapularis izmok atrophiások. J. o. kis 
kézizmok, a kézfej dorsalflexio súlyosan paretikusak. 
Mélyreflexek testszerte renyhék, pyramis tünete nincs. 
Periphériás mozgatóideg-bántalom észlelhető a n. ul
naris, n. radialis, n. medianus és kisebb mértékben a 
n. axillaris területén. A neurológiai vizsgálat alapján 
ezen károsodások hátterében nagy valószínűséggel az 
ízületi deformitások és alagút syndroma következtében 
kialakult idegkompressiok állanak.

Röntgenfelvételek a csontrendszerről: a felső vég
tagokon a humerusok distalis harmadától, az alsókon 
a femurok kis trochanterétől valamennyi hosszú csö
vescsont oszlopszerűen megvastagodott, a corticalis át
épült, azt a velőállománytól elkülöníteni nem lehet. 
Feltűnő a körömperceken a gracilis diaphysis. A pe
riostealis csontappositio a felszínre merőlegesen, nyúl
ványok formájában terjed a környező lágyrészekbe. A 
terjedés a membrana interossa irányába a legjelentő
sebb, helyenként csontos híd is kialakult (3. ábra).

Patentkék próba: a lymphangiographiás (11) vizs
gálat alkalmával használt patentkék (Patentblau V; 
BYK GULDEN, Konstanz, 2,5%) mindkét lábfej I. és 
II. ujjközébe való befecskendezés után 5—10 perc múl
va mindkét, de elsősorban a bal lábfejen a festék fel
szívódásának akadályozottságára utaló „dermal back 
flow” alakult ki. A bőr kékeszöld elszíneződése a bo
kák magasságáig terjed s 24 óra múlva csaknem telje
sen megszűnt,

Szövettani vizsg. (excisio a j. járomív feletti bőr
ből). (Ksz. sz.: 10964/80): az epiderma túlnyomórészt 
atrophiás, helyenként akanthotikus. Az irha állomá
nyában szembetűnő a faggyúmirigy-burjánzás és az 
irha felső részén a lymphocytákból álló kereksejtes 
infiltratio (4. ábra). Az irhának mind a felső, mind a 
középső szakaszán a kollagenrostok basophiliája figyel
hető meg és a HALE festéssel a savanyú mucopoly- 
saccharida állomány felszaporodása.

Megbeszélés

Bem utatott betegünk esetében a kórkép min
den jellemző tünete megfigyelhető volt. A sokat 
v itatott endokrin aetiológia ellen szól, hogy kóros 
eltérés nem volt található sem a 17-ketosteroid-, 
sem a oestradiol kiválasztás területén.

A kórképnek más veleszületett fejlődési rend
ellenességekkel való kapcsolódása ritka. A bete
günkben észlelt szem fejlődési rendellenesség (ke

ratoconus, lencse homály) összhangban áll Gertler
(5) véleményével, aki szerint a tünetcsoport meso- 
ektodermalis fejlődési hiba következménye, amely 
a 20-ik évig fejlődik, majd ez az állapot végleges
sé válik.

Differentiál-diagnosztikai szempontból szóba 
kerül az akromegalia, amely m ár a kórkép első 
leírója, Friedrich (cit. 19.) részéről is felmerült. El
sősorban a P. u. n. „forme fruste” formái adhat
nak lehetőséget az acromegaliával való összetévesz- 
tésre (8). Emellett a hasonló klinikai tünetekkel 
bíró Osteoarthropathie hypertrophiante pneumoni- 
que (Marie-Bamberger) (cit. 16.) lehetősége jön 
szóba, amelynek a hátterében rendszerint tüdőcar- 
cinoma, pleura endothelioma, veleszületett v. szer
zett szív- és tüdőbetegség m utatható ki (cit. 16, 20.). 
E tényezők fontossága m iatt a P.-t paraneoplasiás 
tünetnek kell tekinteni felnőttkori jelentkezés ese
tén. Felmerül a pajzsmirigy eredetű acropachyder- 
ma lehetősége, amelynél malignus exophthalmus 
és praetibialis myxoedema van (20). A teljesség 
igénye nélkül meg kívánjuk említeni a rheumatoid 
arthritist, a Paget f. megbetegedést, a periostitis 
luetica-t, az А-vitam in intoxicatio okozta csontel
téréseket s a dysproteinaemiával járó idiopathiás 
periostealis hyperostozist (24). Ismert, hogy a dob- 
verőujj önmagában, autochton módon, minden 
kísérőtünet nélkül is előfordulhat (12, 16).

A beteg mindkét lábszárának területén több 
ulcus volt. A kórelőzményben m élyvénákra terjedő 
gyulladás nem szerepelt. Igen valószínűnek tűnik 
azonban, hogy a betegnek korábban mégis lehetett 
mély thrombophlebitise és az általános állapota, 
igen gyenge látása, stb. m iatt nem tulajdonított 
ennek jelentőséget, nem részesült kezelésben. A 
következményes fekélyes folyamat gyulladásos 
környezete, a pangásos állapot és az alapbetegség 
nagy valószínűséggel hozzájárultak a kötőszöveti 
fibrózishoz, a lábszárak megvastagodásához. Felté
telezhető. hogy ez az állapot a praefascialis nyirok
erek morphologiai és functionalis eltéréséhez veze
tet, amelyre az átmeneti „dermal back flow” tünete 
utalt.

4. ábra: Az atrophiás epiderma alatt a faggyúmirigyek 
burjánzása s az irha felső részében kereksejtes, 
lymphocytákból álló infiltratio látható. H. E. f. 
90X nagy.

összefoglalás: A  szerzők 51 éves férfibeteg 
kortörténetét ismertetik, akin a pachydermoperios
tosis (Touraine—Solente—Golé-syndroma) összes 
jellemző tünetei (pachyderma, csontrendszeri elté
rések, dobverőujjak, óraüvegszerú körmök, andro- 
tropia és általános panaszok) mind megtalálhatók 
voltak. A kórképpel kapcsolatos irodalm at és a dif
ferentiál-diagnosztikai kérdéseket tárgyalják.
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Az Egészségügyi Minisztérium 
tájékoztatója az 1981 . január havi 
fertőző megbetegedésekről

A járványügyi helyzet általános jellemzése
Az enterális fertőző betegségek közül a jellemző 

szezonalitásnak megfelelően, kevesebb dysenteria for
dult elő, mint az előző hónapban. A salmonellosis és 
dyspepsia coli esetek száma minimálisan megemelke
dett. Több hepatitis infectiosát jelentettek be, mint 
decemberben.

A cseppfertőzéssel terjedő betegségek közül ke
vesebb sclarlatina, több rubeola, valamint morbilli 
esetről érkezett bejelentés. A morbilli megbetegedések 
halmozódását továbbra is elsősorban Borsod és Heves 
megyékben észlelték. Egy-egy iskolára lokalizálódó 
kisebb gócok voltak Szolnok, Somogy és Zala megyék
ben, valamint a fővárosban is. Közel annyi parotitis 
epidemica fordult elő, mint decemberben.

Az idegrendszeri fertőző betegségek közül a me
ningitis serosa és encephalitis infectiosa esetek száma 
lényegesen nem változott.

Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon 
1981. január*

Betegség
J a n u á r
1981 1980 Medián

1975—79

Typhus abdominalis i 2
Paratyphus — — —
Salmonellosis 267 305 237
Dysenteria 186 416 406
Dyspepsia coli 35 29 81
Hepatitis inf. 428 630 732
Poliomyelitis — — —
Diphtheria — — —
Scarlatina 1009 2554 1108
Morbilli 566 31 35
Rubeola 445 692 642
Parotitis epid. 4464 4488 4867
Pertussis 1 1 3
Meningitis epid 10 7 6
Meningitis serosa 28 31 27
Encephalitis inf. 24 14 8
Mononucleosis inf. 38 49 40
Keratoconj. epid. 5 1 3
Malaria — 1* —
Typhus exanth. — — —
Staphylococcosis 12 18 25
Tetanus 2 6 3
Anthrax — — —
Brucellosis — 2 3
Leptospirosis 1 3 2
Tularemia 10 — 3
Ornithosis 1 — —
Q-láz — — —
Lyssa — — —
Taeniasis 3 — 3
Trichinellosis — — —
Lyssa fertőzésre gyanús sérülés 122 149 186

+ Előzetes, részben tisztított adatok. 
• Importált eset.
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Egy medikus 
művészi metamorfózisa
(1 0 0  éve s z ü le te t t  M edgyessy  F eren c)

Csokonai óta a legnagyobb művész, akinek a cívis
városban vágták el a köldökzsinórját. A „szerel- 
metes barát, zömök Móricz Zsigmond” osztálytársa 
volt, együtt koptatták az ősi Kollégium küszöbét 
és szívták magukba az ódon épület mindig friss 
szellemét. M indketten a ceruza szerelmesei voltak, 
csak amíg Móricz Nyilas Misiként a költészetről 
álmodozott, addig Medgyessy makacs valóságér
zékkel rajzolgatott a pad alatt, a saját gyönyörű
ségére, társai szórakoztatására és — tanárai bosz- 
szantására.

Közvetlen ősei a disznóhizlaló cívisek nem sok 
áldozatot hordtak a művészetek oltárára, az 1881 
januárjában született kis Medgyessy Ferenc így csak 
génjeibe kaphatta a kivételes örökséget. Móricz és 
a saját visszaemlékezései szerint az asztal aljától 
az irka lapjáig mindent telerajzolt. Lévén görögös, 
természetesen illusztrálta Odisszeusz bolyongásait, 
kifigurázta a pálca-fegyveres tanárait és megörö
kítette a Hortobágy teljes faunáját. Dehogy gondolt 
arra  ő még, hogy egykor szobrász lesz. A város hi
vatásos szobrászmestere Tóth András volt, akit 
Tóth Árpád költő apjaként őrzött meg a hazai kul
túrtörténet, tőle tehát indíttatást Medgyessy alig
ha kapott. Unokatestvére, Gulyás Károly rajztanár 
a gyenge vázlataival és szűkös jövedelmével szin
tén nem lehetett vonzó példa a mokány diáknak. 
Végül az atyai józanság döntött: Ferenc és Gábor 
m indketten orvosok lesznek, „úri mesterséget” ta 
nulnak, ami alatt a biztos megélhetés feltétele ér
tendő. Debrecenben akkor még nem volt orvosi 
egyetem, így a vásott, de engedelmes fiúk a fővá
rosba kerültek. A morfológiai tárgyak tanulása 
közben bújt ki belőlük a formák iránti vonzalom 
és a mintázás mindent elsöprő vágya. A továbbiak
ban természetesen elsősorban Medgyessy Ferenc
cel foglalkozunk, aki ugyan elvégezte a medicinát, 
de csakis engedelmességből. Ahogy 1905-ben írja 
apjának: „alig várom m ár a napot, hogy elmond
hassam: kezemben a diploma, e perctől kezdve 
nem vagyok doktor”. Elhatározása, talán a nagy 
tehetségfelfedező Lyka Károlyt kivéve, mindenkit 
meglepett. Ugyanis az A jtai K. Sándor professzor 
vezetése alatt álló Törvényszéki Orvostani Intézet
nek ez a kis vörhenyes hajú, mokány debreceni 
fiú volt a legszorgalmasabb látogatója. Minden sza
bad idejét a boncasztal mellett töltötte, kezében

Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 12. szám

papírral és ceruzával. Minich Károly m agántanár 
leplezte le, hogy itt m ásfajta tudásszomj dolgozik, 
csak annyiban morfológus, amennyiben művészi.
„A halottak tanítottak meg rá, hogy nem a gyógyí
tás a hivatásom” — írja visszaemlékezéseiben. A 
hullák engedelmes és olcsó modelleknek bizonyul
tak. „Csak a boncasztalon fekvő békés, elpihent 
testet láttam . A form ákat és a v o n alak a t. . .  Ahogy 
gyűltek a halottak a fehér lapokon, úgy nőtt ben
nem a művész, úgy veszett ki belőlem az orvos.”
A leleplezőjével szerencséje volt. Minich tanár 
ugyanis sógorsági viszonyban állott Lyka Károly 
művészeti íróval, s egyszer említést te tt arról, hogy 
van neki egy végzős hallgatója, aki naphosszat ké
pes kadavereket rajzolni, megítélése szerint nagy
szerűen. Rövidesen Lyka Károly vendége volt, s 
most adjuk át a szót az illetékes emlékezőnek: „A 
nehezen megszületett mondókája közben kihúzott 
a kabátja zsebéből egy arasznyi táncosnőt, plaszte- 
linből mintázva, amellyel mintegy illusztrálta élete 
nagy vágyát. Nem volt azon semmiféle dilettáns 
vonás, senki m unkájának utánzása, semmi pepe
cselő kidolgozás, kurtán  egyenes ragadta meg a 
mozdulatot, éreztette a test szerkezetét, szóval a 
plasztikai lényegeket.” Lyka m egm utatta a szob
rocskát Kallós Ede tanárnak, s rövidesen meg
egyeztek abban, hogy rendkívüli tehetséggel van 
dolguk és igazítani kell az útját. Nem a pesti aka
démikusok közé, hanem a m odem  művészet Mek
kájába, Párizsba. Keleti fejedelemként ide zarán
dokolt a m agyar megújhodás szellemi vezére, Ady 
Endre, aki akkor volt Debrecenben ifjú  újságíró
titán, am ikor Medgyessy a gimnáziumi m aturátus- 
ra  készült, itt kapott először tárla to t a nagyvilág
ra egy kaposvári születésű gyógyszerész, Rippl-Ró- 
nai József, akivel szobrászunk később oly szoros 
barátságba került. M űvészettörténeti közhely, hogy 
még Párizsban is nehezebb volt a modern szobrá
szok helyzete, m int a festőké. Ugyanis Rodin rop
pant súlya alól kinőni még egy Maildol-szintű te
hetségnek sem volt könnyű. Az 1905-ben orvosi 
diplomát szerzett Medgyessy Móricz-szerűen ösz
tönem ber volt. Amikor egy Paunz nevű mecénás 
segítségével kikerült Jean Paul Laurens párizsi 
műhelyébe, ő m ár Rodin Gondolkodó-ja helyett 
(úgyszólván mindenkit ez a csodálatos alkotás ta r
to tt bűvöletben) a Louvre-ban az ősi kultúrák egy
szerűbb formavilágát fürkészte, az archaikus moso- 
lyú arcok időtlenségét, a telt idomok kifejezőerejét, 
rajzokban a szoborszerűséget és szobrokban a ra j
zok ezernyi változatát. Nem lehet feladatunk e ha
talmas életmű átfogó ismertetése. Csak az első vi
lágháború végéig, m ikorra Dr. Medgyessy Ferenc- 
ből végképp szobrászmester lett. Párizsból 1907- 
ben té rt haza, s m iként Ady, 6 is kint talált rá a 
„saját hangjára”, persze kevésbé látványosan. A 
költőkirály rögtön a szeretet és gyűlölet kereszttü
zébe került, miközben gőgösen m ent a saját zsenije 
diktálta irányban, addig a honi szobrászat megújí
tó ja  egyelőre kénytelen elővenni az orvosi diplo
mát, hogy Nagyilondán fürdőorvosként némi pénz
re tegyen szert. Ugyanis, ahogy Barcsay Jenőtől /'"'v 
Borsos Miklósig minden modern m ester vallja, Pá- v t íT  
rizs a főváros, de Firenzét nem lehet kikerülni. 1 1  
1908-ban aztán sikerült az itáliai reneszánsz csodá- 709
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latos városába is eljutnia. Nem lepődhetünk meg, 
ha Michelangelo m ellett az etruszk művészet külön 
világát is felfedezi, amely nem görög, nem is 
egyiptomi, hanem valami egészen más és azokkal 
egyenértékű. Maillol m ellett nyilván Medgyessy 
is megsejtette, hogy amennyiben a reneszánsz mes
terek ihletője a görög—római művészet volt, a mo
dem  művészetnek még messzebb kell visszakanya
rodni, az ősibb formák felé, a kiásott ku ltúrák irá
nyába. Ösztönember volt hát Medgyessy? Az is, 
de tudatos is. Persze nem teoretikus értelemben, 
m ert a teóriái erősen anekdotaszerűek, néha nyom
dafestéket nem tűrően. A Mediciek városából haza
jövet 1909-ben megalkotta a M enekülők  c. dombor
művét, tíz zömök fiú erőteljes torlódását, jobbról 
balra, a feszítőizmok teljes igénybevételével. Ar
chaizáló újszerűségére a m űértők m ár felfigyeltek, 
m egkapta az Iparművészeti Kiállítás ezüstérmét. 
Gábor öccse révén, aki még egy darabig a Törvény- 
széki Orvostani Intézetben lakott, kapcsolatban 
m aradt a medicinával. Orvostársai nem sokra be
csülték a „renegát” kolléga különcködéseit, „arany
köpésein” és művészetén azonban egyaránt jót ne
vettek. 1912-ből való a Táncolok c. domborműve. 
Ha a M enekülők-ön  michelangelo-i izmok feszül
nek, a Táncolok teltebb idomú női figurái csupa 
életkedvet sugárzó lengén lépkedő lények. Egyszer
re görögösen mitológiaiak és gyökeresen debrece
niek. 1912-ben a Művészház 1000 koronás nagydí
já t kapta meg. Művész kollégáit az 1913-ban készí
te tt Súroló asszony c. alkotásával hódította meg. 
Ez m ár félreism erhetetlenül egyéni, ham isítatlanul 

710 Medgyessy-mű. A masszív, kétrét görnyedő asz-

szony alakja egyszerre sugározza a nehéz munka 
és a huncutkás erotika kivételes testhelyzetét. Az
tán jö tt a háború és szobrászunk katonaorvosi pa
rolit kapott. Császárvadász főhadnagyi rangban 
élte át a világégést. Nem volt érzelgős természet, 
de részvétlen sem. Büszkén emlegette, hogy a 16-os 
helyőrségi kórház inspekciós orvosaként hogyan 
m entett meg egy kisgyermeket — hashajtóval. 
A háború alatt főleg lovas szobrokat készített, 
no meg a hadtestparancsnokát m intázta meg. Meg 
is kapta érte a Signum laudis kitüntetést. Nem volt 
homo politikus. 1919-ben a házbizalmi „rangig” 
vitte, am int az a mellékelt kis íráson olvasható. 
„Igazolom, hogy Halmi Bódognénak egy pár cipőre 
feltétlenül szüksége van. 1919. máj. 1. Medgyessy



Ferenc házbizalmi férfi.” Hogy az elhagyott hiva
tásból nemcsak a hullák érdekelték, bizonyítja a 

. mellékelt szép rajz is. Egy terhes nőt ábrázolt, 
klasszikus vénuszi pózban. Szerette a derűt, a ceru
zát és a vésőt, de mindenekfelett a gyengébb ne
met. „A nőket mindig úgy tekintettem , m int a 
gyönyörű élet csodálatos ajándékát. A nők csodá
latosak, olyan húrokat szólaltatnak meg az ember
ben, amelyekről azelőtt nem is tudott.” Persze, 
nem mindig ilyen költői hangon nyilatkozott ró
luk. Szófukar volt és keveset olvasó, de nem műve
letlen. Móricz Zsigmondhoz mindvégig meleg ba
rátság fűzte, több rajzot készített róla, köztük a 
legismertebb a halottas ágyán. Móricz megajándé
kozta mindig a legújabb könyvével, amelyeket 
Medgyessy általában nem olvasott el. Az Űri muri 
után azt mondta nagy író barátjának: „sok a betű 
benne”. Móricz sem jött zavarba: „Hát iszen ív
számra fizetik!”. Persze, az is lehet, hogy csak ug
ratásból mondta, m ert m ásutt Anatole France ol
vasásával dicsekszik. Méghozzá a szerzőnek.

Az első komoly méltató tanulm ányok a húszas 
évek elején jelentek meg Medgyessy Ferencről, 
ezért említettük szobrásszá válásának cezúrájaként 
némi önkénnyel az első világháború végét. Elvégre 
művész akkor lesz valaki, ha m ár tudnak róla. Fe- 
renczy Béni azt írja: „Medgyessy az első magyar 
szobrász, akinek életműve egyetemes, az egész em
beriséghez szól.” Barcsay, Borsos, László Gyula, 
valamennyien a legnagyobb m agyar szobrászt tisz
telik személyében. Érdemes volt hűtlennek lenni az 
eredeti hivatáshoz, a medicinában legfeljebb vala
melyik morfológiai intézet kitűnő illusztrátora lett 
volna. Orvosplakettjeiről szándékosan nem szó
lunk, azok eléggé ismertek. Célunk a fiatal Med
gyessy felelevenítése volt.

E sorok írója többször állott áhítattal a m ester 
Százados úti monumentális műtermében. Dr. Med
gyessy Ferenc „rendelőjében”, ahol csodálatos mó
don megelevenedtek a holtak. A művészet kivéte
les életelixírjével. Az idők távlatából egyre inkább 
érthetetlen, m iért nem lett még műterméből Med- 
gyessy-múzeum? Szálldsi Árpád dr.

Orvosi könyvillusztrációk 
a 15—18. században

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 
és Levéltár állományának egyik legértékesebb ré
szét az ún. „S” gyűjtemény képezi, amelybe töb
bek között az ősnyomtatványok (1501-ig) és a 16— 
17. századi régi és ritka nyomtatványok is tartoz
nak. E könyvek illusztrációs anyaga is oly gazdag, 
hogy ezek alapján nagy vonalakban felvázolhatjuk 
az orvosi könyvillusztrációk fejlődését és alaku
lását.

E témakörben a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum 1979. április—augusztusában ideiglenes kiál
lítást rendezett.

A könyvillusztráció a tudományos szöveg jobb 
megértését, közvetlen szemléltetését szolgáló kép. 
Funkciója tehát elsősorban ismeretközlő jellegű, 
de ugyanakkor esztétikai élményeket is nyújt, az 
olvasó gyönyörködtetését szolgálja. A fametszést 
m ár a könyvnyomtatás feltalálása előtt ismerték és 
alkalmazták grafikai alkotások sokszorosítására. E 
könyvnyomtatás előtti önálló fatáblanyomatokból 
(játékkártyák, vallásos, humoros tém ájú kártyák, 
Blockbuchok) fejlődött ki a könyvillusztráció. A 
könyvnyomtatás feltalálása (a képdúc és a moz
gatható betű együttes alkalmazása) tette lehetővé 
tömeges, széles körű alkalmazását, szemben a ko
rábbi kéziratos kódexek ábráival, amelyek egyedi 
alkotások voltak. A könyvillusztrációk technikája 
tehát kezdetben a magasnyomású fametszet, ké
sőbb, a 16. század 2. felétől egyre gyakoribb a 
mélynyomású rézmetszet, majd a 19. századtól a 
síknyomású litográfia. Az illusztrációk — különö
sen az igényesebb kompozíciójú címlapok és figu
rális jelenetek — jól tükrözik az európai művészet 
nagy korszakainak meghatározó stílusjegyeit, tá r
gyalt korszakunkban a reneszánsz (kb. я 16. sz. 
végéig) és a barokk (17—18. sz.) stílusét.

Az orvosi könyvek ábrái a természettudomá
nyos művek képanyagának egyik leggazdagabb és 
legérdekesebb részét képezik, s tém ájukból adó
dóan gyakran átm enetet jelentenek a tudományos 
igényű szemléltető ábra és a gyönyörködtetni kí
vánó kép között. A metszetek készítői nemegyszer 
elsőrangú művészek voltak: Johannes Wechtlin,
Hans Burgkmair, Hans Weyditz, Lucas Kilian,
Jan Stephan van Calcar, Adamo Ghisi, Giulio de 
Musi stb. Az orvosi könyvekben nyomon követ
hetjük az illusztrációk fejlődését, alakulását, „ván
dorlását” is, a kiadók egy-egy mű képanyagát 
gyakran más művekből vették át, kölcsönözték, 
másolták.

Mivel egy könyv illusztrálhatósága szoros ösz- 
szefüggésben van tém ájával, az orvosi irodalmon 
belül is a művek képi gazdagsága szakáganként 
rendkívül változó. Az illusztrált nyom tatott orvosi 
könyvek legősibb és művészi szempontból egyaránt 
legfigyelemreméltóbb csoportját a bonctani anató
miai könyvek  alkotják. A 15. századi ősnyomtat
ványok (1501-ig) anatómiai ábrái még szkematikus 
rajzok, kevés közük van a tudományos megfigye
léshez. Meglepő, hogy ebben a korban m ennyire 
elm aradt az anatómiai illusztráció a korabeli kép
zőművészet — főleg az olasz quattrocento — anató
miailag is kitűnő ábrázolásai mögött. A 16. század
ban, az érett reneszánsz idején válik csak uralko
dóvá a valóság igaz és egyúttal magasrendű mű
vészi formában kifejezett megfigyelése az orvosi
anatómiai illusztrációkban. 1543-ban jelent meg 
Bázelben Andreas Vesálius úttörő bonctani műve, 
a De humani corporis fabrica. 25 egész oldalas táb
lája és számos szöveg közti ábrája forradalm at je
lentett az emberi test megismerésében, ugyanakkor 
magas művészi színvonalat képviselt. Készítőjük 
feltehetően a németalföldi születésű Jan Stephan  
van Calcar (1499—1546), Tizian tanítványa volt. 
Vesálius anatóm iája a tudom ány és művészet 
egyenrangú találkozásának és harm óniájának ki- , 
emelkedő példája. A Semmelweis Orvostörténeti 711



1. „Contrafacter Lassman, 1517” -  az érvágás helyeit je
lölő ábra Gerstdorff: Feldtbuch der Wundtartzney c. 
művéből. Kézzel színezett fametszet

K önyvtár állományában e mű 1551-es nürnbergi 
kiadása található. A ném et reneszánsz nagy mes
terének, Albrecht Dürernek (1471—1528) az emberi 
test arányait felmérő anatóm iáját egy viszonylag 
késői, 1603-ban megjelent kiadás alapján tanulm á
nyozhatjuk. (Vier Bücher von menschlicher Pro
portion, Amheim, J. Jansen, 1603.)

Rómában a 16. század közepén Giulio de Musi 
1552-ben 46 rézmetszetű táblát készített Bartholo- 
meus Eustachius anatóm iája részére. Ez az egyet
len mű, amely Vesalius anatóm iájával tudományos 
és művészi szempontból egyaránt felvehette vol
na a versenyt, ha egykorúan megjelenik, de az első 
teljes kiadás csak 1714-ben látott napvilágot. A pá
ratlanul finom metszetekkel ékes mű 1728-ban 
megjelent, 2. kiadásának címlapját Pier Leone 
Ghezzi (1674—1755) „theatrum  anatomicum”-ot 
bem utató metszete díszíti. (Tabulae Anatomicae, 
Róma, R. Bernabo, 1728.)

A barokk kor kezdetétől gyakran találkozunk 
az anatómiai kiadványok egy sajátos típusával, a 
nagyméretű, összehajthatós, demonstrációs célra is 
alkalmazható anatómiai táblákkal. Közülük talán 
a legszebbet Johann Remmelin  német orvos inst
rukciói szerint Lucas Kilian (1576—1637) hírneves 
metsző készítette. E három nagym éretű rézmetsze- 
tes táblán a férfi és nő csont-, izom-, ér- és ideg- 
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ábráit találhatjuk oly módon, hogy az egymásra 
helyezett levélkék felnyitásával mind mélyebben 
tárul fel előttünk az emberi test re jte tt titka. (Ca- 
toptrum  Microcosmicum, Augsburg, S. Michelspa- 
cher, 1619.) A barokk időkben szenvedélyes érdek
lődéssel fordult a tudom ány és a művészet az em
beri jellem testi kifejeződése irányába. E kor or
vostudományának egyik divatos irányzata, az úgy
nevezett „signatura-tan” a természetben m indenütt 
fellelhető analógiákat kutatta, például, hogy meny
nyiben hasonlít egy-egy emberarc valamelyik álla
téhoz. Ennek a sajátos összehasonlító fiziognómiá- 
nak képviselője Giovanni Battista Porta. Egyik 
művében. (De humana physiognomia, Urselli, Ioné 
Rosa, 1601.) különböző, például ökör, szamár és 
egyéb állathoz hasonló típusú férfiarcokat m utat 
be. A 18. században gyakori volt, hogy kihajtható, 
rézmetszetes mellékletekkel ilusztrálták az ana
tómiai m unkákat, a könyveknek ezt a típusát töb
bek között L. Heister: Compendium anatomicum, 
Nürnberg, C. Weber, 1761. című műve képviseli.

Különösen gazdag illusztrációkban a régi 
sebészeti irodalom. Az orvostudomány e fontos 
ágát jórészt nem orvosok, hanem többé-kevés- 
bé képzett borbély-sebészek művelték, hiszen tu 
dós orvos „kézzel való gyógyítást” nem vég
zett. Minthogy ezek a könyvek ily módon 
szélesebb körű használatnak örvendtek, m int a ki
mondottan tudósoknak szánt elméleti munkák, 
ezért sokkal több tere t engedtek a szemléltetés
nek. A korabeli sebészeszközök, kötözési módok 
bem utatása m ellett gyakran drámai erővel ábrá
zolták a különféle műtéteket. Igen gazdagon, m int
egy félszáz kézzel színezett fametszetes táblával il
lusztrált ősnyomtatvány H. Brunschwig: Dis ist 
das Buch der Chirurgia (Augsburg, J. Schönsper- 
ger, 1497.) című sebészeti m unkája. E művel egy
bekötve őrzi a könyvtár J. Gertsdorff:  Feldtbuch 
der W undtartzney  (Strassburg, J. Schott, 1517.) 
hadisebészeti művét, melynek ábráit részben Jo
hannes W echtlin (1480—1526), Holbein tanítványa 
készítette.

A 16. század legnagyobb sebésze Ambroise 
Páré volt. Műveinek különböző kiadásaiból több 
m int 400 ábrát ismerünk, köztük Páré 1582-ben ké
szült, nagyszerű kivitelű portréját is, amely m ár 
jelzi a 16. század második felétől elterjedő divatot, 
hogy a szerző arcképét m egtalálhatjuk a műben. 
Adamo Ghisi (1520—1582) olasz m ester meglepően 
finom rézmetszetei ékesítették P. P. Magni 1584- 
ben megjelent sebészkönyvét, az ábrákat T. Maifi: 
II Barbiere (Nápoly, O. Beltrano, 1626.) című, bor
bélymesterségről szóló műve átvette.

A 17. században igen gyakori volt a sebészmű
hely belsejét ábrázoló címlapkép. P. Barbette hol
land sebész Opera chirurgico-anatomica (Padova, 
P. M. Fram botti, 1678) című m űvének címképe pél
dául egy 17. századi borbélyműhelyben végzett 
m űtétet elevenít meg a holland életképek stílusá
ban. Készítője Romeyn de Hooghe (1645—1708) 
amszterdami grafikus. A ném et J. Scultet művei 
tekinthetők a 17. század legnépszerűbb és legmaga
sabb szintű sebészeti könyveinek. L’arsenal de Chi
rurgie (Lyon, A. Gálién, 1672.) c. művének címlap
képét Jean Tisserant (1650—1737) készítette, s



I

ugyancsak egy korabeli borbélyműhelyt ábrázol. 
Az Appendix ad armamentarium chirurgicum  
(Amszterdam, J. B. Lamzweerde, 1671.) c. kiadvány 
közel 100 rézmetszetes táblája teljes gazdagságában 
illusztrálta a korabeli sebészetet.

A 18. század számos gazdagon illusztrált sebé
szeti könyve közül is kiemelkedik L. Heister: Chi
rurgie (Nürnberg, Stein, und Raspe, 1752.) c. m un
kája, melyet 32 nagyméretű, összehajthatós rézmet
szetes melléklet tesz szemléletessé.

A reneszánsz idején a bábamesterségből fölsza
badul a szülészet. Egyik jelentős szülészeti m unka
E. Roesslin: Kindbarer Frawen Rosengarten c. 
könyve, melynek első kiadása 1513-ban jelent meg. 
A K önyvtár az 1545-ös editiót őrzi. Ábráit, melyek 
a női belső szervek anatómiáját, szülőszoba-jelene
teket, a magzat méhen belüli fejlődésének állomá
sait, a szülésnél használatos eszközöket m utatják 
be, több mint 200  éven át a különböző szülészeti 
m unkák lényegi változtatás nélkül vették át. Pél
dául J. Ruef f :  De conceptu et generatione hominis 
(Zürich, C. Froschauer, 1554.) c. népszerű könyvé
ben több más ábra mellett, a magzat méhen belüli 
helyzetét bemutató képsort Roesslin művéből me
rítette. A szülészeti technikában nagy fejlődés csak 
a 18. század elején állt be, ennek egyik, jelentős do
kum entum a Da la Motte: Traité complet des ac- 
couchemens (Párizs, D’Houry, 1745.) c. műve. 
amelynek egyik ábráján a szülészetet forradalm a
sító három legjelentősebb szülészeti fogó pontos ké
pe látható.

A belgyógyászat tárgykörébe tartozó m unkák 
illusztrációs anyaga kevésbé gazdag, m int az ana
tómiai vagy sebészeti könyveké. A kiadványok

többségében a képi ábrázolás a címlapra vagy a 
címlapot megelőző, illetve követő egyetlen metszet
re szorítkozik. E művekben leggyakrabban a bete
get vizsgáló — pulzusát tapintó, vizeletét néző —■ 
orvos ábrázolásával találkozhatunk. A Versehung 
von Leib, Seele, Ehre und Gutt (Nürnberg, K. Ze- 
ninger, 1489.) c. Magyarországon csupán két pél
dányban létező ősnyomtatvány töredékes ábrája 
jól m utatja a betegágynál vizeletet vizsgáló orvos
ábrázolás ősi típusát. A belgyógyászat fejlődését 
évszázadokig Hippokrátész és Galenus nézetei ha
tározták meg. Jelentőségüket az is m utatja, hogy 
műveiket legtöbbször fólió méretben, díszes cím
lappal adták ki. Galenus összegyűjtött műveinek 
címlapja például nyolc jelenetben a betegség anam- 
nézisét és a belgyógyász tevékenységének legfőbb 
állomásait m utatja be. (Galenus: Opera . . .  Velence, 
Junta, 1565.) Gyakori, hogy a címlapok allegorikus 
figurák és jelenetek segítségével villantják fel a 
mű irányát, m int például Paracelsus műveinek 
1603-as kiadásánál. (Paracelsus: Opera Strassburg,
L. Zetzner, 1603.) Van Helmont: Opera omnia 
(Frankfurt, Erythropilus, 1682.) c. művének cím
lapján a bányajelenet és a kísérletező kémikus-or
vos figurája is utal a mű koncepciójára. G. E. 
Stahl: Der medicinische Haupt-Schlüssel (Lipcse, 
W. Deer, 1752.) c. m unkájában a címlap melletti 
finoman klasszicizáló rézmetszet allegorikus nő
alakjai (Pharmaceutica, Diaetetica, Chirurgia, Ra
tio, Experientia) részint a mű tém áját, másrészt 
szellemét fejezik ki.

Az orvostudományban igen nagy szerepet já t
szott a mai gyógyszertan őse, a régi „materia me
dica”, mivel a gyógyszerek alapanyagai nagy rész-
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2. Melius Péter: 
Herbárium-ónak címképe. 
Fametszet



ben növényi, kisebb részben állati és ásványi ere
detűek voltak. A könyvkiadás kezdetétől nagy 
számban jelentek meg a különböző „Hortus Sanita- 
tis”-ok, „Gart der Gesundheit”-ek, „Herba- 
rium ”-ok. Ezek a könyvek a legrégibb illusztrált 
általános botanikai és zoológiái m unkák is egyúttal. 
E többnyire gazdagon illusztrált, vaskos kötetek
ben az ábrák elsődleges fontossággal bírnak. J. Cu
ba: Hortus Sanitatis (Velence, Tacuinus, 1511.) c. 
m unkája a középkor természettudományos ismere
teinek összefoglalása. Először 1491-ben Mainzban, 
Jacob Meydenbach adta ki, 1066 szöveg közti és 7 
egész oldalon fametszettel illusztrálva, melyeket a 
későbbi kiadások is átvettek. Plinius természettudo
mányos m unkáinak német kiadásához (Bücher und 
Schriften von der Natur, Frankfurt, Feyerabend, 
1565.) a fametszetes ábrákat Hans von Weiditz 
(1500—1536 után) készítette. Közép-Európában a 
legnagyobb hatású herbárium-szerző P. A. Matthio- 
lus, II. Rudolf udvari orvosa volt. Művei számtalan 
kiadásban jelentek meg, közülük illusztrációs 
szempontból is kiemelkedő az első cseh nyelvű ki
adás. Nagyméretű, finom metszésű növényábrái 
m iatt méltán tartják  a m űvet az egyik legszebben 
illusztrált herbárium nak. (P. A. M atthiolus: Her- 
barz: ginak Bylinar. Prága, G. Melantrich, 1562.) A 
növényábrák fontos és megbecsült voltát m utatja 
az is, hogy L. Fuchs: Historia Stirpium . Bázel, M. 
Isingrin, 1542. című kiváló botanikai művében a 
szerző arcképe m ellett m egtalálhatjuk az ábrák 
rajzolóinak és metszőjének portréját is.

Gazdag anyagot m utat be a kiállítás a gyógy
szertechnológia tárgykörébe tartozó m unkák kép
anyagából is, melyeken különböző desztilláló be
rendezések, lombikok, laboratóriumi eszközök ■—• 
olykor művészi kivitelű — ábráit találhatjuk. Pél
daként egy korai mű, H. Brunschwig: Das nüwe 
distillier Bouch (Strassburg, J. Grüninger, 1528.) 
kiemelkedően szép, kézzel színezett fametszetes áb
ráit em líthetjük. Általános kultúrtörténeti érdekes
séggel bírnak a gyógyszerészeti szakmunkák azon 
ábrái, melyeken egy-egy patika-interieurt vagy a 
patikus figuráját láthatjuk. így, többek között, M. 
J. Colerus: Oeconomiae oder Hausapoteck (Witten
berg, P. Helwigs, 1604.) c. művének egyik, kézzel 
színezett fametszetes ábráján, korabeli patika belső 
képét láthatjuk, orvos- és gyógyszerészfigurával. 
A 17. századtól mind gyakrabban megjelenő phar- 
macopeák címlapján többnyire a gyógyszerészettel 
összefüggő allegorikus jelenetekkel és figurákkal 
(Alchimia, Hygeia, Experientia stb.) találkozunk. 
E díszes, néha túlzsúfolt címlapmetszetek sorából 
kiemelkedik a Pharmacopoeia Augustana  (Augs
burg, C. Mangus, 1613.) arányos kompozíciójú, fi
nom kivitelű rézmetszetes címlapja, Lucas Kilian 
műve.

A fürdők, gyógyfürdők használata az ókortól 
napjainkig jelentős szerepet kapott a gyógyításban. 
A balneológiái vonatkozású ábrák közül J. F. Wus- 
sim  (1663—1701 után) finom rézmetszete egy 17. 
századi fürdő belsejében zajló életet eleveníti meg. 
(E. Brown: Durch Niederland, Teutschland, Hun- 
garn . . .  Reisen. Nürnberg, J. Zieger—J. M. Spölin, 
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Az egyetemes orvostörténeti illusztrált könyv
anyag egy nagyon különös csoportját az alkimista 
m üvek  képezik. Az alkímia elsősorban a kémiára 
és ezen keresztül a gyógyszerészeire gyakorolt 
nagy hatást. E művek ábráin jól megfigyelhetők 
az alkimista szimbolika különféle jegyei. Megfejté
sükkel ma m ár külön tudományág foglalkozik, de 
a képek értelmezése a korabeli emberek számára 
sem lehetett egyszerű. Jól bizonyítják ezt az alki
mista ábrákat követő, többnyire verses képmagya
rázatok is. A Musaeum Hermeticum  (Frankfurt, 
L. Jennisius, 1625.) című kiadványt 6 díszes címlap, 
27 rézmetszetes tábla gazdagítja. Az egyik leghíre
sebb alkimista, B. Valentinus: Chymische Schriften  
(Hamburg, G. Liebezeits, 1700.) c. m unkáját 15 fa
metszetes, egész oldalas ábra díszíti, melyeknek 
egyikén az alkimista orvos figuráját láthatjuk.

A régi m agyar orvosi könyvek ábrái mind té
májukban, mind művészi színvonalukban igen vál
tozatosak. A hazai metszők gyakran külföldi min
tákat követtek. Például Melius Péter: Herbárium
ának (Kolozsvár, Heltai Gáspárné, 1578.) címképét 
egy S. J. R. monogramú kolozsvári m ester készí
tette, úgy, hogy A. Lonicerus: Kraueterbuch-jának 
(Frankfurt, C. Egenolff, 1547.) négy különálló il
lusztrációját másolta szabadon és szerkesztette 
egyetlen címképpé. J. Weber: Janus bifrons (Lőcse, 
L. Brewer, 1662.) című m unkájának nagyszerű 
címlapját Izrael Hiebner eperjesi m ester készítette, 
a mű belsejében számos más ábra között egy bor
bélyműhely képét és a szerző kiváló portréját is 
m egtalálhatjuk. J. A. Comenius: Orbis sensualium  
pictus (Lőcse, S. Brewer, 1685.) című, tankönyvét 
Bubenka Jónás 150 fametszete díszíti, köztük szá
mos anatómiai és más orvosi vonatkozású ábra ta
lálható. Weszprémi István: Bábamesterségre tanító 
könyv-ének  (Debrecen, 1766.) ábráit Endrédi József 
debreceni metsző készítette, kim utathatóan külföl
di m inták alapján. A m agyar orvosi könyvek il
lusztrációinak alaposabb megismeréséhez jó tájéko
zódást nyújtanak Jantsits Gabriella e témakörben 
megjelent tanulm ányai.

Érdekességként meg kell említenünk, hogy 
gyakran találkozunk orvosi vonatkozású képekkel 
a nem orvosi, hanem szépirodalmi, történelm i stb. 
tárgyú m unkákban is. K iragadott példaként az 
egyik leghíresebb ősnyomtatványt, Schedel Világ- 
krónikáját említhetnénk, amelyben mintegy 2000 
különböző nagyságú fametszet található, köztük 50 
sematikus orvos-,,portré”, egy szülőszoba-jelenet és 
egy —■ m éltán híres haláltánc-ábrázolás is látható.

Kádár Zoltán dr.—Szlatky Mária dr.

A TMB hírei
A Tudományos Minősítő Bizottság disszertációjuk

alapján
Barta Ottót („A Perthes-betegség pathogenezise 

kísérletes és klinikai megfigyelések alapján”) az or
vostudományok ;

Kováts Tibort („A váz- és szívizom kationtransz
portját befolyásoló tényezők”) az orvostudományok 
doktorává;



Cser Imrét („Coxarthrosis miatt végzett inter
trochantericus osteotomiák klinikai és radiológiai ér
tékelése”) az orvostudományok;

Le van Dieu-1 („A postoperativ időszakban fellé
pő gázcserezavarok”) az orvostudományok;

Godó Györgyöt („Az antiprolactinaemiás kezelés 
klinikai jelentősége a fertilitás helyreállításában”) az 
orvostudományok;

Kisszékely Ödönt („Drogokkal való visszaélés a 
hazai fiatalok körében”) az orvostudományok;

Kránitz Jánost („A veleszületett strukturális 
dongaláb korai sebészi kezelése”) az orvostudományok;

Lénárd Lászlót („Táplálkozási magatartás, per- 
cepciós-motoros válaszok és az extrapyramidium”) az 
orvostudományok;

Magyar Pált („A kislégúti obstructió functionális 
diagnosztikája és az obstructio domináns topográfiájá
nak meghatározása”) az orvostudományok;

Pénzes Istvánt („Az »urémiás-tüdő« és a felnőtt
kori »Respiratory distress« szindróma kialakulása és 
therapiája”) az orvostudományok;

Rácz Pétert („A víz és anorgikus elemek az öreg
kori szürkehályog pathomechanizmusában”) az orvos- 
tudományok;

Simon Tamást („A reumás láz és a reumás szív- 
betegség epidemiológiája és a beteg egészségügyi ellá

tásának társadalom-egészségügyi elemzése”) az orvos-
tudományok ;

Tekeres Miklóst („A bronchiális secretum rheoló- 
giai tulajdonságai, szerkezete és a nyáktranszport za
varai”) az orvostudományok;

Tenczer Józsefet („Pitvar-kamrai vezetési zava
rok, paroxysmalis supraventricularis tachycardiák és 
parasystolék klinikai elektrofiziológiája”) az orvostu
dományok;

Tóth Csabát („Veseköves betegek gondozása. Ve
sekövek szerkezete”) az orvostudományok;

Worum Ferencet („Az ideiglenes pacemaker ke
zelés, His-köteg EKG és programozott stimuláció sze
repe a szív rhytmuszavarainak gyógyításában és felis
merésében”) az orvostudományok kandidátusává nyil
vánította.

Helyreigazítás. Az Orv. Hetil. 1981, 122, (4. 
szám) 229. oldalán — a Szolnok megyei Tanács VB 
Egészségügyi és Szociálpolitikai osztálya ügyinté
zőjének hibájából — tévesen közöltük Miklós Ká
roly dr. (1911) cibakházi körzeti orvos halálhírét. 
Miklós dr. és olvasóink szíves elnézését kérjük.

R E A S E C tabletta és cseppek
ÖSSZETÉTEL
Tablettánként, illetve 1 ml oldat 0,025 mg atropin, 
sulfuric.-ot és 2,5 mg diphenoxylatum hydrochlo- 
ric.-ot tartalmaz (1 ml oldat =  35 csepp).

JAVALLATOK
Különféle eredetű acut és chronicus diarrhoeák, 
parenteralis dyspepsiák.

ELLENJAVALLAT
Obstrukció, illetve annak veszélye.

ADAGOLÄS
Az adag nagysága a beteg életkorától és az eset 
súlyosságától függ.
Felnőtteknek enyhe esetekben átlagosan napi 
2 X 1  tabl. (2X 35 csepp) étkezés előtt. Súlyo
sabb esetben a napi adag megkétszerezhető, 
esetleg néhány napig 3 X 2  tabl. (3X 70 csepp) 
is adható.

Gyermekeknek átlagosan:
kor t a b le t t a v a g y  csepp/nap

0-3 hó - 3 X 3 -6
4-6 hó 2 X 1A 3 X 6-12
7 - 1 2  hó 2  X  V2 3 X  1 2 - 1 8
1 - 6  év 2 X 1 3 X  1 8 - 2 5
7 - 1 2  év 3 X 1 -

MELLÉKHATÁSOK
Émelygés, hányás, szédülés, aluszékonyság, eset
leg urticaria vagy nyugtalanság nagyobb adagok 
esetén ritkán előfordulhat. Túladagolás miatt be
következett Reasec mérgezés antidotuma a Nalor- 
phin.

MEGJEGYZÉS
i n i  Csak vényre adható ki, és az orvos rendel

kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) is
mételhető.
CSOMAGOLÁS
20 tabletta térítési díj: 2,- Ft 
15 ml-es üveg térítési díj: 2,40 Ft

Kőbányai Gyógyszerárugyár Budapest X. 715



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

(698/d)
A lsózsolca N agyközség i T anács E lnö

k e  (3571 A lsózsolca, M iskolctó l 6 km -re) 
p á ly áza to t h ird e t m eg ü resed e tt kö rzeti 
o rvosi állás b e tö ltésé re .

Az á llás  1981. ja n u á r  1-től e lfo g la lh a
tó. I lle tm én y  a 3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. eg y ü ttes  re n d e le t szerin t.

ö sszev o n t ügyele t van . Ü zem orvosi 
ren d e lés csak  m ellék fog la lkozásban  
válla lh a tó .

Az á lláshoz összkom fortos 81 m 2 a lap - 
te rü le tű  lak ás  b iz tosíto tt. P á ly ázó k  kö 
zü l e lő n y b en  része sü ln ek  az o rv o sh á
zasp áro k , am en n y ib en  az egy ik  fél 
gyerm ekgyógyász .

P á ly á z a to k a t a  N agyközség i T anács 
e ln ö k én ek  k e ll b en y ú jtan i. 3571 A lsó
zsolca, K o ssu th  L ajos ú t 128. sz.

S ugár A gnes d r.
já rá s i  főorvos

(141/a)
Az O rszágos M unka- és U zem egész- 

ségügyi In téze t igazg a tó ja  p á ly áza to t 
h ird e t a  C sepel V as- és F ém m űvek  Üze
m i R endelő in tézetében  (B udapest 1751, 
P f. 93.)

1 üzem orvosi á llás ,
1 onkológus szakorvosi á llásra .
B érezés és besoro lás a  3/1977. (VIII. 

19.) EüM —MüM sz. eg y ü tte s  ren d e le t 
a lap ján .

Je len tk ezés a  C sepel V as- és F ém m ű 
v ek  Ü zem i R endelő in tézetében  (B uda
p est XXI., G y árte lep ) az OMÜI igaz
g a tó h e ly e ttes  főo rv o sn á l tö rté n ik .

T im ár M iklós d r. 
in téze ti igazgató

(144)
A F ő v áro si László K órház  fő igazgató  

főorvos (Bp., G yáli u. 5—7. 1097) p á ly á 
za to t h ird e t a k ó rh áz  sebésze ti o sz tá 
ly án  m eg ü resed e tt szako rv o si á llásra . 
P á ly á z h a tn a k  szakorvosok , ille tve  sebé
szeti g y a k o rla tta l rende lk ező  orvosok. 
B esoro lás és bérezés az é rv én y b en  levő 
rend e lk ezések  szerin t.

Az á llás  b e tö lthe tő .
P á ly ak ezd ő k k e l az á llás  nem  tö lthe- 

B uda i Jó zsef d r. 
m b. fő igazgató  főorvos

(145)
A F ő v áro si Já n o s  K órház-R endelő in 

tézet (B udapest X II. k é r . D iósárok  ú t  1. 
1125) fő igazgató  főo rvosa  p á ly áza to t h ir 
d e t n y u g d íjazás fo ly tán  m eg ü resed e tt 
nőgyógyász felü lv izsgáló  főo rvosi á l
lásra .

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM— 
MüM sz. eg y ü ttes  re n d e le t szerin t.

S inkovics M átyás d r.
fő igazgató  főorvos

(146)
D u n aú jv á ro si T anács K órház-R endelő 

in tézet (D unaú jváros, K o rán y i S ándor 
u. 4—6.) igazgató  főo rvos p á ly áza to t 
h ird e t a  váro s te rü le tén  1 fő k ö rze ti o r 
vosi á llásra .

Ille tm én y  k u lcsszám n ak  m egfelelően.
L ak ás m egbeszélés tá rg y á t képezi.

C sák E n d re  d r.
k ó rh áz -ren d e lő in téze t 

igazgató  főorvos

(147)
A Sem m elw eis O rvostudom ány i E gye

tem  re k to ra  p á ly áza to t h ird e t a  P u lm o- 
nológ iai K lin ik án  3223 ksz. egyetem i 
a d ju n k tu s i á llás  b e tö ltésé re .

Je le n tk e z h e tn e k  o ly an  — belgyógyász
k ard io lógus szakorvosi k épesítésse l re n 
delkező — orvosok, a k ik  m egfele lnek  az 
E gyetem  o k ta tó iv a l szem ben  tám asz to tt 
k ö v e te lm én y ren d sze rb en  fo g la lta k n ak  
(m e g te k in th e tő : az E gyetem  S zem ély
ze ti és O k ta tás i O sztályán).

A p á ly á z a to k a t a  szo lgála ti ú t  b e ta r 
tá sáv a l a m eg je lenéstő l sz ám íto tt 30 n a 
pon belü l az E gyetem  S zem élyzeti és 
O k ta tási O sztá ly ára  (Bp. V III., Ü llői ú t

26. fsz. 9.) k e ll b e n y ú jta n i, szabálysze
rű e n  felszerelve.

Az E gyetem  az á lláshoz la k á s t nem  
tu d  b iz tosítan i.

Az ille tm én y  ku lcsszám  sz e rin t k e rü l 
m eg á llap ításra . A lm osdi P é te r  d r.

h ivata lvezető

(148)
F ővárosi T anács V. B. Ü jpesti K ó r

h áz-R ende lő in tézetének  (B udapest, N y ár 
u. 103. 1045) fő igazgató  főo rvosa  p á ly á 
zato t h ird e t az In tézm én y  F ü l-o rr-g ég é - 
szeti o sz tá ly á ra  szakorvosi á llásra . Az 
á llás e lnyeréséhez  szak o rv o si képesítés, 
vagy  hosszabb  g y a k o rla ti idő szükséges.

B á lin t S ándor d r. 
m b. fő igazgató  főorvos

(149)
B u d ap est F ővárosi T an ács V. B. 

E gészségügyi F őosztá ly  v eze tő je  (B uda
p es t V., V árosház  u . 9/11. 1840) p á ly áza 
to t h ird e t a  F őv áro si M arg it K órház- 
R endelő in tézetben  — n y u g d íjazás fo ly 
tá n  m eg ü resed e tt — rö n tg e n  o sz tá lyve
zető főo rvosi á llá s ra .

K épesítés és bérezés a  3/1977. (V ili. 
19.) EüM —MüM sz. eg y ü ttes  u ta s ítá s 
ban , v a la m in t a  13/1975. (XII. 6.) EüM 
sz. ren d e le tb en  fo g la ltak  szerin t.

A p á ly áza ti k é re lm ek e t a  19/1978. (Eü. 
K. 15.) EüM sz. u ta s ítá sb a n  m eg h a tá ro 
zo tt fe lté te lek k e l k é r jü k  b en y ú jtan i.

A k inevezendő  főo rvos o rvosi m agán- 
g y ak o rla to t nem  fo ly ta th a t.

V arga  Á rpád  dr. 
fő v áro si vezető  főorvos

(150)
A MÁV K órház  és K özponti R endelő- 

in tézet fő igazgató  főo rvosa  — B udapest, 
R udas László u . 111. 1062 — pály áza to t 
h ird e t a  k ó rh áz  szem észeti o sz tályán  
m eg ü resed e tt szem ész sz akorvosi á l
lá s ra .

B érezés a  3/1977. EüM sz. ren d e le tb en  
fog la ltak  szerin t.

F elvéte l e se tén  a  dolgozó és csa lád tag 
ja i ré sz é re  MÁV a rck ép es  igazo lvány t 
b iz tosítunk . V ajda  G yörgy d r.

fő igazgató  főorvos 
c. egy. docens

(151)
A F őv áro si T anács V. B. K orány i F. 

és S. K órház-R endelő in tézet pá ly áza to t 
h ird e t az a láb b  fe lso ro lt sz ak o k ra :

1 fő bő rgyógyász  szakorvos,
1 fő lab o r szakorvos,
1 fő  gége szakorvos,
1 fő r tg  szakorvos,
1 fő gy erm ek  fogász szakorvos,
1 fő bőrgyógyász szakorvos,
1 fő rh e u m a  szakorvos,
1 fő sebész s. o rvos változó  m u n k a 

hellyel,
2 fő ideg-e lm e szakorvos,
1 fő s. o rvost a  b a le se ti be lgyógyá

szati o sz tá ly ra  (tox iko lóg ia).
Az á lláso k  azonnal e lfog la lhatok .

T u rcze r  G yörgy  d r. 
fő igazgató  főorvos

(152)
C songrád  v á ro s i T anács R endelő in té

ze tén ek  igazgató  főo rvosa  (C songrád, 
G yöngyvirág  u. 5. szám ) p á ly áza to t h ir 
d e t:

egy üzem orvosi és
egy sávbelgyógyász főo rvosi á llás  b e 

tö ltésé re .
Ille tm én y  a  3/1977. EüM —MüM szám ú 

eg y ü ttes  re n d e le t a lap ján .
Az á lláso k  azonnal b e tö lthe tők .
L ak ás b iz to sítása  m egbeszélés szerin t.

Z o lta i Z o ltán  d r. 
igazgató  főorvos

(153)
V árosi T an ács V. B. S zakorvosi R en

d e lő in tézet k ö rze ti o rvosa  6. sz. fe lira tú  
kö rze to rv o si bélyegző elveszett. L enyo
m a ta  1981. ja n u á r  26-tól é rvény te len .

L engyel E leonóra  d r. 
ren d . in t. ig. főorvos

(154)
B u d ap est F őváros T an ácsa  V. B. 

E gészségügyi F őosztá ly  vezető je  (B uda
p es t V., V árosház u. 9/11. 1840) p á ly á 
za to t h ird e t a  R ó b ert K áro ly  k r t.- i

K órház-R endelő in tézet I. sz. B e lgyógyá
szati O sztá lyán  — n y u g d íjazás fo ly tán  
m eg ü resed e tt o sz tályvezető  főorvosi á l
lásra .

K épesítés és bérezés a  3/1977. (VIII. 
19.) EüM —M üM sz. eg y ü ttes  u ta s ítá sb an  
v a la m in t a  13/1975. (XII. 6.) EüM  sz. 
ren d e le tb en  fo g la lta k  szerin t.

A p á ly áza ti k é re lm ek e t a  19/1978. (Eü. 
K. 15.) EüM  sz. u ta s ítá sb an  m eg h a tá 
ro zo tt fe lté te lek k e l k é r jü k  b en y ú jtan i.

A k inevezendő  főorvos o rvosi m agán- 
g y a k o rla to t nem  fo ly ta th a t.

V arga  Á rpád  d r. 
fő v áro si vezető  főorvos

(155)
A M u n k a te ráp iá s  A lkoholelvonó In té 

zet igazgató  főo rvosa  (Szeged-N agyfa 
6750) p á ly áza to t h ird e t  e lm egyógyász 
szakorvos, vagy  elm eosztályos g y a 
k o r la tta l rendelkező  orvos és á l ta lá 
nos o rvos részére .

B érezés m egegyezés sz e rin t az é r 
v én y b en  levő b é rszab á ly o k  k e re te i k ö 
zött.

A lkalm azás ese tén  sz a lg á la ti la k á s ra  
v an  lehetőség.

Szegedről a  do lgozókat az in tézet d íj
m en tesen  au tó b u ssza l sz á llítja  a  m u n 
k ah e ly re .

B anka L ajos d r. bv . o. ezds.
igazgató  főorvos

(156)
A F őv áro si Já n o s  K órház-R endelő in 

téze t (B udapest X II., D iósárok  ú t  1. 
1125) fő igazgató  főorvosa  p á ly áza to t 
h ird e t változó  m u n k ah e lly e l a  II. kér. 
S zakrendelőbe , á the lyezés fo ly tá n  m eg
ü re se d e tt r tg  sz akorvosi á llásra .

B érezés a 3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. eg y ü ttes  ren d e le t szerin t.

S inkovics M átyás dr. 
fő igazgató  főorvos

(157)
Az O rszágos B őr- és N em ik ó rtan i In 

téze t (Bp. V in ., M ária  u. 41.) igazgató ja  
p á ly áza to t h ird e t a  B ak te rio ló g ia i- 
D iagnosztika i O sztályon b e tö ltésre  k e 
rü lő  3623 ksz. tu d o m án y o s m u n k a tá rs i 
á llásra .

Az á llás  be tö ltésén é l e lőnyben  része
sü ln e k  m ik rob io lóg ia i v ag y  la b o ra tó riu 
m i szakorvosi kép esítésse l rendelkezők .

A k in evezésre  k e rü lő  m u n k a tá rs  fel
ad a ta  a szexuális ú to n  te r je d ő  fe rtő 
zések  ru tin  d iag n o sz tik á já b an , v a la 
m in t az osz tá ly  tu d o m án y o s m u n k á já 
b an  való  részvéte l.

Az ille tm én y  ku lcsszám  sz e rin t k e rü l 
m eg á llap ításra .

A szab á ly sze rű en  fe lszere lt p á ly áza
to k a t a  szo lgálati ú t  b e ta r tá sá v a l a 
m eg je lenéstő l sz ám íto tt 30 n ap o n  belü l 
az in tézet ig azg a tó ján ak  c ím ére kell 
m egkü lden i. A lm osdi P é te r  d r.

h ivata lvezető

(158)
F ővárosi T anács V. B. Ü jpesti K ó r

h áz-R ende lő in tézet (B udapest, N y ár u. 
103. 1045) fő igazgató  főo rvosa  p á ly áza
to t h ird e t:

— az I. Já ró b e teg -e llá tá s  szem észeti 
o sz tá ly á ra  szakorvos ré szé re , az állás 
e lnyeréséhez  sz ak k ép esítés  vagy  hosz- 
szabb g y a k o rla ti idő szükséges,

— az I. sz. Já ró b e teg -e llá tó  In tézetbe
b elgyógyászati szak k ép esítésse l re n 
delkező orvos ré szé re  közp o n ti üzem i 
sz ak ren d e lő i á llá s ra . Ü zem orvosi p ó tlék  
is van . B á lin t S ándor d r.

m b. fő igazgató  főorvos

(159)
K ap u v ár v á ro si T anács K órház-R en

d e lő in tézeti Egység igazgató  főorvosa  
(K apuvár, Dr. L um niczer S. u. 10. 9330) 
p á ly áza to t h ird e t a m eg ü resed e tt tü d ő 
gondozó in téze ti vezető  főorvosi á llásra .

Ille tm én y  ku lcsszám  szerin t.
L akás, m ellékállás b iztosíto tt.
P á ly á z a to t h ird e tü n k  K ap u v ár váro s 

I. sz. g y erm ek k ö rz e ti o rvosi á llás be
tö ltésé re .

Ille tm én y  ku lcsszám  szerin t.
L ak ás m egbeszélés tá rg y á t képezi.

F áb ián  F eren c  d r.
igazgató  főorvos 

m b. v á ro s i főorvos
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H aem atológia
Hypoferraemia és serum-ferri

tin. Wohlenberg, H., Panitz, N., 
Wacheck, W. (Deutsche Klinik für 
Diagnostik, Wiesbaden): Dtsch.
med. Wschr. 1980, 105, 1527.

Az alacsony serum-vasszintet 
nem szabad a vashiánnyal azonosí
tani, mert az a vasmegoszlás, ille
tőleg a vasfelhasználás zavaraiban 
(fertőzésekben, rosszindulatú daga
natokban stb.) is kialakul. A se
rum vaskoncentrációjának megha
tározása egyébként sem elég meg
bízható vizsgáló eljárás. Egyaránt 
előfordulnak indokolatlanul ala
csony eredmények. Ismeretes az 
értékek nap nap utáni és napszaki 
ingadozása is. Az egyszeri vizsgálat 
eredményének csekély a diagnosz
tikai értéke. Az ismételten észlelt 
hypoferraemia további vizsgálato
kat tesz szükségessé a differenciál
diagnosztika érdekében. Az elkülö
nítést lehetővé tevő, jelenleg ren
delkezésünkre álló eljárások kö
zött a serum-ferritin koncentráció 
meghatározásának van a legna
gyobb gyakorlati jelentősége.

A szerzők 71 reprodukálható hy- 
poferraemiás beteg közül 31 beteg 
csontvelejében nem vashiányra, 
hanem vasmegoszlási zavarra utaló 
cytochemiai változásokat találtak. 
Ezzel összhangban a legtöbb eset
ben a serum-ferritin koncentráció
ja a normálisnál nagyobb volt és 
csak kevés esetben találtak normá
lis értékeket.

A többi 40 beteg csontvelejének 
cytochemiai képe megfelelt vas
hiánynak. A vaskötőkapacitás ke
vés kivétellel jelentős mértékben 
nőtt és mindössze 6 esetben volt 
normális. A serum-ferritin szint a 
várakozásnak megfelelően na
gyobbrészt kórosan alacsony volt 
és „csak” 11 esetben maradt nor
mális. További 4 esetben az érté
kek a normális és kóros határán 
voltak.

Eredményeik alapján a szerzők 
a serum-ferritin koncentrációjának 
immunoradiometriás meghatározá
sát megbízható vizsgáló eljárásnak 
minősítik, bár megjegyzik, hogy 
bizonyos kóros folyamatok zavar
hatják az értékelést. Ezek közül 
megemlítik a heveny és idült máj- 
betegségeket, a haemochromatosist 
és egyes malignus megbetegedése
ket, pl. a heveny fehérvérűséget, a 
lymphogranulomatosist, valamint 
a tüdő, az emlő és a petefészek 
rákját.

Mindent egybevetve megállapít
ják, hogy az egyértelműen ala
csony serum-ferritin mindig vas
hiányt jelent. Normális vagy ma
gasabb ferritin szint kizárja a vas
hiányt, ha „az ismert zavaró té
nyezőket figyelembe vesszük”.

[Ref.: 1. A szerzők eredményei 
alapján nem állítható, hogy a se
rum-ferritin koncentráció megha
tározása megbízhatóbb eljárás len
ne, mint a serum latens vaskötőké
pességének vizsgálata. 2. A szer
zők a serum-ferritin koncentráció 
normális alsó határát elég önké
nyesen állapították meg (=  28—30 
ng/ml). Vannak megbízható, is
mert szerzők, akik szerint ez a ha
tár jóval alacsonyabb (=20, sőt 10 
ng/ml)! Ha ezzel számolnánk, úgy 
az eredmények még kevésbé vol
nának meggyőzőek.)

Bernát Iván dr.

Szív- és keringési betegségek
Az anamnesis és a terheléses 

EKG kapcsolata a coronaria-arte- 
riographiával. Weiner, D. A. és 
mtsai: New. Engl. J. Med. 1979, 
301, 230.

1465 férfin és 580 nőn vizsgálták 
a stenocardiák különböző csoport
jaiban a coronarographiás eredmé
nyeket és a terheléses EKG-nak az 
ST válaszát a coronaria-betegségek 
gyakoriságának kimutatására. A 
vizsgálat célja volt azt megállapí
tani, hogy 1. a könnyen megszerez
hető alapinformációk (mellkasi 
fájdalom, nyugalmi EKG részletes 
elemzése) előrejelzik-e a coronaria
betegséget, illetve hiányát férfiak 
és nők nagy csoportjaiban. 2. Ad-e 
további információkat a terheléses 
EKG ST szakaszának elemzése? 3. 
Melyek a különbségek a férfiak és 
a nők terheléses válaszai között.

A biztos anginás csoportban fér
fiakon a terheléses ST eltérés elő
re jelezte a coronaria-betegséget 
89%-ban, a billentyűbetegségeket 
65%-ban. Nőknél ez az arány 62, 
ill. 39% volt. Nőkön 33% volt a fals 
negatív válasz e csoportban.

A valószínűen anginás csoportban 
coronarographiával a férfiak 80, a 
nők 47%-ának volt coronaria-elté
rése. A nyugalmi EKG férfiakon 70, 
nőkön 40%-ban mutatott eltérést, a 
terheléses ST válasz 80, illetve 
47%-on lett pozitív. Terheléses ne
gatív válasz a férfiak 44, a nők 
22%-ánál járt együtt coronaria-el- 
téréssöl.

Néni ischaemiás panaszok mellett 
férfiakon 21, nőkön 6%-ban jelzett 
coronaria-betegséget a terheléses 
ST változás, a coronarographia 22, 
ill. 6%-ban.

A vizsgálatok folyamán fals po
zitív választ a nőkön 4,5-ször 
gyakrabban észlelték, mint férfia
kon (54 +  3% és 12 +  1%). Atypu- 
sos mellkasi fájdalmak mellett nö
vekszik a fals pozitív esetek száma. 
A fals negatív válasz viszont férfia
kon volt 2-szer gyakoribb (39 +  2%

és 24 +  2%). Ezeket a különbsége
ket a populációban, a nemek között, 
a coronaria-betegségek gyakorisá
gának különbözőségével magyaráz
zák.

Arra a következtetésre jutnak, 
hogy a terheléses EKG vizsgálat 
coronaria-betegséget előre jelző ké
pessége korlátozott heterogen vizs
gálati anyagon, de a betegség 
gyakoriságát felbecsülhetjük a 
stenocardiák csoportosítása és a ne
mek szerinti osztályozás ismereté
ben. Férfiakon 2,4-szer nagyobb 
a coronaria-megbetegedés valószí- 
nősége, mint nőkön (70 +  1% és 
29 +  2%). A terheléses EKG érzé
kenysége és specificitása valamivel 
magasabb férfiakon, mint nőkön. A 
terheléses ST eltérés érzékenysége 
alacsonyabb olyan betegeken, ahol 
a nyugalmi EKG is ST-T eltérése
ket mutatott. Széplaki sándor dr.

Rutin terheléses EKG vizsgálatok 
diagnosztikai jelentősége angina 
pectorisos betegeken. J. A. Raffo, 
és mtsai: Brit. med. J. 1979, 11, 295.

Azt a következtetést vonták le 
vizsgálataikból, hogy a terheléses 
EKG gondos végrehajtása és pon
tos értékelése diagnosztikai jelen
tőségű, mellyel csökkenteni lehet 
az eddig néha korlátozás nélkül 
végzett coronarographiák számát és 
azok nem ritka komplikációit 
(mortalitását). Szoros kapcsolatot 
mutattak ki a terheléses ST elvál
tozások súlyossága és a coronaro
graphiával igazolt anatómiai elté
rések között.

100 angina pectorisos beteg közül 
70 esetben a terheléses EKG elté
rést két kardiológus egymástól füg
getlenül, egyértelműen pozitívnak 
értékelte: közülük 69-en coronaro
graphiával jelentős coronaria elté
rést mutattak ki. A 30 negatív ter
heléses EKG-jú, de klinikai tüne
tekkel jelentkező beteg közül 23 
esetben a coronarographia sem iga
zolt eltérést. A 7 pozitív coronaro
graphiás esetből 6-ban a megismé
telt, kissé nagyobb terhelés után az 
ST eltérések definiálhatóvá váltak. 
A terheléses EKG 91%-os érzé
kenységet mutatott. 9% fals pozi
tív, illetve negatív eredmény mel
lett.

Foglalkoznak a terheléses EKG 
érzékenységét növelő újabb metó
dusokkal (computer technika, prae- 
cordialis maping), melyek csak né
hány nagyobb intézetben állnak 
rendelkezésre és az a véleményük, 
hogy ezek főleg a fals pozitív ese
tek számát növelik, tehát gyakran 
még nehezítik a klinikai diagnózis 
felállítását. A régi jól begyakorolt 
módszer csökkenti a fals pozitív 
eredmények számát és növeli a 
vizsgálat specificitását.

A legfontosabbnak tartják a me
tódus széles körű alkalmazását, 
gondos és pontos végrehajtását 
(terhelés ideje, nagysága, a közben 
észlelt klinikai és EKG változások 
értékelése, az anamnézissel egyez
tetése) és az orvos egyéni rutinját. 719



Kerékpár-ergométerrel lehetőleg 
submaximalis terhelést végeztek.

A coronarographiákat is két egy
mástól független rutinos vizsgáló 
értékelte, akik nem ismerték a ter
heléses EKG eredményét. A valódi 
pontosságot a terheléses EKG-val 
való összevetés adta, mert ismert, 
hogy az angiographiával igazolt 
szűkület sem jelent mindig kóros 
laesiót. Jelentős obstructio mellett 
lehet kielégítő keringés és kis szű
kület is okozhat panaszokat. Ennek 
megfelelően a  rutinos vizsgálók 
„becslik az eredményeket”. A ter
heléses EKG a coronarographia 
végzésének is objektív módszere. A 
szerzők szerint a terheléses EKG 
alapvető rutin eljárás, amelynek 
veszélyessége meg sem közelíti a 
coronarographiáét.

(Ref.: A dolgozat azt az álláspon
tot sugallja, hogy az a helyes eljá
rás, amikor angina pectorisos kli
nikai tünetek esetén a belgyógyász
kardiológus pozitív terheléses EKG 
mellett is csak a gyógyszeresen ke
zelhetetlen coronaria-betegeknek 
javasoljon coronarographiát, ami
kor a coronaria-műtétet el is vég-
Z!'íc'"* Széplaki Sándor dr.
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Terheléses EKG digitalis-terápia 
idején. Erbel, R.: Dtsch. med. 
Wschr. 1977, 102, 1892.

Ismeretes, hogy egészséges fiatal 
egyéneken is gyakori a kifejezett 
fals-pozitív ST-T eltérés terhelés
kor (30—60%). A szerző 23 egészsé
ges férfin, akiknek a digitalis (1,0 
ng/ml digoxin vérszint) adása előtt 
normális volt a terheléses EKG-ja, 
8 esetben 1 mm-nél nagyobb hori- 
nontális vagy descendáló alakú ST 
depressiót mutatott ki terhelés után 
digoxin hatására. A valódi és a di
gitalis okozta ST eltérés között sem 
quantitativ, sem qualitativ különb
ség nincs. Az a véleménye, hogy 
digitalis terápia idején a patholo- 
giás terheléses EKG nem értékel
hető kórosnak.

[Ref.: Ez a vizsgálat jelentős a 
coronaria-betegek gyakori digitali- 
zálása-túldigitalizálása miatt. A po
zitív terheléses EKG reakció ST-T 
eltéréseinek klinikai megítélését 
ilyenkor elősegítik a terhelés alatti 
egyéb tünetek. A terhelés alatti ste
nocardia, nagyfokú dyspnoe, rhyth- 
muszavarok stb. pathognomikusak 
lehetnek coronaria betegségekre. 
Ezek hiányában a digitalis suben
docardialis anyagcserét lassító ha
tása, már digitalis intoxicatio nél
kül is kiválthatja a leírt típusos 
ischaemiás ST-T eltérést coronaria 
betegség nélkül is.

Más hasonló hatású szívgyógy
szerek mellett is észlelünk hasonló 
fals pozitív terheléses ST-T elté
rést (chinidin, procainamid), sőt az 
antianginás szerek közül, a klinikai 
tünetek javulásakor, paradox mó
don a terheléses EKG ischaemiás 
ST-T eltérést mutathat, az előzőleg 
terheléskor észlelt anginás panaszok 
nélkül is (clinium). A béta receptor 
blockolók viszont kivédhetik az elő

zőén kimutatott terheléses ischae
miás ST-T eltérést, miközben néha 
angina pectorisos klinikai tünetek 
lépnek fel a terhelés alatt.

A terheléses EKG tehát objekti
ven csak néhány napos gyógyszer
szünet után értékelhető, amennyi
ben nem a gyógyszerhatás, hanem 
a coronaria betegség megítéléséhez 
végezzük.] Széplaki Sándor dr.

A terheléses EKG prognosztikai 
jelentősége myocardialis infarctus 
után. D. D. Waters és mtsai: New 
Engl. J. Med. 1979, 301, 341.

225 myocardialis infarctuson át
esett betegen, lehetőleg submaxi- 
mális terhelést végeztek. Kizárták 
a vizsgálatokból a decompensálta- 
kat és azokat, akiknek 4 napon be
lül angina pectorisuk volt. A terhe
lést a kórházi elbocsátás előtti na
pon végezték, átlag 11 (7—20) nap
pal az infarctus után. Előző napo
kon már jártak e betegek lépcsőkön 
is. Az átlagos életkor 53 év (28— 
70), a betegekből 193 férfi és 32 nő 
volt.

A terhelés alatt 15 esetben ST 
elevatio keletkezett, ezeket kihagy
ták a további csoportokból, a töb
binek ST depressióját (1:153, 11:55 
és III :2) csoportba osztották. 65 
esetben mellső-, 108-ban hátsófali 
és 37-ben subendocardialis infarc
tus volt. A vizsgálat előtt 83 beteg 
propranololt és 22 digitálist ka
pott, amit nem hagytak ki. A ter
helés kapcsán irreversibilis (kam
rai tachycardia, shock) kompliká
ció nem lépett fel, a keletkezett 
egyéb zavarok 10 perc után spon
tán megszűntek: az angina pecto
ris, súlyos dyspnoe, kimerültség, 
multifocalis kamrai ES-ek, egyéb 
EKG változások. A terhelést 
abbahagyták, amikor elérték a sub- 
maximális frekvenciát (60 beteg) 
vagy magas terhelést (fokozatosan 
150 W) — 44 esetben. 27 betegen 
angina pectoris, 24-en kimerültség 
vagy dyspnoe, 4 esetben arrhyth
mia abs., 2 esetben extrem ST dep
ressio miatt szakították meg. 44 be
tegen érték el a 17,5 ml oxigén/ 
perc/kg terhelést, közülük 31 pro
pranololt szedett! Az 1 mm-es vagy 
nagyobb ST depressiót — a nyu
galmi EKG-hoz viszonyítva — mi
nősítették jelentősnek.

A betegeket 3,6 és 12 hónap 
múlva kontrollálták és állapotukat 
a terheléses adatokhoz viszonyítot
ták. 44 beteg közül, akiknek terhe
léskor vagy utána, angina pecto- 
risa volt, 28 (65%)-on rendszeresen 
lépett fel angina pectoris. A többi 
167 beteg közül csak 60 (28%)-on 
jelentkezett időnként angina. Az 1 
éves halálozása 2,1% volt azoknak, 
akiknek az ST szakasza terhelés 
alatt nem változott értékelhetően 
(146-ból 3), de 27% volt azoknál, 
akiken kifejezett ST depressio je
lentkezett (64-ből 17).

A hirtelen halál arány 0,7% (1 
eset), illetve 16 (17%), melynek 
többsége az első 3 hónapban követ
kezett be.

Vizsgálataikat azzal indokolják, 
hogy manapság a korai mobilizálás 
általánossá vált, annak ellenére, 
hogy ennek a halálozás szempontjá
ból kockázata van. A kockázat 
csökkenését különböző beavatkozá
sokkal (gyakran sebészi) igyekez
nek csökkenteni. E beavatkozások
nak viszont csak valóban életve
szélyben levő betegeket lehet alá
vetni, tehát szelektálni kell. E 
szempontból tartják jelentős elő
rejelző vizsgálati módszernek az 
egyszerű terheléses EKG-ot közvet
lenül a  friss infarctus után.

[Ref.: A coronaria-betegek, az in
farctuson átesettek eredményesebb 
kezelése szempontjából a szelektá
lás, a csoportosítás ma már alapve
tő feladat. Valószínűleg kiszűrhetők 
e módszerrel olyan betegek, akik 
szoros megfigyeléssel (kórházban 
tartás 2—3 hónapig) vagy sebészi 
beavatkozással megmenthetők len
nének az első 3 hónapban még gya
kori hirtelen haláltól. Ennek szer
vezett keresztülvitelére jelenleg 
már volna lehetőség nagyobb kór
házakban, sőt nálunk történtek kez
deményezések 2—3 hónapos kórhá
zi lidocain profilaxissal (Hotovy, 
Szilágyi és mtsai). A veszélyeztetet
tek csoportjának javasolhatnának a 
kórházak tartós kombinált antiar- 
rhythmiás gyógyszerekkel történő 
profilaxist. A veszélyeztetetteken 
azok a klinikai tünetek alakulnak 
ki általában, amelyeket a terhe
léskor észleltek, az ilyen betegeket 
különös gonddal kellene ellenőriz
ni ambulanter is. Mindezek mellett 
az infarctuson (régi vagy friss) át
esett betegeken submaximalis ter
heléses EKG végzését kontraindi
káltnak tartom ambulancián, még 
a rehabilitatio megítélése szem
pontjából is.] Széplaki Sándor dr.

A terheléses EKG vizsgálatok 
korlátái. Szerkesztőségi közlemény: 
New Engl. J. Med. 1979, 301, 264.

Egy diagnosztikus teszt megbíz
hatóságát érzékenysége és specifici- 
tása szabja meg. Több szerző kimu
tatta, hogy a Bayes-teória érvényes 
a terheléses EKG és a coronaria
betegségek vizsgálatára is. Alap
vető azonban, hogy milyen csopor
tosításokban történnek az értékelé
sek. A lakosságban pl. a coronaria
betegekre vonatkozóan (alacso
nyabb betegségi gyakoriság mellett) 
tünetmentes egyéneken, pozitív ter
heléses EKG pre-teszt esetén a 
megjósolható gyakoriság 35—40%. 
Ezzel szemben anginás klinikai tü
netek mellett a pozitív terheléses 
EKG 90%-os valószínűséggel iga
zolja a coronaria-betegséget és egy 
ilyen egyénen a pozitív eredmény 
előrejelző pontossága 97%. Az ösz- 
szefüggéseket az Irodalomban több 
prospektiv és retrospektív tanul
mány elemzi.

A terheléses ST változások csak 
feltételesen adnak „biztosan pozi
tív vagy negatív” választ a corona
ria-betegségre vonatkozóan. Pl. egy 
50 éves tünetmentes betegen az 1



mm-es terheléses ST depressio po
zitív eredménye nem ad biztos vá
laszt, viszont 3 mm-es ST depressio 
ugyanazon tünetmentes betegen 
nagy valószínűséggel igazolja a co
ronaria-betegséget. Ezért a terhelé
ses EKG-ot szigorú kritériumok 
mellett kell végrehajtani (terhelés 
nagysága, ideje, frekvencia, vér
nyomás, az ST depressio nagyság
os alakváltozásai, egyéb EKG vál
tozások, klinikai tünetek a terhelés 
alatt stb.), ami viszont a vizsgálat 
érzékenységét csökkenti, mert a co
ronaria-betegek nagy része nem tud 
eleget tenni a kívánalmaknak.

A terheléses EKG diagnosztikus 
hatásainak korlátái különböző mó
dosításokhoz vezettek, amelyek va
lóban növelik a pontosságot (az ST 
szakasz süllyedésének időtartama, 
az első 0,04 s. lefutása, precordialis 
maping). Mindez azonban a terhe
léses EKG előrejelző pontosságát 
csak 10—15%-kal növelheti. Egyik 
utóbbi tanulmányban tünetmentes 
populatióban 36%-osnak találták a 
teszt előrejelző pontosságát, viszont 
82%-ra emelkedett, amikor kombi
nált vizsgálatokat végeztek (pozi
tív terhelés -f- a calcificatio fluo- 
roszkópos vizsgálata).

Kiemelik a terheléses EKG gya
korlati fontosságát, mert kicsalo
gatja az arrhythmiákat és egyéb 
addig nem felismert symptomákat. 
Terhelés alatt a beteg megfigyelése 
megvilágítja az eddig kétértelmű 
klinikai tüneteket, sokkal objektí- 
vebb módon, mint a beteg panaszai 
és az anamnesis. Gyakran felbecsül
hetetlen segítséget ad az alkalma
zott terápia hatásosságáról. Az a 
konklúziójuk, hogy a terheléses 
EKG a coronaria-betegségek diag
nózisában sokkal nagyobb klinikai 
hasznosságú, mint ahogy eddig hit-
+ í í j r

Széplaki Sándor dr.

A cardiovascularis halálozás meg
lepő csökkenése Svájcban 1951— 
1976 között. E. Guberan (Occupatio
nal Health Service of the Canton 
of Geneva): Journal of Epidemio
logy and Community Health, 1979, 
33, 114.

Svájcban 1951—1976 között a kor
standardizált halálozási arányszám 
a keringési rendszer betegségeiben 
a férfiaknál 22%-kal, a nőknél 43%- 
kal csökkent, ami a teljes halálozá
si arányszám redukciójának egy- 
harmadát adja a férfiaknál, s közel 
felét a nőknél.

A kérdés tanulmányozása során a 
szerző a keringési rendszer beteg
ségeit — a BNO figyelembevételé- 
cel — négy csoportra osztotta.

A nem reumás szívbetegségek és 
a hypertonia vonalán Svájcban 
40%-os egyenletes csökkenést ész
leltek a nőknél a halálozási arány
számban; a férfiaknál 1963-ig hul
lámzott a halálozási arány, ezután 
1973-ig 24%-kal mérséklődött, s vé
gül 1973—1976 között határozottan 
— 12%-kal — emelkedett, tehát 
végeredményben 13%-kal csökkent 
1951—1976 között.

Nők esetében a két legidősebb 
korcsoportban — 74 éves kor fe
lett — észlelték a legkisebb mér
tékű csökkenést, míg férfiaknál a 
legfiatalabb korcsoportban — 34 
éves kor alatt — volt a legjelentő
sebb. 14 ország adatainak összeha
sonlításából kitűnt, hogy a nem 
reumás szívbetegségek és a hyper
tonia halálozási trendje minden or
szágban kedvezőbben alakult a 
nőknél, mint a férfiaknál. A nőknél 
— Japánt és Franciaországot ki
véve — a halálozási arány 20— 
40%-kal egyenletesen csökkent; a 
férfiaknál csak 8 országban talál
tak csökkenést, ott f > 1963—1974 kö
zött következett az be.

A cerebrovascularis kórképek 
halálozási arányában is csökkenést 
figyeltek meg Svájcban mindkét 
nemben, bár a nőknél valamivel 
nagyobb mértékben, mint a férfiak
nál. A nemzetközi adatok hasonló 
eredményt mutattak.

Az egyéb keringési megbetegedé
sek vonalán a halálozási arányszám 
mindkét nemben jelentősen mér
séklődött 1976-ig.

A reumás szívbetegségek halálo
zási aránya 1950-ig csökkent mind 
a férfiaknál, mind a nőknél, s ez
után nagyon alacsony szinten sta
bilizálódott.

A cardiovascularis kórképek, va
lamint a diagnosztikus szokások és 
lehetőségek sokfélesége szinte lehe
tetlenné teszi szignifikáns különb
ségek megállapítását a halálozási 
arányszámokban. Fokozza a nehéz
ségeket, hogy Svájcban a beván
dorlók száma az 1950. évi 6,1%-ról 
1970-ben 17.2%-ra növekedett. Nin
csenek megbízható adatok a diabe
tes mellitusban szenvedők, az emel
kedett serum cholesterinnel rendel
kezők és az elhízottak arányára. A 
táplálkozási adatok azonban rendel
kezésre állnak, ezek szerint nőtt a 
fejenkénti állati zsír, disznóhús, tej
termék és tojás fogyasztása, vi
szont 46%-kal csökkent 1951—1976 
között az elfogyasztott tej mennyi
sége. A fejenkénti napi kalóriafel
vétel kisfokban mérséklődött. A fi
zikai munka aránya mind az ipar
ban. mind a mezőgazdaságban csök
kent, a tömegsport pedig tért hó
dított, elsősorban a férfiak között, 
a nők kevésbé lelkesednek a spor
tért.

A dohányzás egyre inkább elter
jedt a nők körében, míg a férfiak
nál változatlan maradt, illetve mér
séklődött.

Az antihypertensiv gyógyszerek 
és a vízhajtók fogyasztása jelentő
sen emelkedett az elmúlt évtizedek
ben. de nincsenek epidemiológiai 
adatok, hogy használatuk elterje
dése okozott-e szignifikáns csök
kenést a hypertonia prevalenciá- 
jában és/vagy fatális kimenetelé
ben. Az antihypertensiv szerek fo
gyasztásának növekedése óta azon
ban csökkent a cardiovascularis 
kórképekben szenvedők mortali
tása.

Az orális anticoncipiensek hasz
nálata Svájcban is általánossá vált, 
körülbelül ugyanolyan mértékben,

mint a többi nyugat-európai pro
testáns országokban. A produktív 
korú nők körében a nem reumás 
kórképek és a hypertonia halálozá
si arányában nincs különbség a töb
bi korcsoporthoz képest az anticon
cipiensek elterjedése óta sem.

Svájcban a 15—64 éves nők kö
zött a munkát vállalók aránya 
39%-ról 50%-ra emelkedett 1951— 
77 között, ugyanakkor a nem reu
más kórképekben és a hypertoniá- 
ban a férfi-nő arány nőtt, ami nincs 
szinkronban azzal a hipotézissel, 
hogy a koronáriahalálozásban meg
levő különbség összefügghet a fog
lalkoztatottságbeli különbözőséggel. 
Ebben az időszakban az urbanizá
ció is fokozódott és a mezőgazda
ságban foglalkoztatottak aránya to
vább mérséklődött.

A cardiovascularis halálozás csök
kenése egybeesett a prosperitással. 
A gazdasági hanyatlás 1974. évben 
történő megjelenése óta a nem 
reumás szívbetegségek és a hyper
tonia halálozási trendje megfordult; 
a mortalitás növekedése a férfiak
nál erőteljesebb, a nőknél enyhébb.

Végeredményben megállapítható, 
hogy a cardiovascularis halálozás
nak az elmúlt 25 évben Svájcban 
— különösen a nőknél — észlelt 
mérséklődése nem nyert magyará
zatot. Ez a meglepő, több mint 
40%-os csökkenés, egyedülálló 14 
ország adatainak tanulmányozása 
során, s bekövetkezett akkor, midőn 
a svájci nők többet cigarettáznak, 
több állati zsírt fogyasztanak, ki- 
terjedtebben használják az antioon- 
cipienseket, növekvő számban 
hagyják el a békés falvakat a nagy
városok stresszéért és az otthon 
melegét a munkásélet kemény meg- 
pröbáltatásaiért.Ju?iá5z György dr

A svájci cardiovascularis halálo
zás csökkenése: Epidemiológiai rej
tély. Dtsch. med. Wschr. 1979, 104, 
1728.

A szaklap Praxis Fórumában meg
jelent kommentár Guberan, E. köz
leménye alapján (J. Epidem. Comm. 
Hlth. 1979, 33, 114.) foglalkozik a 
problémával.

1951-ben Svájcban 100 000 lakos
ra számítva kereken 500 férfi halt 
meg cardiovascularis betegség 
miatt, 1976-ban viszont már csak 
390, vagyis 21,9%-kal kevesebb, a 
nők esetében pedig ez a csökkenés 
még kifejezettebb, 411 és 235 
(—42,9%). A nem reumatikus szív- 
betegségek — a hypertoniát is bele
értve — a férfiaknál 13%-kal. a nők
nél 40.3%-kal csökkentek. Még ki
fejezettebb volt e csökkenés a ce
rebrovascularis halálozásban (fér
fiak: —36,2%, nők: 46,6%). A nem 
reumatikus hypertoniával együtt 
vizsgált szívhalálozás 1951 és 1974 
között 13 más országban is csök
kent, de csak a nők között, így Ang
liában. Írországban. Franciaország
ban. Kanadában, Űj-Zélandban. az 
USA-ban, Svédországban és Hollan
diában. Növekedést tapasztaltak vi
szont a férfi halálozásban (emelke-
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dó sorrendben) Írországban, Olasz
országban, Japánban, Finnország
ban, Svédországban és Hollandiá
ban, a nők között viszont csak 
Finnországban és Japánban nőtt a 
cardiovascularis halálozás.

A rizikófaktorokat tanulmányoz
va kiderült, hogy Svájcban 1971 és 
1976 között 46%-kal csökkent a tej- 
fogyasztás, az állati zsiradékfo
gyasztás viszont 20%-kal emelke
dett. A napi kalóriafelvétel 10 év 
alatt 3237-ről 3046-ra csökkent. A 
férfiak a vizsgált időszakban a ki
sebb fizikai aktivitást nagyobb 
sporttevékenységgel igyekeztek ki
küszöbölni. A cigarettafogyasztás 
ugyan emelkedett, de ez a fiatalabb 
nők terhére írható. Az 1965—1975 
közötti tíz év alatt az antihyperto- 
niás gyógyszerköltségek háromszo
rosra nőttek. A fogamzásgátlókkal 
kezelt foglalkoztatott nők aránya 
1950 és 1970 között 39%-ról 50%-ra 
emelkedett és ennek ellenére a nők 
cardiovascularis és hypertoniás ha
lálozása mégis jelentősen csökkent. 
E két évtized alatt a 100 000 lakoson 
felüli nagyvárosok népessége 24%- 
ról 35%-ra nőtt, a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya pedig 
16%-ról 7%-ra csökkent. A svájci 
cardiovascularis halálozás alakulá
sa tehát több elismert elméletnek 
ellentmond.

(Ref.: Mélyebb epidemiológiai be
tekintéssel azonban az ismert vé
lemények és talált megfigyelések 
között is találhatunk összefüggése
ket. Nevezetesen bizonyára csök
kentette a cardiovascularis halálo
zást a kisebb kalóriafogyasztás és a 
nagyobb fizikai aktivitás, a hyper
tonia korábbi felismerése és foko
zottabb kezelése pedig döntő szere
pet játszhat. Ugyanakkor a dohány
zás szerepét a találtak egyáltalán 
nem csökkentik, mivel köztudott, 
hogy a nyugati iparilag fejlett or
szágokban az elsősorban veszélyez
tetett középkorú emberek dohány
zása nagymértékben csökkent. Így 
az Egyesült Államokban az utóbbi 
15 évben 29 millió ember szokott le 
a dohányzásról, a szivinfarctus ha
lálozás pedig évi 150 000-rel csök
kent. De nem mond ellent a szív
ós érrendszeri halálozás csökkené
sének a tejfogyasztás mérséklődése 
sem, mert éppen a legtöbb tejet fo
gyasztó Finnországban a legna
gyobb, a legkevesebbet fogyasztó 
Japánban pedig a legkisebb a szív- 
infarctus halálozás. Ebben pedig 
elsősorban a tej zsiradéka játszik 
szerepet. Az pedig mindannyiunk 
számára megnyugtató, hogy a fo
gamzásgátlók ilyen irányú szerepe 
aggodalomra nem ad okot.)

Angeli István dr.

Az akut myocardialis infarctus 
prodromális tünetei. Simon, H., Sil- 
berhom, M. (Medizinische Klinik, 
Lehrstuhl Kardiologie der Univer
sität Bonn): Dtsch. med. Wschr. 
1979, 104, 573.

A szerzők 100 myocardialis in- 
farctuson átesett beteg esetében

vizsgálták a prodromális szak, a 
megelőző három hónap tüneteit. 
Specifikus tünetnek tekintették a tí
pusos anginás fájdalmat, nem spe
cifikusnak a dyspnoet, rtimusza- 
vart, fáradékonyságot, teljesítőké
pességcsökkenést.

A 100 betegből 75-nél voltak 
prodromális tünetek, 62-n specifi
kus, 13-nál nem specifikus tünetek 
formájában és 42-nél a két tünet- 
csoport együttesen fordult elő. 
Effort anginás fájdalom átlagban 
6 héttel, spontán anginás fájdalom 
egy héttel, spontán anginás fájda
lom egy héttel, status anginosus 
közvetlenül, átlagban három nappal 
az akut szak előtt jelentkezett. A 62 
betegből, akiknél az anginás fáj
dalmak képezték a prodromális 
szak tünetét, 36-nál azok csak az 
akut szakot megelőző három hóna
pon belül léptek fel először, míg 26- 
nál a már korábban is fennálló pa
naszok fokozódtak. Azok közül, 
akiknél az anginás fájdalmak há
rom hónapon belül léptek fel elő
ször, 9-en változás állt be a tüne
tekben, amennyiben az eddig csak 
terhelésre jelentkező fájdalom 
spontán anginába vagy status an- 
ginosusba ment át. Ez a tünetvál
tozás fontos jelként értékelendő, 
mivel 8 esetben egy héttel, egy eset
ben pedig két héttel követte azt az 
akut infarctus kialakulása. A 
prodromális szak tüneteit illetően 
nem mutatkozott különbség a hátsó, 
illetve a mellső fali, a rizikó fakto
rokban szegény és a több rizikó 
faktorral bíró, valamint a kis és 
nagy kiterjedésű infarctusok között.

Jelentős kérdés az extracardialis, 
nem specifikus tünetek értékelése, 
mint például a teljesítőképesség 
csökkenése, amely az esetek közel 
felében fordult elő és általában lá
tens szívelégtelenség következmé
nye volt.

A fenti tünetek infarctus prodro
mális szakaként való értékelése a 
betegek további vezetése, gyógyke
zelése szempontjából fontos kérdés. 
A már fennálló tünetek változása, 
vagy a fájdalmak intenzitásának, 
gyakoriságának növekedése esetén 
mindenképpen tanácsos a nitrátok, 
béta receptor blockolók alkalmazá
sa az eddigi tapasztalatok szerint. 
Egyes esetekben coronarographia 
és coronaria-műtét végzése is meg
fontolandó. Hajduczki István dr.

A szívizomzat globális és regioná
lis functiója a myocardialis in
farctus korai szakában. Pichler, M., 
Shah, P. K„! Swan, H. J. C. (De
partment of Cardiology, Cedars-Si- 
nai Medical Center and Depart
ment of Medicine, UCLA School of 
Medicine, Los Angeles, California): 
Dtsch. med. Wschr. 1979, 104, 577.

A nuclearis medicina utóbbi idő
ben bekövetkezett fejlődése lehe
tővé tette az ejectiós fractio és a 
szív regionális falmozgásainak 
vizsgálatát olyan nem invazív mód
szerrel, amely rutinszerűen alkal
mazható olyan állapotokban is,

mint az akut myocardialis infarctus 
első 24 órája.

A szerzők 40 beteg vizsgálati 
eredményeit értékelik három cso
portba osztva azokat: 1. mellső fali 
infarctus, 2. hátsó fali infarctus ST 
süllyedéssel az elülső mellkasi el
vezetésekben, 3. hátsó fali infarctus 
ST változás nélkül. Meghatározás
ra került az ejectiós fractio és index 
formájában jellemezték a bal kam
ra regionális falmozgásait. Szignifi
káns eltérés mutatkozott a három 
csoport között az ejectiós fractiót 
és a falmozgási indexet illetően, 
amennyiben azok a legalacsonyab
bak voltak a mellső fali infarctus 
esetekben és a legmagasabbak 
azokban a hátsó fali infarctus ese
tekben, ahol az elülső mellkasi el
vezetésekben ST süllyedés nem volt. 
Az első 24 órában mért értékek 
érzékenyen jelezték a későbbiek
ben bekövetkező haemodinamikai 
komplikációkat mint balkamra 
elégtelenség, shock, pumpafunkció
zavar, halál. Ezek a szövődmények 
jelentősen nagyobb arányban for
dultak elő az alacsony ejectiós 
fractióval és alacsony falmozgási 
index-szel bíró esetekben, azaz a 
mellső fali infarctusokban és az ST 
süllyedéssel járó hátsó fali infarc
tus esetekben. Halálos kimenetelű 
esetek is csak az utóbbi két cso
portban fordultak elő.

Ezen eredmények magyarázatául 
szolgálhat az a megfontolás, hogy a 
bal coronaria főtörzs és a bal elülső 
leszálló ág stenosisa, illetve elzá
ródása esetén sokkal nagyobb izom
terület functiója esik ki, mint a 
jobb coronaria, illetve a bal körbe
futó ág elzáródásakor a szív hátsó
alsó felszínén. A mellkasi elveze
tésekben ST süllyedéssel járó hátsó 
fali infarctusos esetekben korábbi 
megfigyelések szerint mindig két, 
ill. három ér betegségéről van szó. 
Ezek szerint a mellkasi elvezetések
ben jelentkező ST süllyedés nem a 
hátsó fal elektromos működészava
rának tükörképe, hanem a mellső 
fal isehaemiájának vagy infarceá- 
lódásának kifejezője.

Hajduczki István dr.

Neurológiai szövődmények myo
cardialis infarctus esetén. Müller, 
H. (Intern. Privatklik Dr. Müller, 
München): Med. Kiin. 1979, 74, 
1825.

Myocardialis infarctus lefolyása 
kapcsán, mint egyéb cardialis meg
betegedés esetén is, neurológiai ki
esésekkel járó agyi keringési ‘zava
rok léphetnek fel, amelyeknek ideg- 
rendszeri tünettana olyannyira elő
térben állhat, hogy a tulajdonkép
peni cardialis alapbetegséget elfed
hetik. A szerzők 300 elektrökardio- 
gráfiásan, serologiailag és klinikai- 
lag igazolt infarctus-betegük közül 
9 esetben (3%) találtak neurológiai 
tüneteket. Betegeik életkora átlag 
64 év volt, 161 férfi és 139 nő. Be
tegeik 75%-ában transmuralis szív- 
infarctusről volt szó, 9 betegük kö-



zül 7 betegen cerebralis ischaemia 
jellegű elváltozásokat találtak, 2 
esetben pedig agyembolia okozta az 
agyi tüneteket. A zavarok átlag egy 
héttel az infarctus-történések után 
léptek fel és ezért szállították be a 
betegeket. A neurológiai tünetek 
előterében a tudatzavar, motoros 
hemiplegia, beszédzavar, hemipare- 
sis, ataxia, facialis paresis (Mil
lard—Grubler-syndroma), cerebra
lis coma állottak. Az irodalmi ada
tok szerint a neurológiai góctünetek 
5—10%-ban, a múlékony tudatza
varokat is hozzászámítva csaknem 
20%-ban lépnek fel. A thrombo- 
emboliás szövődmények gyakorisá
ga pedig 4,9—29% között ingado
zik. Anticoagulans kezeléssel a szív- 
infarctus thromboemboliás szövőd
ményeit nagymértékben sikerül 
visszaszorítani.

ifj. Pastinszky István dr.

A bal kamra kontraktilitásának 
vizsgálata ventriculographia segít
ségével infarctuson átesett betege- 
gen. Mathes, P. és mtsai (Medizini
sche Klinik und Institut für Medi
zinische Statistik und Epidemiolo
gie der Technischen Universität 
München): Dtsch. med. Wschr 1979, 
103, 175.

Lezajlott szívinfarctus után a 
prognózis szempontjából igen jelen
tős a szívizom ép területének kom
penzáló képessége. Az infarcerált 
terület működési kiesését az ép te
rület többletműködéssel, a contrac- 
tilitás fokozásával pótolja, ily mó
don a keringés megfelelő marad.

Bizonyított, hogy ez a fokozott 
inotropia egyrészt a diastolés tágu
lás megnövekedése — s így a 
Frank—Starling törvény alapján —, 
másrészt pedig az inotropiát foko
zó humoralis anyagok (catechola- 
minok) felszabadítása révén lehet
séges. Mindez nagymértékben függ 
az infarcerált terület nagyságától.

Ezek demonstrálására a  szerzők 
előzetes coronariographia, perctér- 
fogat-meghatározás, intracardialis 
nyomásmérés, s egyéb alapvető 
vizsgálatok elvégzését követően a 
bal kamráról speciális ventriculo- 
graphiát készítettek. A vizsgálat 
módját — melyet a korábbi hasonló 
vizsgálatokhoz viszonyítva kissé át
alakítottak —, részletesen ismerte
tik. Felvételeiket EKG kontroll 
mellett végezték, s a munkában 
csak a kifogástalanul regisztrált 
eseteket értékelték.

A vizsgálat során a kamrafal be
osztásuk szerinti szelvényeinek 
mozgása jól követhető, így annak 
megfelelő vagy elégtelen összehú
zódása megállapítható. Jól ábrázol
ható a kamrafal ép területének 
többletműködése, kompenzáló kész
sége is.

69 infarctuson átesett beteg ered
ményeit hasonlították össze 24 
egészséges szívű betegével. A 69 be
teg közül 37-en úgy találták, hogy 
az infarctus után több héttel már

A tüdő csillószőrös tevékenysége 
általános érzéstelenítésben spontán 
és gépi lélegeztetés közben. Forbes, 
A. R. és mtsa (Department of 
Anesthesia, University of Califor
nia, San Francisco, and the Vete
rans Administration Hospital, San- 
Francisco, Ca.): American Review 
of Respiratory Disease, 1979, 120, 
857.

megállapítható az intakt kamrafal 
fokozottabb contractilitása, míg 32 
betegen normális falmozgást észlel
tek.

A ventriculographia eredményeit 
számos ábrával szemléltetik, s utal
nak az ismertetett eljárás nehézsé
geire is. Udvardi György dr.

A naesthesio lóg ia
Anaesthesia és rcanimatio diabe- 

teseseken. Edouard, D. és mtsai 
(Hóp. Antoine Béclére, rue de la 
Porte Trivaux, 157, F92141 Clamart, 
France): Nouv. presse méd., 1980, 9, 
943.

A cím tulajdonképpen nem feje
zi ki a közlemény lényegét, mert 
nem a műtétre kerülő diabetesesek 
anaesthesiájáról és reanimatiójáról 
van szó, hanem olyan insulin- és 
glucosebevitelről, melyek biztonsá
gossá teszik a sebészi beavatkozá
sokat, így az anaesthesiát is és a 
sebésznek csak a műtétre kell 
összpontosítani figyelmét.

Ennek elérésére optimális anyag
csere állapotot kell a műtét előtt, 
alatt és utána is teremteni. 10 olyan 
beteg műtétét és a diabeteses 
anyagcsere befolyásolását közük a 
szerzők, akiken a végzett műtétek 
nem tették lehetővé az azonnali 
szájon keresztüli táplálékbevitelt. 7 
beteg insulin dependens volt, s 
ugyancsak hétnek volt degeneratív 
szövődménye is.

A sebészi beavatkozást biztonsá
gossá tevő módszer abban állott, 
hogy infúsiós pumpa segítségével 
szabályozottan vittek be a műtét 
napjának reggelétől glucoset (zöm
mel 200 g-ot 24 óra alatt) és 2 E- 
nyi insulint (zömmel sertés erede
tűt) óránként. A vércukorszintet 
sorozatosan ellenőrizték, úgyszin
tén a vizelet cukor- és ketontest- 
tartalmát is. A vércukor-szint 0,9— 
1,75 g/1 érték közötti tartásához 0,5 
E/óránkénti insulin adása elégséges 
volt. A kezelést a per os táplálko
zásra való áttérésig, 2—7 napig 
folytatták így. Az insulinnal és glu- 
coseval bejuttatott egyéb folyadék 
napi mennyisége 2000 ml volt.

Tapasztalataik szerint a műtét 
utáni első 24 óra anyagcseréjének 
biztosítása volt a legnehezebb, 
ekkor kellett a legtöbb insulint ad
ni a vércukorszint megfelelő biz
tosításához, mely eseteikben a 2,50 
g/1 értéket egyszer sem haladta 
meg. A következő napokban a vér
cukorszint gyorsan stabilizálódott, 
s az insulin szükséglet is.

Ezt a kezelési módot a szerzők 
nagyon jónak tartják, mert ezzel a 
systemával bármikor lehet diabe- 
tesest is operálni, az infusio megfele
lően szabályozható, s a benne bejut
tatott glucose és insulin mennyisé
ge is, utóbbi bármikor és gyorsan 
leállítható, így hatása is gyorsan 
felfüggeszthető. lványi JánQS dr

Az általános érzéstelenítésben 
végzett nagy hasi műtét után az 
atelectasiát a tüdőben a csillószőrös 
tevékenység csökkenése előzi meg. 
A szerzők előzetesen már közölték, 
hogy kísérleteik szerint a tüdőben 
a csillószőrös tevékenység 1,2 MAC 
töménységű halothan vagy éter, ill.
2 órán át 40 mg/kg thiopentál nar
kózisban végzett gépi lélegeztetés 
után lényegesen csökkent, 25 mg/ 
kg thiopental adása azonban ha
tástalan maradt. Jelen munkájuk
ban azt vizsgálták, hogy önma
gában a gépi lélegeztetés és az 
alaplégzés hogyan befolyásolja 
a tüdőben a csillószőrös tevé
kenységet. 6 egészséges kutya hör
gőfájába nyomjelzett tantál részecs
kéket fújtak és azok ürülését kö
vették nyomon óránként 6 órán át 
röntgenfelvételeken. Ha az állato
kat 25 mg/kg thiopentállal érzéste
lenítették és az állatok spontán lé
legeztek, a felébredés után 6 óra 
múlva hörgőfájukban mindössze 
7%-a maradt vissza. Ez az érték 
csupán 16%-ra emelkedett akkor, 
ha az állatokat 40 mg/kg thiopentál
lal altatták és a légcsőbe helyezett 
tubuson át spontán párás levegővel 
lélegeztették. Ha azonban 40 mg/ 
kg thiopentál narkózisban lélegez
tetés után 2 órán át 10 vagy 30 ml/ 
kg thiopentál narkózisban lélegez- 
geztették az állatokat, 6 óra múlva 
a befújt tantálnak 43, ill. 48%-a 
maradt bent a hörgőfában. Ebből 
arra következtetnek, hogy a légcső
be helyezett tubuson át való gépi 
lélegeztetés függetlenül az alaplég
zéstől lényegesen lecsökkenti a tü
dőben a csillószőrös tevékenységet.

Pongor Ferenc dr.

Mini-pumpa: a diabetes kezelése 
általános érzéstelenítésben történő 
kisebb műtétek alatt. Barnett, A.
H. és mtsai (Diabetic Dept. King’s 
Coll. Hospital): Brit. med. J. 1980,
280, 78.

A szerzők olyan diabeteses bete
gek műtét alatti kezelésének ered
ményeit ismertetik, akik általános 
anaesthesiát igénylő beavatkozáson 
estek át. 20 vizsgált betegük 7—50 
éve ismert cukorbeteg volt, és va
lamennyi tartós inzulinterápiát ka
pott. A műtétek szemészeti, fül- 
orr-gégészeti, fogászati, nőgyógyá
szati, ill. plasztikai beavatkozások 
voltak. A műtétek alatt, ill. után 
intravénás folyadékbevitel történt.
A kontroll csoport 8 hasonló be- 
tegből állt, akik a nap folyamán \ Т / Г  
terápiában csak 20 mmol/1 (360 I x  
mg/100 ml) vércukorérték fölött ré- ___ 
szesültek. A vizsgált betegek este ' é j



már csak solubilis inzulint kaptak. 
Korán reggel a műtét előtt felhe
lyezték a mini-pumpát és megha
tározták a vércukorértékét. (A szer
zők a Mill Hill Infuser, Muirhead 
Ltd. gyártmányú készüléket hasz
nálták, de az MS16 típusú Syringe 
Driver Pye Dinamics modellt is al
kalmasnak tartják.) A készülék a 
karra rögzíthető, elemmel műkö
dik és „butterfly” tűvel csatlakoz
tatható a vénához. A fecskendő fi
ziológiás sóoldattal hígított inzulint 
tartalmaz, amelyet 0,5 E/óra sebes
séggel adagol. Estig a szájon át való 
táplálkozás tilos, ekkor a beteg 
megkapja a megfelelő adag esti in
zulint. A vizsgálat során 2 óránként 
és vacsora előtt történt a vércukor- 
mérés, ugyanígy a kontroll csoport
ban is.

A mini-pumpával kezelt betegek 
vércukor értéke a nap folyamán fo
lyamatosan csökkent a reggeli 
14,6 ±  4,3 mmol/1 (263 +  77 mg/100 
ml) átlagértékről (szélső érték: 6,8 
és 22,0 mmol, azaz 122 és 396 mg/ 
100 ml) a vacsora előtti 8,7 +  2,9 
mmol (157 +  52 mg/100 ml) átlag
értékre (szélső értékek: 3,2 és 12 
mmol, azaz 58 és 216 m/100 ml). Hy- 
poglykaemia nem fordult elő. A 
kontrollként szolgáló 8 beteg vér- 
cukorértékei a nap folyamán folya
matosan emelkedtek, a műtét előtti 
14,2 ±  2,5 mmol/1 (256 ±  45 mg/100 
ml) átlagértékkel szemben este
16,4 +  2,9 mmol/1 (295 ±  52 mg/100 
ml) értéket találtak, noha ekkorra 
már 3 beteget kizártak az értéke
lésből, mivel 20 mmol/l-t megha
ladó vércukorérték miatt inzulin s. 
c. adására szorultak.

A szerzők véleménye szerint a 
mini pumpa, amely a súlyos akut 
diabeteses anyagcserezavarban és 
nagyobb műtétek után használt in
fúziós pumpa miniatürizált válto
zata, altatást igen, de intravénás 
folyadékbevitelt nem igénylő ki
sebb műtétek napjára megfelelő 
vércukorszintet biztosít. Előnye
ként említik, hogy a műtét időpont
ját így nem kell kora reggelre idő
zíteni, továbbá hogy a hagyomá
nyos módszerek okozta nagyobb 
vércukorszint ingadozások is elke
rülhetők a folyamatos adagolás 
mellett. A megfelelő dózisnak a 0,5 
E/óra beállítást találták, mert ko
rábbi néhány esetükben az 1,0 
E/óra sebesség hypoglykaemiát oko
zott.

[Rej.: Az ismertetett módszer mo
dernnek és célszerűnek látszik, 
azonban az ismertetett adatokhoz 
számos megjegyzés kívánkozik. A 
betegszám kicsi, az anyag heterogén 
és az értékek szóródása nagy. A fel
sorolt műtéti beavatkozások na
gyobb része nem igényel általános 
érzéstelenítést és különösen nem in
dokolt ilyen fokozottan veszélyezte
tett betegeknél, hanem a műtéti 
kockázatot fokozza. A beavatkozá
sok lokális, regionális érzéstelení
tésben, vagy intravénás narkózis
ban is elvégezhetők, ezek az anaes- 
thesiológiai módszerek pedig nem 
kívánják meg az egész napos táp

lálékmegvonást. A betegek műtéti 
előkészítése is hagy némi kívánni
valót maga után, hiszen az adatok
ból kiderül, hogy a műtét előtti éh- 
gyomri vércukor-értékek közül a 
vizsgált csoportban mindössze egy 
volt 11 mmol/l azaz 200 mg/100 ml 
alatt, a kontroll csoportban pedig 
egy sem. Nem helyeselhető az ilyen 
beállítatlan diabetes mellett végzett 
nem sürgős műtét. A folyadékbevi
tel mellőzése és a 24 órás kalória
megvonás ugyancsak nem feltétle
nül előnyös, legfeljebb kényelmes, 
a későbbi napokban nyilván észlel
hető a hatása. A műtét reggeli idő
pontjától való eltekintés ugyancsak 
fenntartásokkal fogadható előny — 
a cikkben nem szerepel, hogy a mű
tétek valójában a nap mely szaká
ban történtek és ez befolyásolta-e 
az értékek változását —, ugyanis 
ezt a szabályt a stresszhatások le
hetőség szerinti csökkentése indo
kolja, ami folyamatos inzulin
adással nem pótolható, ugyanakkor 
sterilitási szempontok, figyelembe 
véve a diabeteses betegek ennyi idő 
(7—50 év!) után már fennálló szer
vi károsodásait, csökkent ellenálló
képességet és fertőzésekkel szem
beni fogékonyságát, is indokolják. 
Meglepő adat, hogy inzulinra szo
ruló, tehát másképp nem kontrol
lálható diabeteses beteg esetében a 
műtét napján 6 óra alatt adott 3 E 
inzulin segítségével kellő hatást si
került elérni, továbbá hogy kontroll 
csoportban a kezelést csak 20 
mmol/l azaz 360 mg/100 ml vércu
korérték fölött tartották indokolt
nak és akkor is csak subcutan in
zulinnal.] Antal Magda dr.

C om puter tom ograph ia
Digitalis radiographia computer 

tomographiás szerkezet felhasználá
sával. Katragadda, C. S. és mtsai 
(University of Texas Medical 
School, Houston): Radiology 1979, 
133, 83.

General Electric gyártmányú 
egész test scanner módosított típu
sával végzik az ún. digitalis radio- 
graphiát. A szokásos computer to- 
mographiától eltérően a röntgen
cső és a detektorok nem mozog
nak, hanem a vizsgálandó beteg mo
zog közöttük egyenletesen 6 cm/ 
sec sebességgel. Mozgása közben a 
pulzálóan működő röntgencső 1,5 
mm széles sugárnyalábokat bocsát 
ki. A test adott keresztmetszetén át
haladó sugarakat jól kollimált de
tektorok érzékelik, és a nyert ada
tokból számítógép szerkeszti meg a 
képet. A nyert képek a natív rönt
genfelvételekhez hasonlóak. A szer
kezet lehetővé teszi anteroposterior, 
posteroanterior, oldalirányú és ste- 
reoscopos projekciók készítését.

A módszert alkalmazták a kopo
nya, has, máj, epehólyag és epe- 
utak, gerincoszlop és végtagok vizs
gálatára, ilyen felvételeket mutat
nak be. Előzetesként közölt tapasz
talataik szerint a digitalis radio

graphia előnye a hagyományossal 
szemben a kis kontrasztok jobb ér
zékelése, a szórt sugárzás zavaró 
hatásának fokozott kiküszöbölése, 
főként pedig a sugáradag csökke
nése. A digitalis radiographia su
gárterhelése a hagyományos rönt
genfelvételezésének kevesebb mint 
huszadrésze. A képkontraszt a fel
vett adatokból tetszés és szükség 
szerint széles skálán változtatható. 
Hátránya a módszernek a test 
mozgásából adódó hosszú expozí
ciós idő és a nagy kontrasztkülönb
ségek rossz feloldása. Tökéletesíté
sével a digitalis computer radiogra
phia idővel ideális kiegészítőjévé 
válhat a computer tomographiának.

Laczay András dr.

\  i
Computer tomographia és laryn- 

gographia összehasonlító értékelése.
Mencuso, A. A., W. N. Hanafee 
(UCLA Center for the Health 
Sciences, Los Angeles): Radiology 
1979, 133, 131.

A gége vizsgálatában a direkt 
laryngoscopiával megtekinthető a 
nyálkahártya, vizsgálható a gége 
működése. A laryngographia lénye
gében hasonló jellegű alaktani és 
működésbeli felvilágosításokat ké
pes nyújtani. Kérdéses marad a 
gége körfolyamatának mélységi ki
terjedése, környezetéhez való viszo
nya. Ez irányban a xeroradiogra- 
phiától és a lágyrészfelvételi tech
nikától vártak segítséget. Űjab- 
ban a computer tomographiát al
kalmazzák, és jelen munkában en
nek eredményeit hasonlítják össze 
a korábbi vizsgálómódszerekkel. 38 
rák, 4 besugárzás utáni állapot, 13 
jóindulatú elváltozás, 8 sérülés és 3 
kóros elváltozás nélküli esetben 
elemezték a laryngoscopia, laryngo
graphia és a CT diagnosztikai telje
sítményét. A CT az esetek 90%-á- 
ban a laryngographiával legalább 
egyenértékűnek vagy annál értéke
sebbnek bizonyult. Az összes egyéb 
vizsgálóeljárásnál alkalmasabb a 
körfolyamatok mélybe terjedésé
nek, a gégeporcok és a nyaki lágyré
szek érintettségének kimutatására. 
A szerzőket különösen meglepte a 
CT által kimutatott gyakori pajzs- 
porc-elváltozás, amire korábban 
ritkábban derült fény. Véleményük 
szerint a CT nem egyszerűen egy 
újabb vizsgálómódszer a többi mel
lett, hanem a választandó eljárás 
gégetumorok vizsgálatában. Költsé
gei megfelelnek a laryngographia 
költségeinek, azt nélkülözhetővé 
teszi. Hibalehetőségei a mozgási 
életlenségből és műtermékekből 
származnak — 18 sec scannerrel 
dolgoztak —, ezek azonban jobb 
technikával kiküszöbölhetők. A 
gégevizsgálat optimális módszeré
nek a jövőben a direkt laryngosco- 
pia-computer tomographia-biopsia 
együttese tűnik.

(Ref.: Ugyanezen folyóiratszám
ban olvasható e szerzőktől közle
mény „A gégesérülés computer to- 
mographiája” címmel.)

Laczay András dr.



Az orrmelléküregek tumorainak 
computer tomographiája. Parsons,
C., N. Hodson (Royal Marsden Hos
pital, Sutton, Surrey, England): Ra
diology 1979. 132, 641.

Az orrmelléküregek rosszindulatú 
tumorai viszonylag ritkán okoznak 
távoli áttéteket és nyirokcsomó-át
téteik sem gyakoriak. Ezért külö
nösen fontos helyi kiterjedésük 
pontos meghatározása a sebészi ke
zelhetőség elbírálására vagy a su
gárkezelés pontos megtervezése ér
dekében. A hagyományos röntgen
vizsgálati módszerek lehetővé te
szik e tumorok okozta csontroncso- 
lások meglehetősen pontos ábrázo
lását és a lágyrészekbe terjedés 
nagyjából történő megítélését, de 
teljesítőképességük főként az utób
bi területen meglehetősen korláto
zott. Ezzel szemben a computer to- 
mographia lehetővé teszi a lágyré
szek elhatárolását a kritikus régiók
ban, így a fossa pterygoidea, a pa- 
rapharyngealis tér területén és az 
orbitában. Kitűnően kiegészíti a 
klinikai vizsgálatokkal és a hagyo
mányos radiológiai módszerekkel 
nyert adatokat, és így lehetővé te
szi az optimális sebészi vagy suga
ras gyógyekezelés megválasztását.

A szerzők 32 orrmell éküregi 
rosszindulatú tumor CT vizsgálatá
ról számolnak be 9—81 éves férfi és 
nőbetegeken. 15 esetben a CT vizs
gálattal nyert adatok jelentős több
let felvilágosítást nyújtottak a tu
mor kiterjedésére vonatkozóan a 
fossa pterygopalatina, az orbita vagy 
a fossa infratemporalis irányában. A 
kontrasztfokozás általában nem je
lentett előnyt a natív scannel szem
ben ezen a területen, kivéve egyet
len esetet, melyben a tumor intra
cranialis terjedése csak ily módon
ábrázolódott. Laczay András dr.

Computer tomographiás mellék
vese-diagnosztika. Haertel, M. és 
mtsai (Inselspital der Universität 
Bern): Fortschritte auf dem Gebiete 
der Röntgenstrahlen und der Nuk
learmedizin 1980, 132, 31.

A mellékvese normális CT ana
tómiájának rövid ismertetése után 
55 saját esetük alapján foglalkoznak 
különböző kóros elváltozásainak 
computer tomographiájával. Anya
gukban 20 mellékvesében levő tu
moráttét, 10 phaeochromocytoma, 
10 adenoma, 5 hyperplasia, 2 Addi- 
son-kór, 2 cysta, 5 neuroblastoma 
és 1 mellékvesecarcinoma fordult 
elő. A computer tomographiától 
kétféle felvilágosítás várható, alaki 
és minőségi. A mellékvese .alakjá
nak és nagyságának kóros elvál
tozása kimutatható, ha legalább 1 
cm nagyságrendű, azonban ez nem 
enged meg következtetéseket a kör
folyamat mibenlétére és okára vo
natkozóan. Ez inkább a kóros kép
letek sugárelnyelésének mennyiségi 
elemzésétől remélhető, de a szerzők 
tapasztalata szerint általában ez 
sem vezet el a minőségi kórisméhez. 
Tévedési lehetőség az olyan körfo

lyamat,mely a mellékvesék kontúr
jait jelentékenyen nem változtat
ja meg és sugárelnyelése is normá
lis mértékű. Megnehezíti a  vizsgá
latot a retroperitonealis zsírszövet 
hiánya, ekkor többet ígér a  sono- 
graphia. Az alaktani kórisme meg
állapítását ettől függetlenül a  com
puter tomographia 90—95%-ban le
hetővé teszi, úgyhogy a mellékve
sék vizsgálatában indokolt első ra
diológiai vizsgálómódszerként al
kalmazni. Utána következhet to
vábbi tisztázásra scintigraphia és 
mellékvese-véna katéterezés, de a 
szokásos értelemben vett mellék- 
vese-angiographia a CT birtokában 
már idejét múlta.

(Ref.: Ugyanezen számban olvas
ható K. H. Hübener és mtsai közle
ménye a mellékvese CT vizsgálatá
nak javallatairól, hasonló értékelés-
se^  Laczay András dr.

Az erek kontrasztfokozásának 
felhasználása a felhasi CT diag
nosztikában. Marchal, G. és mtsai 
(Akademische Ziekenhuizen K. U. 
Leuven): Forschritte auf dem Ge
biete der Röntgenstrahlen und der 
Nuklearmedizin 1980, 132, 45.

A CT angiographia első alkal
mazási területe a nagy erek ke
resztmetszeti ábrázolása volt iv. 
kontrasztanyag befecskendezés 
után. A rövid felvételi idővel dol
gozó újabb készülékek lehetővé te
szik gyors, elmozdulásmentes soro
zatfelvételek készítését. Így az adott 
síkban haladó zsigeri erek hossz
irányban is ábrázolhatok artériás és 
vénás fázisban egyaránt. A szerzők 
ezt a technikát a felhasi szervek 
vizsgálatában alkalmazzák. 1 ml/ 
testsúlykg kontrasztanyag iv. be
fecskendezés után készítenek gyors 
sorozatmetszeteket. Natív scanen a 
pancreas tévesen nagyobbnak tűn
het a környező érképletek, elsősor
ban a lienalis erek árnyékának hoz- 
záadódása következtében. Ez a fenti 
módszerrel egyértelműen elkülönít
hető a valóban kóros pancreas- 
megnagyobbodástól. A máj kapuban 
levő vascularis képletek elkülöní
tése gondot okozhat a natív sca
nen kóros képletektől. Végül a má
jon belüli normális érképletek is 
mutathatnak a natív scanen né
melykor daganatáttétet utánzó hy- 
podens területet. Ezek elkülönítése 
a megfelelő fázisban készült CT 
angiographiás felvételen egyértel
mű. Hét eset meggyőző natív és 
kontrasztos felvételeit mutatják be.

Laczay András dr.

Rosszindulatú gyomordaganatok 
stádiumbeosztása computer tomo- 
graphiával. Lee, K. R. és mtsai 
(University of Kansas Medical Cen
ter, Kansas City): Radiology 1979, 
133, 151.

A gyomor radiológiai vizsgálatá
nak napjainkban is alapvető mód

szere a hagyományos bariumos 
röntgenvizsgálat. Ez azonban álta
lában nem alkalmas a rosszindula
tú tumorok környezeti kiterjedésé
nek és áttéteinek megállapítására, 
és az angiographia, sonographia, 
izotóp scintigraphia birtokában is 
a sebészi laparotomia maradt a kér
dést eldöntő beavatkozás. A szerzők 
híg Gastrografin oldattal kitöltött 
gyomor natív és kontrasztfokozásos 
CT vizsgálatával értek el e téren 
eredményeket. Ily módon 25 bete
get vizsgáltak. 14 esetben a bariu
mos gyomorvizsgálat rosszindulatú 
elváltozás gyanúját vetette fel, ami 
a CT lelet és a további adatok alap
ján kizárható volt. 8 betegnek rák
ja, 3-nak a gyomorra is terjedő 
lymphomája volt. Utóbbi esetben a 
CT képeken megítélhető volt a gyo
mor falának tumoros megvastago- 
dása, a környező szervekhez való 
viszonya, a májban levő metastasi- 
sok, a környező nyirokcsomók 
érintettsége. Két esetben a CT lelet 
alapján tekinthettek el a laparoto- 
miától. Hasznos volt a vizsgálat a 
lymphoma esetekben a kezelés 
eredményének ellenőrzésében is. 
Elkülöníthető a gyomor elsődleges 
rákja a másodlagosan ráterjedőtől. 
Az eredmények reményt keltenek 
arra, hogy a CT segítségével a gyo
mor rosszindulatú tumorainak stá
diumbeosztása megoldható lesz.

Laczay András dr.

Kezdeti tapasztalatok az agyi 
computer tomographiával. Stein- 
hart, L. és mtsai (Fakultätskran
kenhaus, Medizinische Fakultat der 
Karls-Universität, Hradec Králo- 
ve, CSR): Radiológia Diagnostica 
1979, 20, 835.

Delta scannerrel az első négy 
hónapban végzett 500 agyi CT 
vizsgálat eredményét elemzik. Az 
anyag megoszlása a következő: 
normális lelet 142, tumor 129, dege- 
neratív elváltozás 108, trauma 32, 
lágyulás 30, vérzés 22, orbita-folya- 
mat 18, vascularis malformatio 11, 
gyulladásos folyamat 8. 120 esetben 
a kórismét műtét vagy boncolás 
igazolta, ebből 114-ben a CT lelet 
helyesnek, 6-ban tévesnek bizo
nyult. Három esetben a tévedés az 
elváltozás jellegére vonatkozott, 
haemorrhagiás encephalitist glio- 
mának, angioblastos meningeomát 
gliomának, letokolt subduralis hyg- 
romát intraparenchymás perifériás 
cystának véltek. A további három 
hiba téves negtív lelet volt. Nem 
találtak meg egy kis hátsó kopo
nyagödri subduralis vérömlenyt, 
egy 2 cm átmérőjű kisagyi-híd- 
szögleti spongioblastomát, végül 
idős agyi atrophiás betegben tág 
Sylvius-hasadéknak néztek egy lá- 
gyulásos üreget. Isodens kóros el
változást még nem észleltek. A CT 
birtokában az egyéb invazív diag
nosztikai beavatkozások száma 
csökkent. Laczay András dr. 725



Mellkasi computer tomographia.
Haertel, M. és mtsai (Institut für 
Diagnostische Radiologie der Uni
versität Bern, Inselspital): Deutsche 
Medizinische Wochenschrift 1979, 
104, 1610.

A mellkas vizsgálatában a CT vi
szonylag késve és lassan hódított 
tért. Ennek oka a hagyományos 
mellkasi röntgenvizsgálati módsze
rek megbízhatóságán kívül a kez
detben hosszú expozíciós idő volt. 
A CT készülékek tökéletesítése ré
vén azonban már olyan felvilágosí
tásokat lehetett kapni, melyek a 
hagyományos módszerekkel nem 
érhetők el. Ezeket tekintik át közle
ményükben a szerzők Siemens 
gyártmányú „Somatom” készülék
kel végzett vizsgálataik tapasztala
taira hivatkozva. Ennek rövid ex
pozíciós ideje lehetővé teszi scan- 
nek készítését teljes légzésvissza
tartásban. Ezeken a mellkas képle
tei tökéletesen ábrázolódnak, le
hetővé teszik az alaktani és den- 
sitometriai elemzést egyaránt. Ki
mutathatók a mellkasfal tumorai
nak a mellüregbe terjedő részei, va
lamint fordítva pleuralis és tüdő
tumorok másodlagos mellkasfalra 
terjedése is. Korán ábrázolhatok a 
különböző eredetű mellhártyafolya- 
natok és mellűri gyülemek, de saj
nos ezek minőségének biztos meg
határozása ritkán sikerül. A tüdő
ben többletet várhatunk a CT-tól a 
hagyományosan nehezen megköze
líthető területeken, mint a para- 
spinalis, retrocardialis és phrenico- 
costalis regio. Korábban ki lehet ve
le mutatni a kis perifériás metasta- 
sisokat, aminek főként egy röntgen- 
felvételen látható „kerekárnyék” 
elsődleges vagy másodlagos jellegé
nek megítélésében van jelentősége. 
Legnagyobb szerepe a computer 
tomographiának a hagyományosan 
nehezen megközelíthető gátőr kör
folyamatainak tisztázásában van. 
Biztonsággal igazolhatók a vascula
ris eredetű elváltozások és a me
diastinalis lipomatosis. Kimutatha
tók a mediastinum különböző ré
szeinek egyéb térfoglaló folyama
tai, de ezek minőségi kórisméjének 
megállapítása csak ritkán várható. 
Jól ábrázolható a pericardialis fo- 
lyadékgyülem. A szív üregeinek és 
falainak ábrázolása még nincs tö
kéletesen megoldva.

Laczay András dr.

Computer tomographia tompa hasi 
sérülések után. Haertel, M., W. A. 
Fuchs (Institut für Diagnostische 
Radiologie der Universität Bern): 
Fortschritte auf dem Gebiete der 
Röntgenstrahlen und der Nuklear
medizin 1979, 131, 487.

13 polytraumatizált beteg hasi CT 
vizsgálatát végezték Siemens So
matom készülékkel tompa hasi sé
rülés következményeinek tisztázása 
végett. Ez anyagban 5 máj, 4 vese, 
2 lép és 2 pancreas sérülés fordult 
elő. A sérülés jellegén kívül a CT 

726 képet befolyásolja a sérüléstől a

vizsgálatig eltelt idő is. A máj és 
pancreas szakadása, tok alatti vér
ömlenye többnyire natív scanen is 
mutatkozik. A vese és a lép szaka
dás kimutatásában több segítséget 
jelent a kontrasztfokozás. A com
motio és contusio jellegű szervsérü
léseket sem angiographiával, sem 
computer tomographiával nem le
het kimutatni. A parenchyma és 
tokszakadások nagyságuktól függő 
mértékben mindkét eljárással iga
zolhatók. A szervhilusok és kocsá- 
nyok érsérüléseinek felismerésére 
az angiographia alkalmasabb, bár 
a CT scanen kimutatható kont
raszteloszlási rendellenesség is he
lyes következtetésekre vezethet. 
Biztosan egyenrangú a CT az an
giographiával a máj sérüléseinek 
kimutatásában, és felülmúlja azt a 
pancreas sérülések tisztázása terén. 
A megállapításokat párhuzamosan 
bemutatott angiographiás és CT 
felvételek támasztják alá.

Laczay András dr.

Agytályogok CT leletei. Rein
hard, В. (Neurochirurgische Klinik 
der Universität Düsseldorf): Fort
schiritte auf dem Gebiete der Rönt
genstrahlen und der Nuklearmedi
zin 1979, 131, 644.

17 betegben észlelt rhinogen, oto
gen, tuberculosisos, endocarditises, 
traumás, pleura-empyema követ
keztében kialakult és ismeretlen 
eredetű agytályog CT vizsgálatának 
tanulságait összegezi a szerző. Na
tív scanen általában a fehérállo
mányban levő hypodens terület 
látható különböző mértékű térfog
laló jelleggel. Kontrasztfokozás 
után ezen belül gyűrűszerű vagy 
policiklikus intenzív árnyék jele
nik meg a tályog membránjának 
megfelelően. Ezen belül a beolvadt 
terület és kívül a környező vizenyő 
hypodens képet mutat. 5 esetben 
multiplex tályog állott fenn. A CT 
scan az elváltozások helyének pon
tos megállapítását és így azok cél
zott punctiós kezelését lehetővé 
tette. 5 beteg egyszeri vagy ismé
telt punctióval meggyógyítható volt. 
Műtétre csak akkor került sor, ha 
a punctio után készített CT scanek 
még jelentős tályogmembránt mu
tattak. 13 betegüket gyógyultan bo
csátották el, 2 alapbetegségében 
meghalt, egy kiterjedt otogen tá- 
lyogos betegük maradványtünetek
kel gyógyult. A computer tomogra
phiának az agytályog kimutatásá
ban és kezelésének irányításában 
nagy jelentőséget tulajdonítanak.

Laczay András dr.

A medence és has CT vizsgálata 
gyermekkorban. Fortter, R., W. D. 
Sager (Universitätsklinik für Ra
diologie, Graz): Fortschritte auf dem 
Gebiete der Röntgenstrahlen und 
der Nuklearmedizin 1979, 131, 476.

10 hónap és 15 éves korhatár kö
zötti 25 gyermek hasi és medencei

CT vizsgálatát végezték 20 másod
perc idejű EMI scannerrel. A bél
mozgások zavaró hatásának kikü
szöbölésére iv. glukagont alkalmaz
tak. A gyermekekben gyakran elég
telen zsírrétegek okozta nehézségek 
kiküszöbölésére a vizsgálat előtt 
egy órával híg Gastrografin oldatot 
itattak, 10 esetben urographiához 
szokásos mennyiségű kontraszt- 
anyagot is befecskendeztek. Az így 
nyert képeket kitűnőnek 5, jónak 
16, rossznak 4 esetben minősítették. 
A rossz minősítés oka elmozdulás 
és a szervhatárok elmosódottsága 
volt. Az anyagban 5 teratoma, 3 
neuroblastoma, 1 ganglioneuroma, 
1 hasfali fibromyxosarcoma, 2 hó
lyag és prostata rhabdomyosarco
ma, 1 malignus lymphoma, 1 panc- 
reas-pseudocysta, 1 hasfali véröm
leny, 2 hepatosplenomegalia és 6 
normális lelet szerepel. Két esetben 
tévesen kórisméztek májmetasta- 
sist. E tévedés oka utólagos ellen
őrzés alapján mozgási műtermék 
volt, mely hypodens területet után- 
zott. A mért legnagyobb felületi su
gárterhelés rétegenként 3 rád, ami 
gonádközelben komoly, a gonádok- 
tól távolabb elhanyagolható gonád- 
terhelést jelent. Ezért a vizsgálat 
csak szigorú javallatok alapján vég
zendő. Ilyen tumor vagy egyéb tér
foglaló folyamat, pancreatitis gya
núja, rosszindulatú folyamatok stá
diumbeosztása, onkotherapiás terv 
kidolgozása, chemotherapia vagy 
sugárkezelés eredményének ellen-
őizése. Laczay András dr.

A dohányzás árta lm ai
A dohányzás befolyása az an

gol orvosnők mortalitására, 22 éven 
át végzett megfigyelés alapján.
Doll, R. és mtsai (Imperial Cancer 
Research Fund., Oxford): British 
Med. Journal 1980, 280, 967.

Kérdőíveket intéztek 6194 orvos
nőhöz 1951-től kezdve és követték 
őket 22 éven át. Ezen idő alatt a 
megkérdezettek közül 1094 meghalt. 
A dohányzás következtében a co
ronariák megbetegedése, a tüdő da
ganatai és a krónikus obstructiv tü
dőelváltozások szignifikánsan maga
sabb számban fordultak elő, mint a 
lakosság statisztikailag feldolgozott 
azonos csoportjában. Mégis a rizikó 
faktor ellenére ez alacsonyabb volt, 
mint azoknál a férfi orvosoknál, 
akik hasonló dohányzási szokások
ról számoltak be. Az 1914 előtt szü
letett orvosnők között lényegesen 
kevesebb volt a dohányos, mint az 
1920 után születettek között. Az idő
sebb korosztály azonban már fiatal
korban kezdte a dohányzást, leszív
ta a füstjét és így hasonlítottak 
azokhoz a férfi dohányosokhoz, 
akik hasonló mennyiségű cigarettát 
szívtak. A vizsgálatok adatai sze
rint ezeknél az orvosnőknél a co
ronariák elváltozásai, a tüdő rákos 
beszűrődései és a krónikus obstruc
tiv tüdőelváltozások a férfi orvoso-
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MELLÉKHATÁSOK
A kúra kezdetén esetleg jelentkező 
gastrointestinalis tünetek, mellfeszü
lés, testsúlynövekedés a folyamatos 
kezelés során rendszerint csökken
nek vagy megszűnnek. 
Varicositasban, epilepsiában, hyper- 
toniában, depressióval járó psychiat- 
riai kórképekben, diabetes mellitus- 
ban a készítmény alkalmazása körül
tekintést igényel.

tabletta
MEGJEGYZÉS
Rendelhetóségét 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
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kával azonos számadatokat mutat
tak.

A szerzők 1951-től kezdve 34 000 
férfi orvosnak is kiküldtek hasonló 
kérdőívet. Az Egyesült Királyság
ban a teljes angol orvosi névsor 
alapján a kérdőíven megkérdezték 
az egyén kora mellett a dohányzási 
szokásait is. Nem tekintették dohá
nyosnak, a valódi nem dohányoso
kon kívül azokat sem, akik napi 1 
cigarettánál vagy heti 7 g dohány
nál többet nem fogyasztottak. A 
kérdőíveket első ízben 1951 nov.- 
ben, másodszor 1961 febr.-ban, 
majd 1973 nov.-ben újra kiküldték. 
Részletes táblázatokban feldolgoz
ták az adott időpontokig már meg
haltak, ill. túlélők válaszait és sta
tisztikailag értékelhető adatait. Fér
fiaknál hasonló adatgyűjtést végez
tek 1951, 1957 és 1972-ben. Az or
vosnők adatait a hasonló csoportba 
besorolható angol nők adataival 
azonosították. A 6194 orvosnő kö
zül az 1973 nov.-ben kiküldött kér
dőívek szerint 1094 halt meg, 5093 
még életben volt, mindössze 61 
(1%) nem volt megtalálható.

Az 1094 meghalt orvosnő halá
lozási diagnosisát részletes tábláza
tokban feldolgozták. Ezek kiter
jednek az összes halál okokra, me
lyeket 4 alcsoportba osztanak.

Az első csoportban a mellkasi 
szervek megbetegedései kapnak he
lyet. Itt összesen 63 fő szerepel, kö
zülük 27 tüdőrák, 2 oesophagus-rák, 
4 egyéb mellkasi daganat, 2 tüdőibe, 
13 krónikus bronchitis, ill. emphy
sema, 2 tüdőbetegséghez csatlakozó 
szívbetegség, 11 aorta aneurysma 
és-2 hernia diaphragmatica.

A második csoportba az ischae- 
miás szívelváltozásokat sorolja: 
összesen 179 fő.

A harmadik csoport a különböző 
egyéb lokalizációjú rákokban és bel
gyógyászati betegségekben (pneu
monia, hypertonia, agyi thrombosis 
stb.) meghaltak számadatait sorol
ja fel, összesen 214 fő. Érdekes mó
don kiemeli az alkoholistákat (8), 
az öngyilkosokat (25) és a mérge
zésben meghaltakat (13).

A negyedik csoport, összesen 564 
eset az eddig fel nem sorolt diagnó
zisokat részletezi, ide elsősorban a 
nőgyógyászati rákeseteket sorolták 
(mamma, ovarium stb.).

A táblázat nagyon alaposan rész
letezi a naponta elszívott cigaretta 
mennyiségét, kiemeli pl., hogy 4 
orvosnő közülük pipázott, ill. sziva
rozott. Sajátságos módon azonban 
egyetlen összehasonlításra alkal
mas, százalékos adatot sem tartal
maz.

Következtetésként levonja, hogy 
valószínűleg speciális, de eddig is
meretlen okok hozzák létre, hogy a 
dohányzási szokások hasonlósága 
mellett a férfiak tüdőrákja a nők
höz viszonyítva mintegy hatszoros, 
viszont a coronaria thrombosis a 
cigaretta élvezése mellett jelenté
kenyen magasabb, főleg azoknál az 
orvosnőknél, akik oralis anticon- 
cipiens gyógyszereket szedtek.

Szántó Endre dr.

A cigaretta nikotintartalmának 
viszonya a vér nikotin koncentrá
ciójához dohányosoknál. Russel, M. 
és mtsai (Psychiatriai Intézet, 
Maudsley-Hospital, London): Bri
tish Med. Journal. 1980, 280, 972.

A vér nikotin és carboxyhaemo- 
globin koncentrációját határozták 
meg 206 nő és 124 férfi (összesen 
330) dohányosnál. Az egyes szemé
lyeknél, akiknek különböző do
hányzási szokásai voltak, ezek az 
értékek 25—444 nmol/1 (4—72 ng/ 
ml) között változtak. Az átlagos ci
garettafogyasztás férfiaknál maga
sabb volt mint a nőknél, mégis az 
átlagos koncentráció (203 nmol/1, 
33 ngml) azonos volt. A ci
garetták nitokintartalmának nagy 
különbsége ellenére az egyszerű 
szopóka nélküli cigaretták (1,9 mg 
nikotin), a szűrő nélküli szopóká
val ellátott cigaretták (1,3 mg ni
kotin) és a szűrővel ellátott szopó- 
kás cigaretták (0,8 mg nikotin), a 
vérben azonos nikotinkoncentrációt 
eredményeztek. A cigarettafogyasz
tás a 3 csoportban hasonló mennyi
ségű volt. Az összefüggés a vér ni- 
kotinkoncertrációja és a cigaretta 
nikotintartalma között szignifikáns, 
de a különbségek számszerűen ala
csonyabbak. Általában a vér niko
tintartalmában 4,4%-ra tehetők és 
hasonló számadatokat mutattak a 
vér carboxyhaemoglobinjának a 
meghatározásai is. Ezek az eredmé
nyek azt látszanak igazolni, hogy a 
cigarettafogyasztás mindössze 9%- 
ban magyarázzák az eltéréseket, 
melyeket a tüdőmegbetegedések 
esetében a dohányzás következmé
nyeként felhoznak.

A továbbiakban az eredmények
ből arra következtetnek, hogy az 
alacsonyabb kátrány-, ill. alacso
nyabb nikotintartalmú cigarettákra 
való áttérés feltételezett előnyös ha
tásait ellensúlyozza az a  gyakorlat, 
hogy ezekből a dohányosok többet 
szívnak. Epidemiológiai tanulmá
nyok azt mutatják, hogy a filteres 
cigaretták valószínűleg azért jelen
tenek kisebb ártalmat, mert a kísér
leti, minta cigaretták kátrány car- 
cinogentiásának a minősége válto
zott meg, nem pedig a kátrány 
tényleges fogyasztása lett kevesebb

Szántó Endre dr.

A dohányzás, a porexpozíció és 
a vérsavó alfa,-antitrypsin szintjé
nek a kapcsolata. Ashley, M. J. és 
mtsai (Department of Preventive 
Medicine and Biostat., Universi
ty of Toronto): Amer. Rev. Resp. 
Dis. 1980, 121, 783.

A szerzők 1,131 PiM phenotypusú 
férfi dolgozón a dohányzásnak és a 
porbelégzésnek a vérsavó alfai-an
titrypsin szintjére való hatását ta
nulmányozták. A vizsgált egyének 
közül 344 vörös cédrusfa fűrésztele
pen, 202 egyéb faféleséggel foglal
kozó fűrésztelepen dolgozó, 467 
gabonaraktári munkás és 118 tiszt
viselő volt. Kérdőíven érdeklődtek 
dohányzási szokásaikról, mellkasi

panaszaikról, foglalkozásuk időtar
tamáról. Valamennyin allergiás 
bőrpróbát végeztek és megmérték 
munkahelyükön a levegő portartal
mát. A por töménysége a gabona
raktárakban 10,1, a vörös cédrus
fa fűrésztelepen 2,4 az egyéb 
fűrésztelepen 1,7 mg/m3 volt, a 
tisztviselők pedig gyakorlatilag por
mentes munkahelyen dolgoztak. A 
négy munkahelyen dolgozók vérsa
vójának az alfaj-antitrypsin szintje 
egymástól különbözött, aminek az 
átlag, minimális és maximális ér
téke a legalacsonyabb a tisztviselők 
vérsavójában volt. A legmagasabb 
volt a vérsavóban az álfáján titryp- 
sin szint valamennyi dolgozó közül 
azokban, akik a legerősebben és a 
leghosszabb idő óta dohányoztak. A 
dohányzók közül is azokban a dol
gozókban volt a legmagasabb az 
alfaj-antitrypsin szint, akik a  leg
porosabb munkahelyen dolgoztak. 
A nem dohányzó vörös cédrusfa 
fűrésztelepen dolgozók, a gabona
raktári munkások és a tisztviselők 
alfaj-antitrypsin szintje az életkor 
előrehaladásával csökkent, az egy
re idősebb dohányzó dolgozókon vi
szont emelkedett. A dohányzásnak 
az alfaj-antitrypsin szintet emelő 
hatása mind a négy munkahelyen a 
nem atopiás és mellkasi panaszok 
nélküli dolgozókon is jelentkezett. 
Bár ezeknek a variációknak a bio
lógiai jelentősége és mechanizmu
sa egyelőre ismeretlen, annyi bizo
nyos, hogy a vérsavó alfaj-antitryp
sin szintjét külső tényezők, így a 
dohányzás és az ipari porártalom is 
befolyásolhatják.

Pongor Ferenc dr.

Kölcsönhatások a cigarettázás 
és az angina pectoris propranolol 
kezelése között. Fox, K. és mtsai:
Brit. med. J. 1980, 281, 191.

A cigarettázás és ischaemiás szív- 
betegségek epidemiológiai összefüg
gései már jól ismertek. A dohány
zás növeli a catecholamin elválasz
tást, ami szaporább szívműködés
sel és magasabb vérnyomással jár.
A cigarettázás és propranolol keze
lés kölcsönhatását viszont anginás 
panaszokban még nem vizsgálták 
annak ellenére, hogy ennek igen 
nagy gyakorlati jelentősége lehet.

A szerzők 10 átlagosan 51 éves 
olyan angina pectorisos beteget 
vizsgáltak, akik naponta legalább 10 
cigarettát szívtak és a vizsgálat 
előtt egy héttel a dohányzás elha
gyásához hozzájárultak. Mindegyi
ket négy egyhetes megfigyelési pe
riódusnak vetették alá, az elsőben 
a dohányzás mellett naponta 3 X  
120 mg propranololt adva, a máso
dikban a dohányzás mellett a pro
pranololt elhagyva, a harmadikban 
a dohányzás elhagyása mellett is
mét naponta 3 X 120 mg proprano
lolt adva, a negyedikben pedig 
mind a dohányzást, mind a propra
nolol kezelést elhagyva. Az ellenőr
zések során a vér szénmonoxid- 
koncentrációját, a szívfrekvencia és 
vérnyomás alakulását valamint 729

T



EKG-vizsgálattal az ST-szakasz 
depresszióját ellenőrizték.

A vér szénmonoxid koncentrá
ciója a dohányzó periódusban átla
gosan 8,2%, a nem dohányzó perió
dusban 1,1% volt. A dohányzás 
szignifikánsan szaporább szívműkö
dést és magasabb vérnyomást oko
zott, EKG-vizsgálattal pedig az ST- 
szakasz depressziója gyakoribb és 
kifejezettebb volt. Mindezek a vál
tozások a propranolol kezelés mel
lett is létrejöttek, ez pedig azt je
lenti, hogy a dohányzás az angina 
pectoris eredményes kezelését is 
akadályozza. Angeli István dr.

Az alveolaris gázkompresszió do
hányosokban és asztmás betegek
ben. Charan, N. B. és mtsai (Respi
ratory Disease Division, Depart
ment of Medicine, University of 
Washington, Seattle, Washington 
58195): Amer. Rev. Resp. Dis. 1980, 
121, 291.

A szerzők a légútszűkület súlyos
ságának és az alveoláris gázkomp
resszió kapcsolatának a vizsgálata 
céljából megszerkesztették 4 egész
séges nem dohányos, 4 tünetmentes 
dohányos és 4 tünetmentes asztmás 
beteg kilégzési és plethysmogra- 
phiás maximális kilégzési térfogat 
görbéjét. A spirometria, a tüdőtér
fogat, az egylégzéses nitrogén-plató 
(a III. fázis) és a zárótérfogat (a IV. 
fázis) normális volt a dohányosok
ban és a nem dohányosokban. Az 
asztmás betegekben vagy normáli
sak, vagy enyhe légútszűkületre 
utaltak ezek az értékek. A kilégzé
si áramlás (vE ) és a kilégzési tér
fogat ( V e ), valamint a plethysmo- 
graphiás áramlás (vL) és a plethys- 
mographiás térfogat (VL) alapján 
elkészítették a maximális kilégzési 
áramlás térfogat (MEFV) görbét. 
Ezek alapján megszerkesztették a 
nyelőcsőben levő azonos nyomás 
(Pes) mellett a kilégzési és a ple- 
thysmographiás áramlás függvényé
ben az isovoiumen-nyomás-áramlás 
(IVPF) görbét valamennyi egyénen. 
Ezekből a görbékből meghatároz
ták a kilégzési és a plethysmogra- 
phiás áramlás különbségét a viltál- 
kapacitás (VC) 75, 50 és 25%-ánál. 
A vitálkapacitás 75%-ánál az átla
gos áramlás különbség az asztmás 
betegeken lényegesen magasabb 
volt, mint az egészségesekben. A 
vitálkapacitás 50%-ánál a különb
ség lényegesen nagyobb volt mind 
az asztmásokban, mind a dohá
nyosokban. A vitálkapacitás 25%-á
nál azonban egyik csoportban sem 
volt különbség. Az átlagos plethys- 
mographiás vitálkapacitás (FVC) 
mind a 3 csoportban nagyobb volt 
a kilégzési fokozott vitálkapacitás- 
nál. A különbség azonban jóval na
gyobb volt a dohányosokban és az 
asztmásokban, mint a nem dohá
nyosokban. Ezek szerint az asztmás 
betegekben jelentős alveolaris gáz
kompresszió észlelhető a vitálkapa
citás 75%-ánál, a dohányosokban 
ez csupán a vitálkapacitás 50%-á

nál jelentkezik. Ezzel a módszerrel 
a nem dohányos egészségeseket, a 
tünetmentes dohányosokat és a tü
netmentes asztmás betegeket el le
het egymástól különíteni.

Pongor Ferenc dr.

Az ember alveolaris macrophag- 
jainak az elastas és lysosym aktivi
tása. A cigaretta dohányzás hatása.
Hinman, L. M. és mtsai (Pulmona
ry Section, Department of Medici
ne, Yale University School of Me
dicine, New Haven, Conn.): Amer. 
Rev. Resp. Dis. 1980, 121, 263.

Az elastolysisnek jelentős szere
pe van a tüdőtágulat kóroktanában. 
Az ember sokmagvú leukocytáiból 
származó elastas képes a semleges 
vegyhatású oldhatatlan elastin le
bontására. Hasonló tulajdonságúak 
az egér hashártyájának vagy tüde
jének a macrophagjai is. Nem 
egységes a felfogás a tekintetben, 
hogy az elastast az emberben az 
alveolaris macrophagok, vagy pedig 
a sokmagvú leukocyták termelik-e. 
A szerzők 15 dohányzó és 12 nem 
dohányzó egészséges ember hörgő 
mosófolyadékából kivont macro
phagok elastas és lysozym aktivitá
sát vizsgálták. Főleg a dohányosok 
macrophagjaiban succinyl-L-ala-

nyl-L-alanyl-L-alanyl-p-nitro- 
anilid substrat ellenes szintetikus 
calcium-dependens elastast találtak. 
Ennek az elastasnak eltérő volt az 
aktivitása a sokmagvú leukocyták- 
ban levőkénél. Nyomjelzett 3H 
módszerrel kimutattak ugyancsak a 
dohányosok macrophagjaiból egy 
serin-proteas típusú enzimet is, 
amelynek a gátló aktivitása hasonló 
volt a sokmagvú leukocytákból 
származó elastaséhoz. A dohányo
sok macrophagjaiba ötször annyi 
lysozymet találtak, mint a nem do
hányosokéban és annak a dehyd- 
rogenas aktivitása is nagyobb volt, 
mint a nem dohányosok macro
phagjaiban. Ügy gondolják, hogy 
emberben a sokmagvú leukocyták 
által termelt szintetikus elastast a 
tüdő macrophagjai kebelezik be. 
Ennek az elastas aktivitásnak a 
biológiai jelentősége egyelőre isme
retlen. A dohányosok alveolaris 
macrophagjainak a fokozott ly
sozym termelése arra utal, hogy 
ezeknek a sejteknek a biosyntheti- 
kus aktivitása igen kifejezett.

Pongor Ferenc dr.

A dohányzó, a nem dohányzó és 
a dohányfüst érzékeny egyének IgE 
antitest válasza dohánylevél és do
hányfüst antigénre. Lehrer, S. B. 
és mtsai (Clinical Immunological 
Section, Department of Medicine, 
Tulane Medical Center, New Or
leans, La. 70112): American Review 
of Respiratory Disease, 1980, 121, 
168.

A cigarettafüstnek a nem do
hányzókra való hatása iránt egy

re nagyobb az érdeklődés. Néhány 
kutató szerint egyes atopiás egyé
nekben a cigarettafüst IgE által 
közvetített légúti tüneteket okozott. 
A szerzők előző vizsgálataikban a 
dohányfüstben immunogen anya
gokat találtak, amelyek egerekben 
a dohánylevél antigénjeinek hatásá
ra a reagin antitest reakciót okoz
ták. Jelen munkájukban azt vizs
gálták, hogy a dohányos, a nem do
hányos és a dohányfüstre érzékeny, 
vagyis olyan emberek vérsavójá
ban, akiken a dohányfüst hatására 
szem, orr vagy alsó légúti tünetek 
jelentekeztek, vannak-e olyan anti
gének, melyek hatására IgE antites
tek keletkeznek. A vizsgálatot ra- 
dioallergosorbens módszerrel 16 do
hányos, 4 nem dohányos és 7 do
hányfüst érzékeny egyénen végez
ték. Adataik szerint a dohányosok, 
a nem dohányosok és a dohányfüst
re érzékeny egyének vérsavójában 
a dohánylevél vagy a dohányfüst 
antigén és az IgE antitest között 
kapcsolat nem volt kimutatható.

Pongor Ferenc dr.

A dohányzás és a tüdőre veszé
lyes hatása. Holland, W- W., Ma
thews, H. (St. Thomas Hosp. Med. 
School, London): WHO Chronicle, 
1980, 34, 128.

A dohányt a XVI. században hoz
ták be Európába, de a káros hatá
sairól csak a XX.-ban szereztek 
tudomást. Ma már régóta ismert a 
dohányzás és a tüdőrák összefüggé
se. A idült hörghurut összefüggését 
a dohányzással még kevésbé isme
rik. A szakemberek előtt világos, 
hogy az idült hörghurut és a tüdő
tágulás a férfiak Vápának, a nők 
Vso-ének a haláláért felelős. A nők 
tüdőtünetei a dohányzásban elért 
egyenjogúság óta gyakoribbak. A 
tüdőfunkciók lényegesen rosszab
bak dohányosoknál, mint nem do
hányzóknál és volt dohányosoknál. 
A légzésfunkcióra a levegő szeny- 
nyeződése is befolyással van, de ez 
távolról sem olyan kifejezett, mint 
a dohányzás. A dohányzók 6-szor 
olyan gyakran kapnak légúti beteg
séget, mint a nem dohányzók, de a 
szennyezett levegő csak 1,2-szeres 
arányban oka a légúti betegségek
nek.

A passzív dohányzás ártalmait 
még kevésbé ismerik. Az kétségte
len, hogy dohányzó családok csecse
mői többször kapnak légúti beteg
séget, mint a nem dohányzóké. Két
ségtelen, hogy a tüdőrák halálozás 
90%-áért, a cardiovascularis halá
lozások 25%-áért és az idült hörg
hurut halálozásának 75%-áért a do
hányzás a felelős. A megelőzési 
hadjáratban nem elég az ártalmak 
hangoztatása, ki kell emelni a nem 
dohányzás vagy a dohányzás elha
gyásának előnyeit. Kétségtelen, 
hogy a fiatalok dohányzását a tár
sadalom befolyásolja, s lelkiisme
retes társadalomban kevésbé szok
nak rá az ifjak.

Nikodemusz István dr.



A Nyugatról jövő pestis. Ball, K. 
(Middlesex Hosp. Med. School, 
London): WHO Chronicle, 1980, 34, 
127.

Régen a bubopestis- és cholera- 
járványok napkeletről terjedtek 
Nyugatra, millió és millió áldozatot 
követelve. A hatásos védekezést a 
kórokozó nem ismerete és az álta
lános butaság akadályozta.

Manapság Nyugatról terjed Ke
letre egy a pestisnél veszélyesebb 
betegség, amely nem olyan látvá
nyos, de legalább olyan ártalmas. 
Ezen ártalom terjesztését azok vég
zik, akiknek előnyük van belőle, s 
hatalmas szövetséges az emberi bu
taság. A dohányzás, amely ellen vi
lágméretű küzdelem folyik, terjed 
a fejlett országokból a fejlődő or
szágok felé s odaér, mielőtt az ot
tani fertőző betegségeket, valamint 
az éhséget, alultápláltságot legyő
zik.

Az Egyesült Királyságban mesz- 
sze a dohányzás a legnagyobb kör
nyezeti veszély, a tüdődaganatok, 
koszorúér betegségek, idült hörghu
rutok halálozásának legfontosabb 
oka, évente legalább 50 000 halálért 
felelős. A dohányzás elterjedése az 
utóbbi 30 évben történt, amikor 
még nem ismerték az egészségve
szélyeztető hatást, ma már világ- 
probléma. A dohánytársaságok te
vékenyebbek, mint az eü. hatósá
gok. Van olyan elmaradt falu, aho
va az eü. szervek még nem jutottak 
el, a dohányügynökök már igen. A 
dohányzás népszerűsítésére több 
pénz van, mint az egészségneve
lésre.

Hogy lehet 1980-ban a dohányzás 
terjedésének gátat vetni? Csak tevé
keny és szakismeretek alapján álló 
nevelőmunka képes az emberek vé
leményét megváltoztatni. A nem 
dohányzó legyen az eszménykép! Be 
kell szerezni a dohányfüstről ada
tokat, s ezeket reklámozni. A fej
lődő országok ne engedjék, hogy a 
dohánytársaságok kétszeresen ki
használják őket. Sokat kell áldozni 
az egészségnevelésre s az iskolában 
meg kell kezdeni a dohányzás elle
ni hírverést.

Nikodemusz István dr.

T ü dőgy ógyásza t
A légúti betegségek halálozása 

és boncolási aránya Finnországban.
Ahonen, A. és mtsa (Institute of 
Clinical Sciences, University of 
Tampere, and Department of Fo
rensic Medicine, University of Hel
sinki) : Scandinavian Journal of 
Respiratory Diseases, 1979, 60, 135.

Finnországban a középkorú fér
fiak halálozása másfélszer nagyobb 
volt, mint a többi skandináv or
szágban. A halálozás élén a szív- 
betegség állott, amit a baleset, a 
daganat és a negyedik helyen az 
összes halálozás 7%-ában a légző
rendszer betegsége követett. Az 
Egészségügyi Világszervezet kimu
tatása szerint 1973-ban a légúti be

tegségek halálozásában Anglia állt 
az élen, 100 000 lakosonként 169 ha
lálozással. Magyarország e téren 
Európában a 12. helyen állott 49,4 
aránnyal; a férfiak halálozása 62,7, 
a nőké pedig 36,9 volt. Finnország
ban a légúti betegségben meghal
tak száma 1955-től 1966-ig csökkent, 
1970-től azonban enyhén emelke
dett. A nők halálozása is csökkent 
1963-ig, azóta azonban azonos szin
ten maradt. A rákban meghalt fér
fiak száma 1955-től 1973-ig egyen
letesen jelentősen emelkedett, a nők 
rák halálozása alig változott. Az 
idült obstructiv tüdőbetegségben 
meghalt férfiak száma 1969-ig fo
lyamatosan emelkedett, a nőké 
enyhén csökkent. A tüdőgyulladás
ban meghaltak száma 1963-ig mind
két nemben egyenletesen csökkent, 
azóta a férfiak halálozása emelke
dett. A tbc halálozás mindkét nem
ben jelentősen csökkent. A többi 
légúti betegségben meghaltak szá
ma állandó maradt. Ami az élet
kort illeti, a rákban fiatalkorban 
meghaltak száma mindkét nemben 
változatlan maradt, az idős korban 
azonban jelentősen emelkedett. Az 
idült obstructiv tüdőbetegségben 
meghalt 65 évnél idősebb férfiak 
száma emelkedett, a fiataloké csök
kent. A tüdőgyulladásban meghal
tak száma 1963-ig mindkét nemben 
csökkent, azóta az idős korban 
emelkedett. A tbc-ben meghaltak 
száma minden életkorban egyenle
tesen csökkent. A leggyakoribb ha
lálok a légúti betegségek között a 
rák volt, amit a nem specifikus tü
dőgyulladás, a bronchopneumonia, 
az idült hörghurut és a tüdőtágulat 
követett. A hörgőasztmában meg
haltak átlag 60, a tüdőrákban meg
haltak 61,1 és a pneumococcus-tü- 
dőgyulladásban meghaltak átlag 
62,6 évesek voltak.

Finnországban 1973-ban a halot
tak 38,3%-át, a légúti betegségben 
meghaltak 23,6%-át boncolták fel. 
Helsinkiben a légúti betegségben 
meghaltak boncolási aránya 1963- 
ban 60,3%, 1973-ban pedig 72,4% 
volt, vidéken viszont ez az arány 
4,5 és 34,1, ill. 9,3 és 50,7 között inga
dozott. 1963-ban a légúti betegség
ben meghalt férfiak 27,4, a nők 
18,3%-át boncolták fel. A boncolási 
arány pneumococcus-tüdőgyulladás 
esetén 80,6, tüdő-embolia esetén
65,6, hörgőtágulat esetén 48,6, tüdő
ibe esetén 47, egyéb szervi tbc ese
tén 45,2,hörgőaszthma esetén 42,9, a 
tbc későbbi következményei esetén 
pedig 40,4% volt. Influenzában csu
pán 2%, influenzában és tüdőgyul
ladásban pedig 4,5% halt meg. Az 
1973-ban boncolt férfiak 68,8%-a 
kórházban, 18,2%-a otthon és
13%-a egyéb helyen halt meg. A
nők hasonló adatai: 59, 33,6 és
7>3%. Pongor Ferenc dr.

Kapcsolat a fehérvérsejt elastáz, 
a vérsavóban az alfaj antitrypsin, a 
tüdőfunkció és a mellkas röntgen- 
lelet között idült légútszűkületes 
betegekben. Abboud, R. T. és mtsai

(Respiratory Division, Department 
of Medicine, University of British 
Columbia, Vancouver General Hos
pital, Vancouver, B. C. V5Z 1L6, 
Canada): American Review of Res
piratory Disease, 1979, 120, 31.

Az alfai-antitrypsin hiány és a 
tüdőtágulat közti kapcsolat felfede
zése ahhoz az elmélethez vezetett, 
hogy a tüdőtágulat úgy keletkezik, 
hogy a fehérvérsejtekből és a mac- 
rophagokból felszabaduló proteoly- 
tikus enzimek megemésztik a tüdő
szövetet. A fehérvérsejtek elastoly- 
tikus enzimjei lysosomáikban van
nak. Fehérvérsejtkivonatnak a lég
csőbe való fecskendezésével a kí
sérleti állatban tüdőtágulat hozható 
létre. Galdston és mtsai szerint 
közepes alfaj-antitrypsin hiány és 
alacsony töménységű fehérvérsejt 
proteáz töménység esetén kevésbé 
valószínű a tüdőtágulat kifejlődése, 
mint közepes antitrypsin hiány és 
normális töménységű fehérvérsejt 
proteáz szint esetén. Lieberman 
szerint viszont normális antitryp
sin szint esetén akkor keletkezhe
tik tüdőtágulat, ha a fehérvérsejtek 
proteáz töménysége magas. A szer
zők annak a megállapítására, hogy 
a fehérvérsejtek elastáz lysosom 
töménységének és a proteáznak 
van-e kóroki szerepe az idült lég- 
útszűkület keletkezésében, megvizs
gálták a fehérvérsejt kivonat lyso
som elastáz és proteáz aktivitását 58 
idült légútszűkületes betegben és 
26 egészséges emberben. Azt is vizs
gálták, hogy van-e kapcsolat a fe
hérvérsejtek elastáz aktivitása és a 
tüdőtágulat között idült légútszű
kületes betegekben. Az 59 beteg kö
zül 42 beteg antitrypsin töménysé
ge normális (PiM)), 5 PiMS pheno- 
typusú, 6 közepes antitrypsin hiá
nyos (5 PiMZ, egy PiSZ phenoty- 
pusú), 5 pedig súlyos antitrypsin 
hiányos (PiZ) volt. Nem találtak 
külöbséget a lysosom elastáz 
vagy proteáz aktivitás között nor
mális antitrypsin tartalmú bete
gekben és egészséges emberekben, 
bár néhány beteg fehérvérsejt 
elastáz töménysége nagyobb volt, 
mint a kontroll egyéneké. Nem volt 
kapcsolat á fehérvérsejtek proteáz 
és elastáz aktivitása, valamint a 
betegek életkora, dohányzási szo
kása, a légútszűkület foka, a dif
fúzió kapacitás, a tüdő rugalmas
sága és a röntgenképen a tüdőtá
gulat kiterjedése között PiM és 
PiMS antitrypsin phenotypus ese
tén. A Z variáns antitrypsin típusú 
betegekben a lysosom fehérjék pro
teáz és elastáz töménysége ugyan
olyan volt, mint az egészséges egyé
nekben és a PiM típusú betegek
ben. Mégis 108 fehérvérsejtnek 
mind az elastáz, mind a proteáz 
tartalma lényegesen nagyobb volt a 
homozygota és a heterozygota PiZ 
típusú betegekben, mint a normá
lis egyénekben és a PiM típusú be
tegekben, annak jeléül, hogy a PiZ 
antitrypsin hiányos betegekben a 
fehérvérsejtek proteáz és elastáz 
tartalma nagyobb volt. Mindebből 
arra következtetnek, hogy a fehér-
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vérsejtek elastáz töménysége nem 
jelent kockázatot a legtöbb idült 
légútszűkületes beteg tüdőműködé
sében, de lényeges károsító tényező 
lehet a PiZ vagy PiMZ phenoty- 
pusú és néhány PiM phenotypusú 
betegben. Pongor Ferenc dr.

Az oxitropium bromid, egy új 
anticholinerg gyógyszer adag-vá
lasz és placebó hatásának az össze
hasonlítása idült légúti betegség
ben. Flohr, E. és mtsai (Medical 
Department and Outpatients De
partment, University of Essen): 
Respiration, 1979, 38, 98.

Az utóbbi években az idült légút- 
betegség kezelésében sikeresen al
kalmaztak egy új anticholinerg 
gyógyszert, az ipratropium bromi- 
dot (Atrovent). Érthető, hogy a 
gyógyszeriparban törekedtek ha
sonló összetételű és hatású gyógy
szer előállítására. A legújabb ilyen 
készítmény egy quatemer ammo
nium vegyület, az oxitropium bro
mid volt. A szerzők ezzel a gyógy
szerrel végezték kettős vak kísérle
tet. 12 idült obstructiv légúti beteg
gel 0,02 és 0,2 mg oxitropium bro- 
midot, ill. placebó oldatot inhalál- 
tattak. A teljes légútellenállás 
mindkét adagra jelentősen csök

kent. Ez a csökkenés a nagyobbik 
adagra 30 perccel az inhalálás után 
57%-os és még 8 óra múlva is je
lentős volt. Sem helyi, sem általá
nos melléktünet nem jelentkezett, 
az érlökés és a vérnyomás is válto
zatlan maradt. Mindezek alapján 
az oxitropium bromidot az ipratro
pium bromiddal azonos értékű 
gyógyszernek tartják.

Pongor Ferenc dr.

Az alfa[-antitrypsin és a fehér
vérsejtek elastolytikus aktivitásá
nak a rendellenes kölcsönhatása 
idült obstructiv tüdőbetegekben.
Martin, II. W. J. és mtsa (Division 
of Thoracic Diseases and Internal 
Medicine, Mayo Clinic, Rochester, 
Minn. 55901): American Review of 
Respiratory Disease, 1979, 120, 411.

A tüdőtágulat keletkezését régeb
ben — az alfa,-antitrypsin felfede
zéséig — a korlátlan fehérjebon
tással magyarázták. Ezért a folya
matért az elastázt tették felelőssé, 
mivel a tisztított emberi elastáz ál
latkísérletben tüdőtágulatot oko
zott. Az elastáz megtalálható a  fe
hérvérsejtekben, az alveoláris mac- 
rophagokban. Hatását az alfai-anti- 
trypsin gátolja. Mégis az alfa,-an- 
titrypsin hiány esetén az emberek

nek csupán kis százalékában ala
kult ki tüdőtágulat. így a betegség 
kóroktana bizonytalan maradt. A 
szerzők 71 idült obtsructiv légút- 
betegen és 40 egészséges emberen 
egy új elektrophoretikus eljárással 
a vérsavó alfaj-antitrypsin tartal
mának és a fehér vérsejtek elastoly
tikus aktivitásának a kölcsönhatá
sát tanulmányozták. Megállapítot
ták, hogy residualis elastolytikus 
aktivitás volt jelen megfelelő 
mennyiségű alfai-antitrypsin elle
nére is 71 beteg közül 33-ban, 46 
egészséges ember közül pedig 6- 
ban. Ez az elastolytikus aktivitás 
specifikus emberi elastáz inhibi
torral teljesen megszüntethető volt. 
E kóros aktivitás vizsgálata során 
kiderült, hogy az alfa^antitrypsint 
tartalmazó plazma frakció volt a 
felelős a nem megfelelő gátlásért 39 
eset közül 30 esetben. A residualis 
elastolytikus aktivitás nem volt 
kapcsolatos a vérsavó alfat-anti- 
trypsin töménységével, az alfai- 
antitrypsin phenotypusával, vagy a 
beteg dohányzási szokásával. Ada
taik alapján úgy látják, hogy az 
alfat-antitrypsin és a fehér vérsej
tek elastolytikus aktivitása rend
ellenes kölcsönhatásának jelentős 
szerepe van az idült obstructiv tü
dőbetegségek keletkezésében.

Pongor Ferenc dr.

Helyreigazítás: Az Orvosi Hetilap 1981. 6. számának 363. oldalán Angeli István 
dr. „LDL-cholesterin és HDL-cholesterin — rizikófaktor és védőfaktor?” című refe
rátumában az alkohol HDL-cholesterin szintet növelő hatásával kapcsolatosan a 
referáló egy nagyon fontosnak tartott megjegyzése sorkihagyás miatt fordított ért
hetőséggel jelent meg. A beszúrt megjegyzés helyesen: (Ref.: sőt az alkoholos máj- 
ártalom az alfa-HDL-cholesterin csökkentésével és éppen a béta-LDL-cholesterin 
emelésével okoz 11. típusú secunder hyperlipoproteinaemiát.)
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A vezetői alkalmasság kérdéséről 
az egészségügyben.

T. Szerkesztőség! Az utóbbi idő
ben sok helyen beszélnek vezetés
ről, vezetési alkalmasságról, veze
tők kiválasztásáról. Ügy hiszem, a 
mai magyar egészségügyben is fon
tos ez a probléma (bár nem biztos, 
hogy csak mai, csak magyar, és 
csak egészségügyben).

A vezetés csak akkor lehet jó, 
ha a vezető megfelelő ember a 
megfelelő helyen. Ezt szolgálja a 
vezetői hármas követelmény, amit 
ma még korántsem alkalmaznak 
mindenütt mint mércét az elbírá
lásban. De tegyük fel, hogy igen. 
Akkor is marad még egy sor gond.

Az állást meghirdetik. Pályázók 
vannak. Ki dönti el, hogy egy-egy 
pályázó milyen mértékben felel 
meg a követelményeknek? Az elő
ző főnöke. Aki vagy alkalmas a ve
zető pozíciójára, vagy nem. Vagy 
rokonszenvez a pályázóval, vagy 
nem. Vagy becsüli a munkatársa 
széles látókörét, vagy idegenkedik 
tőle. Vagy bosszantja a pályázó 
fejlődésképtelensége, vagy éppen
séggel vetélytársat lát benne. Vagy 
a köz érdeke az elsődleges számá
ra, vagy a saját személyes érdeke 
és így tovább. Főnök .sokféle van. 
Nem kétlem, hogy vezetőink több
ségénél a pozitív alternatívák az 
uralkodók, de messze járunk még 
attól, hogy a negatívok kiveszőben 
lennének. Ennélfogva megvan a le
hetősége, gyakrabban, mint a köz 
érdekében kívánatos volna, hogy 
főnök, vezető állásra pályázó be
osztottjáról tudva szubjektív, vagy 
álobjektív véleményt ad. Ahhoz, 
hogy vezetőink ritka kivételtől el
tekintve hosszú távon alkalmasak 
legyenek vezető állásuk betöltésére, 
ezt a szubjektivitást fel kell fed
ni, és hatástalanítani kell.

Általános tapasztalat, hogy a ve
zetők elég jól meg tudják ítélni 
beosztottjaik nívókülönbségeit egy
máshoz képest, ha a szóba jöhetők 
tekintélytisztelő, nem túlságosan 
önálló egyéniségek. A baj ott szo
kott kezdődni, hogy a beosztott va
lamilyen szempontból szokatlan. 
Vannak vezetők, akik nem képesek 
elfogadni, hogy lehet beosztottjuk, 
aki valamiben kiválóbb náluk. Ha 
ezenfelül a beosztott még szürke, 
esetleg nem szimpatikus egyéniség 
a magánéletben, az további nehéz
séget jelent áz elbírálásában. Na
gyobb a baj, ha nagyon belemerül a 
szakmába, vagy szokatlanok a kép
zettársításai. Ezek még a környeze
tet is irritálják. Egy ilyen munka
társ minél kiválóbb, annál ijesz
tőbb. Felmerül a főnökben, mi lesz, 
ha az ő állását kívánja meg. És 
nem tud rá válaszolni, mert kiszá
mítani nem tudja, megkérdezni

nem meri. Az ilyen beosztott mun
katársai között valamiféle szellemi 
torzszülöttnek tűnik, bár szakmai 
tekintélyéhez rendszerint nem fér 
kétség. A főnök előtt pedig állandó 
zavaró momentum, és csak idő kér
dése, mikor „derül ki” róla, hogy 
„összeférhetetlen egyéniség”. Ezt a 
címkét a környezet minden további 
nélkül átveszi, mert nevet ad annak 
a ténynek, hogy munkatársuk tőlük 
idegen tulajdonságokkal van meg
átkozva. Azt senkinek sem jut 
eszébe mérlegelni, hogy egy ember 
nemcsak akkor tér el az átlagtól, 
ha összeférhetetlen.

A címke megalkotása után már 
csak egy lépés addig, hogy a főnök 
a környezet segítségével, vagy pasz- 
szív asszisztenciája mellett „meg
nevelni” akarja ezt a „félresikerült” 
kollégát, vagy meg akar szabadulni 
tőle. Ezalatt a beosztott gyanútlanul 
végzi munkáját, és igyekszik meg
közelíteni a maga elé tűzött, olykor 
extrém fenkölt, máskor csak szo
katlan szakmai célokat. Meg se 
fordul a fejében, hogy helyzete a 
munkahelyén minden, csak nem 
normális. Mire észreveszi magát, 
nem tehet mást, vagy mindenben 
maximálisan kiszolgálja — egyál
talán nem megértő — főnökét, és 
akkor megtűrik, vagy állást változ
tat.

Ilyen körülmények között a be
osztott vezető állással megbízása 
vagy indokolatlan bizalmat, vagy a 
választási lehetőség teljes hiányát 
igényli a kinevező munkahely ré
széről. A színvonal szempontjából 
mindkettő egyformán káros, tehát 
majdnem bizonyos, hogy az új mun
kahely alacsony színvonalú lesz, 
ennélfogva könnyen kerülhet az 
előbbivel azonos szituációba.

Más a helyzet, ha a főnök még 
malignus is. Akkor nem megne
velni igyekszik beosztottját, nem is 
megszabadulni tőle, hanem tönkre
tenni. Szervezett hadjáratot indít 
ellene. Idegháború mellett nem 
szakmai fölöttesek előtt kibírhatat
lan személyes tulajdonságait rész
letezi beosztottjának, úgy, hogy 
még ő tűnjön sajnálatra méltó ál
dozatnak, a többi beosztottja előtt 
munkatársuk jellemét feketíti be, 
magasabb fórumokon pedig szak
mai hitelét igyekszik aláásni.

Kevésbé igényes helyeken még 
beveti a rágalmazást, vagy sáját 
személyes varázsát, esetleg egyebe
ket is, számolva azzal, hogy egyes 
helyeken még mindenáron a főnök
nek van igaza a mundér becsülete 
miatt.

Egy idő után ez a szövedék a 
beosztott részéről szinte áttörhetet- 
len. Ha küzdeni próbál ellene, min
den szó, minden mozdulat amit tesz 
a bűnlajstromát teszi terjedelme
sebbé. Végül már azt is bűnéül ró

ják fel, ha felismer egy mások ál
tal fel nem ismert ritka betegséget.

Szomorú, hogy az ilyen vezető sa
ját főnökei előtt többnyire rejtve 
marad, mert az intrikus, ha érdeke 
úgy kívánja, szentnek is tud látsza
ni, különösen messziről, felülről.

Ha Fleming főnöke ilyen lett vol
na, mikor a penicillinről írt első 
dolgozatát bemutatta, azt a választ 
kapja: „Soha nem fogok azzal 
egyetérteni, hogy maga csak úgy 
kitalál valamit, és közölni akarja” 
és nem járul hozzá a közléshez. Ha 
a cikk mégis eljut valahogy az új
sághoz, a főnök nem rest kikutat
ni, hogy ki az a lektor, aki a mun
ka értékelésével van megbízva, 
megszervez egy „fehérasztal-beszél- 
getést” és meggyőzi, hogy a munka 
teljesen értéktelen, elolvasni is 
kár. A lektor aztán így dönt.

Elképzelhető, hogy ilyen helyzet
ben a kutató megértő, mert ismeri 
a nyomást, aminek a lektor nem 
állhatott ellen. De a kutató jóin
dulata és megértése a munkája fö
lött dönteni hivatottak hibáival és 
tévedéseivel szemben nem változtat 
azon, hogy ezeknek a hibáknak és 
tévedéseknek a következményeit a 
betegnek kell viselnie.

Elismerem, nem rokonszenves a 
kép, amit egyik másik szubjektív 
vezetőtípusról festettem, de nem is 
az együttérzés, hanem az ellene 
tenmiakarás kiváltása volt a  cé
lom.

Azt is tudom, hogy a főnök sze
mélyében rejlő okokon kívül más 
módokon is jelentkezik a szubjek
tivitás a vezetők kiválasztásánál.
Pl. előfordulj hogy nem szakmai, de 
befolyásos vezető megfeledkezik 
arról, hogy a legjobb barát sem 
szükségképpen ideális vezető, és a 
más célból rábízott hatalmát be
veti, hogy valakit vezető álláshoz 
juttasson. Vagy az is megesik, 
hogy egyesek a vezető állást fájda
lomdíjnak tekintik, és fejlődéskép
telen munkatársukat vezető állásra 
javasolják.

Lehetne azt mondani, hogy ahol 
gyalulnak, ott hullik a forgács. De 
azért megfelelő intézkedésekkel ele
jét kell venni, hogy a hulló forgács 
senkinek se szúrja ki a szemét. Jó 
lenne hangsúlyozottan arra nevelni 
fiataljainkat, hogy a közérdek 
mindenek felett való, és hogy a 
vezetőkre ez duplán kötelező. A 
gyakorlatban bizonyítani mindenki 
előtt, hogy aki ezt tartja szem előtt, 
az jobban boldogul. Hogy sem 
anyagi, sem erkölcsi elismerést 
nem kap nyilvánvalóan rossz ve
zető.

A rossz helyre címzett nyilvános 
elismerés ugyanis demoralizál, és 
egyetlen eset is nagy területen 
okoz súlyos kárt. Bátorítja az ön
zést, az igénytelenséget, csökkenti 
a kritikai hajlamot és a demokra
tikus megnyilvánulásokhoz a bátor- 
ságot. Ezt pedig éppen a mi társa- VT/T 
dalmunkban nem szabad megtűrni. X X

Nagy Margit dr. 733



Gyakorlati együttműködés az 
anyatejtáplálás érdekében.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi He
tilap 1980. 121. évi. 51. sz.-ban nagy 
érdeklődései olvastam Molnár M. 
dr., L. Ignácz P. dr., Joó Zs. dr., Bí
ró A. dr. szerzők közleményét A 
szoptatási készség hiányának okai
ról. A közleményt igen tartalmas
nak, jól felépítettnek, koncepció
zusnak tartom, és találónak tartom 
az iatrogen ártalom kifejezés hasz
nálatát mindabban és mindaddig, 
amíg a tárgyban a passzivitás az 
uralkodó.

Hozzászólásra azért szántam ma
gam, mert „A gyakorlat kérdései” 
fejezetcím alatt megjelenő közle
mény szerzőinek figyelmét valószí
nűleg elkerülte a gyakorlat min
dennapjaiból kimunkált módsze
rünk közlése a Medicus Universa
lis 1970/III/4.-ból. Véleményünk 
szerint az iatrogen ártalom elleni 
küzdelem nem lehet eredményes áz 
alapellátásbeli eü. team, a szülé
szeti osztályon működő team olyan 
együttműködése nélkül, melyből 
gyakorlati módszerességek hiá
nyoznak. Körzetünkben 10 éven át 
egyenletesen elértük a 86%-os 
anyatej (AT)-táplálást, holott a 
módszerünk alkalmazása előtt mi is 
csak a szomorú országos átlagok
nál voltunk. Ugyancsak szomorú 
lenne, ha 10 éves eredményes mun
kánk és módszerünk a közlésen túl 
a feledés homályába veszne csak 
azért, mert az uralkodó tankönyvi 
tétel szerint az AT semmilyen 
gyógyszerrel nem serkenthető, és 
leszólja módszerünket az, aki 
meg sem próbálta reprodukálni. 
Nem psychés hatás, hanem bioló
giai effektus, hogy az anya apadó 
tejelválasztását napi 2 X  50 000 E 
А-vitamin 85%-os valószínűséggel 
növeli. A módszer túladagolás ve
szélyét nem rejti magában, sőt já
rulékos még fel nem tárt előnyei 
beláthatatlanok.

Morvay Frigyes dr.

T. Szerkesztőség! Szerzőtársaim 
nevében megköszönöm Morvay Fri
gyes dr.-nak a szoptatási készség
ről írott dolgozatunkhoz tett hozzá
szólását, és elismerését hálásan 
nyugtázzuk. Sajnáljuk, hogy hivat
kozott közleményét, amelyben az 
anyatej termelődésének A-vitamin 
kezelés hatására észlelt fokozódá

sáról számolt be, valóban nem 
ismertük. Módszerét ennélfogva 
nem szólhattuk le, de nem is tet
tük volna, mivel ilyen irányú ta
pasztalatunk nincs. Egyébként is 
csak üdvözölni lehet minden olyan 
törekvést, amely a szoptatási arány 
növelésére irányul és természetes 
szövetségesnek számít mindenki, 
aki ennek érdekében fáradozik.

Molnár Miklós dr.

Az „excindatum”, ill. „incinda- 
tum” latin szavak helytelen haszná
latáról.

T. Szerkesztőség! Fel kell hívnom 
a figyelmet az 1980. 121. évfolyam 
50. számának 3057. oldalán ismétel
ten szereplő „excindatum” szó hely
telen voltára, annak érdekében, 
hogy az ne honosodjék meg a hazai 
szakirodalomban.

Az Orvosi Hetilap 1978. évi 53. 
számának 3287. sz. oldalán egyes 
latin és görög szavak helytelen 
használatáról szóló írásomban ki
fejtettem a következőket: „A sebé
szek széles körében otthonos ez a 
magyarosan ragozott szó „incindál”, 
holott a bemetszek, felvágok jelen
tésű latin ige nem incindo, hanem 
„incido”, amely a „caedo” (vágok) 
igéből származik. Incindo ige nincs 
a latinban. Incendo ige ugyan van, 
de az nem vágást, hanem felgyúj
tást jelent. Ha tehát a jó magyar 
„bemetszek” v. „felvágok” szavak 
helyett a sebész mindenképpen la
tinból vett szót kívánna használni, 
az „incidálok” szót kellene használ
nia.”

Ugyanez áll az „excido” (kivágok) 
szóra vontkazólag is, amelynek „ex- 
cindo” alakja nincsen.

Kétségtelen tehát, hogy „excin
datum” szó sincs a latin nyelvben s 
a sebészileg kimetszett szövetdarab 
„excisum”-пак volna nevezhető. A 
bemetszést szerencsére általában 
helyesen nevezik „incisio”-nak s a 
kimetszést pedig „excisio”-nak 
(próba-excisio).

Megjegyzéseim összhangban áll
nak a Magyar Tudományos Aka
démia elnökségének állásfoglalásá
val, amely szerint „a már megho
nosodott idegen szavak esetében 
pedig azok helyes, pontos alkalma
zására kell törekedni” (Orvosi He
tilap 1978, 119, 3283.).

Bugár-Mészáros Károly dr.

T. Szerkesztőség! Meglepetéssel 
vettem észre a Hetilap 1980. évi 50. 
számának Tartalomjegyzékében, 
majd a közlemény címének és szö
vegének olvasásakor (3057—3059. 
old.) az írott magyar orvosi nyelv
ben eleddig nem használt latin mű
szót: ismételten is excindátum-ról 
esik szó.

A gyakran használt excisio, inci
sio főnevek alapját képező igét la
tinul már nem tanult orvosaink 
sokszor mondják helytelenül ex-, 
ill. incindál-nak, talán a vélt szebb 
hangzás érdekében. Az ige mindkét 
esetben a caedo, cecidi, caesus-ból 
származik, s excido, excidi, excisus, 
ill. incido, incidi, incisus formában 
található bármely latin szótárban. 
Helyes nyelhasználattal tehát ex- 
és incidál. Sajnálatos, hogy a szer
zői hármas egyetlen magyar társ
szerzőjének ez a nyelvi lapszusa 
javítás nélkül átment a lektor (ok), 
a szerkesztőség, sőt a nyomda és 
nyomdai nyelvi lektor kezén is. 
Mielőbbi korrekciója annál inkább 
sürgős, hogy a szóban eddigelé is 
elterjedt nyelvi barbarizmus ez 
úton ne kapjon tápot s ifjabb or
vosnemzedékünk körében ne ter
jedjen.

Felmerül ennek kapcsán az a to
vábbi kérdés, hogy milyen latin 
műszóval jelölhető a kimetszésből 
nyert szövetminta. A múltidejű 
melléknévi igenév semlegesnemű 
formája az excisum; a szakkifeje
zések helyes latinságára nagy súlyt 
helyező német irodalomban Bázi
saiként szerepelt.* Györkösy A. 
(szerk.) latin—magyar szótárában 
(Akadémiai Kiadó, 1978) az excisa- 
tus, -a, -um melléknév is található; 
igéjét viszont az excido stb.-vel 
azonos jelentéssel megtaláltam Pá
pai Páriz Ferenc (Cibinii, Anno 
MDCCLXVII) szótárában: exciso, 
excisare. Az excisatus stb. ennek 
múltidejű melléknévi igeneve. 
Ezek nyomán helyesnek vélhető, 
ha a kimetszett szövetminta jelölé
sére latinul az excisatum szót hasz-
ntl^ u'4' Adler Péter dr.

* A Duden: Wörterbuch medi
zinischer Fachausdrücke, 3. kiadás, 
Mannheim/Stuttgart, 1979. szerint 
az Exzidat használatos.



E. H. Ackerknecht: Geschichte 
der Medizin. — 3. überarbeitete 
A uflage von Kurze Geschichte der 
Medizin. K iadó: Ferdinand Enke 
Verlag S tu ttgart 1977. 235 oldal, 3 
ábra, I—III. függelék, irodalom - 
jegyzék. Á ra: 16,80 DM.

A világhírű  orvostörténész Erw in 
H. Ackerknecht (szül. 1906) új m ű
ve 1955-ben megjelent könyvének 
(A short H istory of Medicine) 3. 
ném et nyelvű, bővített kiadása. Az 
új kiadás szám ára az új eredm é
nyek regisztrálásán, a fölöslegessé 
vált ism eretanyag kiik tatásán  kívül 
új fontos feladat is adódott, neve
zetesen, hogy a könyv segítséget 
nyújtson a végzős orvosnövendék
nek a vizsgához az orvostörténet 
tárgykörében. Az NSZK-ban 
ugyanis a jelenleg érvényben levő 
approbatiós rend (az orvosi gyakor
la t engedélyezése) az ún. multiple 
choice system alap ján  írásbeli vizs
gához van kötve. A vizsgaanyag — 
ebben az orvostörténelem is szere
pel — kidolgozására Maimban spe
ciális intézetet hoztak létre (Insti
tut für medizinische Prüfungsfra
gen), am ely a  vizsgák előkészíté
sére tárgykatalógusokat bocsát ki. 
Az orvostörténelm i téziseket m a
gában foglaló katalógus — am e
lyet a  kiadó előzékenyen m egkül
dött a  recenzornak — 120 kérdés
ből áll. A könyv szerzőjének meg 
kellett jelölnie azokat a helyeket a  
könyvben, am elyek az egyes k é r
désekre választ adnak. Ezt ta r ta l
m azza az egyik függelék. A kérdé
sek négy fontos tém akört foglalnak 
m agukban, ezek: I. A gyógyászat 
társadalmi és kulturális alapjai a 
legkorábbi időktől a m odern tá rsa 
dalom biztosításon belüli ellátásig. 
II. Az orvosi gondolkodás, tudás és 
tevékenység története, III. Az egész
ségről és betegségről vallott néze
tek változása (az an tik  nézetektől a 
WHO állásfoglalásokig bezárólag), 
IV. Egészség, betegség és társada
lom. (Az ókori járványoktól a  civi
lizációs ártalm akig  és a környezet
védelem  higiénés vonatkozásaiig). 
Ebben a tekintetben — m in t
hogy hivatalos vizsgakérdésekre is 
válaszol — A ckerknecht profesz- 
szor műve különbözik az eddigi o r
vostörténeti m unkáktól.

A mű egyébként viszonylag rövid 
terjedelm ű, de rendszeres m unka, 
am ely 19 fejezetében időrendben 
követi az orvostudom ány fejlődé
sének fontosabb eseményeit, de a 
hagyom ányosan szisztematikus m ű
vektől eltérően az egyes fejezetek 
a haladás csomópontjainak — ezek 
a la tt az ism eretszint áttörése érten 
dő — megfelelően tárgyalják  az 
eredm ényeket. Ez a  szerző állás
pontjából következik, am ely szerint 
m in t általában  a tudom ányok fe j
lődésében, a m edicináéban is a

diszkontinuitás nagyfokú kontinui
tással párhuzam osan fut. Távolról, 
elsősorban a haladás linearitása tű 
nik fel, de ha tüzetesebben elem- 
zünk egy korszakot, akkor fe ltűn 
nek az e lért eredm ények mélyebb 
összefüggései (például felismerések 
térben és időben diszlokált m egsej
tései, egyének és csoportok elszige
telten is hasonló megfigyelései, ezek 
felfedezéssé érése), vagy éppen 
m egtorpanásai, m int pl. a  közép
korban, am elyek jobban engedik 
lá tta tn i, hogy átm eneti visszaesé
sek, kudarcok m ellett is a haladás 
tendenciája a domináns. Erre utal 
a könyv periodizációja. Ez az ős
történeti kutatások alapján, m in t
egy két évezreddel vezeti vissza az 
időkordináta „kezdeti” jelzését. Az 
antik  kortól az egyes korszakokat 
nagyvonalúan általános jellem zés
sel klasszifikálja, így a  hippokrá- 
teszi görög orvoslás korát „beteg- 
központú”-nak, a  középkort 
„könyvközpontú”-nak, a leydeni 
(Boerhaave és tanítványai) perió
dust „betegágyközpontú”-nak, a pá
rizsi és új bécsi iskolával kezdődő 
korszakot „kórháZközpontú”-nak, 
míg korunk orvostudom ányát — a 
szakmai atom izálódásra és a gépek 
u ralm ára célozva — „laborm edici- 
n á”-nak nevezi, am elyből egy em
berközpontú m edicina felé kell u ta t 
találni. Hogy az egyszerűsítő, 
„image”-szerű karak terisz tikát fi
nomítsa, a Hippokrátésztől Boer- 
haaveig terjedő korokat az orvos- 
tudom ány passzív érá jának  nevezi, 
am elyet a fizikális diagnosztika, az 
új gyógyszerek és a bakteriológia 
változtatott „aktív” orvostudom ány- 
nyá. Más módon is igyekszik néze
teit precízebbé tenni. Például az or
vosi nosológia fejlődésében is k i
m utatja , milyen fáradságos ú t ve
zetett a Linné-szerű, taxátív , kór
képrendszerezéstől (Boissier de 
Sauvage 2400 betegséget tartalm azó 
katalógusától) a második bécsi is
kolának a párizsi iskola tanulságait 
is figyelembe vevő, letisztult, tú l
ságosan is puritán  nosologiájáig. 
Hasonlóan didaktikus módon áb rá
zolja hogyan a laku lt ki a  m odern 
klinikum arculata Boerhaavetól 
(akinek hat férfi és ugyanennyi női 
ágya volt) a  párizsi iskoláig, 
am elynek vezető egyénisége, az or
vostörténészek által nem  igen m él
ta to tt J.-B  Bouillaud (1796—1881) 
az aphasia első kutatója, öt év alatt 
25 ezer esetet lá to tt és kezelt.

A ckerknecht professzor az  orvos- 
tudom ánynak, az egyes szakágak
nak úgyszólván valam ennyi tá rgy 
körében publikált, az őskor gyógy
tanától a m odern pszichoszomati
kus irányzatokig, az eszkimók 
gyógytudom ányától az akupunk tú 
ráig, így széles műveltsége b irtoká
ban a  legkézenfekvőbb paradigm ák,

modellek segítségével világít rá  a 
fejlődés egy-egy fontos állom ására, 
elm életek kikristályosodására, né
zetek koronként különböző form á
ban való jelentkezésére, hangoztat
va, hogy a téves nézetek konzek
venciáiból is komoly tanulságok 
adódhatnak. Ilyen kérdéskör a hu- 
moralizmus és szolidarizmus, am e
lyet sok orvostörténész hibásan 
értelm ez és am it divatos dolog az
zal elintézni, hogy túlhaladott. 
A ckerknecht k im utatja, hogy m ár 
az ókorban volt a hippokrátészi hu- 
m oralizm usnak szolidárpatológiai 
oppozíciója, főként Eraszisztrátosz, 
m ajd Aszklépiádész és a  m etodisták 
nézeteiben. A két irányzat rotáció
ját, am it nap jainkban  csak k riti
kával és korrelativ  kategóriaként 
helyes értelm ezni, Selye stressz- 
diszstressz koncepciójáig vezeti.
Hasonló következetességgel érzé
kelteti a m echanikus és anim iszti- 
kus álláspontok párhuzam os a laku 
lását az iatrochemiai, iatrofizikai 
irányzatoktól a különböző vita lis
ta  nézeteken át Cl. Bernard-ig és a 
sejtkórtanig. A paradigm ák egy 
m ásik alkalm azott típusát alkotják  
azok a fejtegetések, am elyek egyes 
orvosi központok hatásával, k isu
gárzásával, egyes tém akörökön dol
gozó orvosok sokszor team -szerű 
működésével ism ertetnek meg. Az 
elsőre Leyden a jó példa, am elynek 
hatása nem csak a kontinensen (Pá
rizs, Bécs) volt érezhető, hanem  
Edinburghban, Dublinban orvosi 
iskolák létrejö ttében is nyomon kö
vethető. Tipikus jelenségként elem 
zi például, hogy Angliában az ideg- 
élettan  terü leté t művelő három  je 
lentős kuta tónak  m ostoha anyagi 
körülm ények között, igen terhes 
prax ist vállalva kellett experim en- 
tálnia. M arshall Haliról (1790—
1832), A. W. Wallerról (1816—1870) 
és W. Bowmannról (1816—1892) van 
szó. W alleren a róla elnevezett 
idegelfajulás leíróján — illetve 
anyagi helyzetén — az akkor tek in 
télyes Monthyon-díj sem sokat se
gített. Ez a példa egyben a rra  is 
rám utat, hogy a  könyv szerzője, ha 
m ódja van rá, érzékelteti az orvosi 
hivatás anyagi, társadalm i m egbe
csülését, és azt, hogy egyes korok
ban, országokban az orvos tá rgy
választását mi indokolta.

A ckerknecht professzor lényegé
ben több m int két évtizede jól be
vált form át és m etodikát alakíto tt 
ki könyve új kiadásában, am ely 
elsősorban kom pendium  és didak
tikai célokat tűzött maga elé, m el
lőzve az orvosi historiographia heu
risztikai, kutatás-elm életi, fo rrás
kritikai kérdéseit. Ezekre a kiváló 
orvostörténész inkább speciálmono- 
gráfiában té r ki. Az oktató, tanító 
célzatot m utatja , hogy a könyv a rá 
nyaiban is a term észettudom ányos 
m edicina és a klinikum  haladására 
összpontosítja a figyelmet. A te rje 
delem Уз-3 a 19. század orvostudo
m ányával foglalkozik, századunk / ' A  
első felének fejlem ényeire 5,16% У Т /Г  
jut. Ez utóbbit azzal indokolja, X I  
hogy „az eseményektől való távol- —_r. _ 
ság rövid, a  személyi részvétel szé- 735



les körű, az adatok tömege túlságo
san nyomasztó ahhoz, hogy tá rgy i
lagosan megítélhető legyen, vajon 
századunk első felének teljesítm é
nyéből mi a  m aradandó és mi a  
m áris tú lha lado tt”. Éppen ennek 
megfelelően, a  zárófejezet kevés 
nevet, részletet tartalm az, hogy a n 
nál jobban koncentrálhasson a  leg
fontosabb fejlődési tendenciákra és 
a  távlatokra. A könyv tanulságos 
fejtegetéseket ta rta lm az az orvos
történet céljára, létjogosultságára 
nézve. A m érleg orvostörténeti se r
penyőjébe olyan érvek kerülnek, 
m int a  logikus gondolkodásra, k ri
tikus szem léletre nevelés. Ugyan
csak meggondolandó, hogy az 
amúgyis tú lzottan  deduktív  irányú  
képzés m ellett az orvostörténelem  
esem ényeinek mérlegelése, m egta
n ít az induk tív  m egközelítésre is, 
a rra , hogy az új elem  felism erése a 
leggyakrabban ú j látásmódot (eset
leg új eszközös m etodikát) igényel, 
hogy ne csak a felszínes p rak tiku 
mot nézzük a fejlem ényekben. P él
daként em líti az Egyesült Á llam ok
ban folyó orvostörténeti oktatás 
tan tervét, ez ugyanis olyan össze
függések elem zését is tartalm azza, 
am elyek a gyakorlatban közvetle
nül nem  hasznosíthatók (»A „hasz
nos” — hangsúlyozza — mindig 
kritikával kezelendő, m ert lehet, 
hogy gyorsan elévül, vagy fel kell 
adni, m ert m ár felbukkanásakor is 
csak divatos volt«.) De a  legfonto
sabb, am it a m edicina tö rténeté

ből tanu lhatunk , a  helyes beteg
ség- és betegfogalom. A nnak felis
merése, hogy a  betegség lényege
sen több, m in t egy individuum  élet
tan i és lélektani összeomlása. „Rop
pant társadalmi tényezők határoz
zák meg, hogy valaki m egbeteg
szik-e vagy sem és hogyan, m ilyen  
eredm énnyel kezelhető. Egy orvos 
soha nem  hajolhat meg elég korán  
a tény előtt, hogy hivatása szerves 
része és term éke a társadalomnak  
és hogy az m indig szorosan kötő
d ik a valláshoz, bölcselethez, gaz
dasághoz, politikához, az egész em 
beri kultúrához. Képzése, szociális 
értékelése, anyagi megbecsülése — 
és sajnos specializálódása is — 
végső fokon  a társadalom helyes 
vagy helytelen tájékozottságától és 
döntésétől függ”. A ckerknecht a 
m edicinát proteusi tevékenységnek 
ta rtja , am ely m int egzakt tudom ány 
elemez, de m int gyógyítóművészet 
elsősorban szintetizál. Csak ily mó
don képes a beteget em bertársai és 
környezete, a  társadalom , koheren
ciájában szám ba venni, gyógyítói, 
etikai készségét eredm ényesen érvé
nyesíteni. Az orvostörténelem  ism e
retének morális hatása — figyelmez
te t — különösen fontos nap ja ink 
ban, ugyanis az  orvos sokszor ke
rü l súlyos döntések elé, am ikor h i
vatása gyakorlása közben egészsé
ges egyensúlyt kell terem tenie ön- 
feláldozás és jogos egyéni érdekei 
között. Persze lehet valaki m eg
bízható orvos anélkül, hogy orvos

történeti ism eretei lennének. De az 
orvostörténet m egismerésével — 
hangsúlyozza — jobb orvossá v á l
hat. B ár az orvostörténet m indenki 
szám ára hasznos, senki sem m erít
het belőle annyi hasznot, m int a 
növendék. Ezáltal ugyanis, lényege
sen lerövidítheti a „kísérletezés és 
tévedés” időszakát, am ely m ind 
szám ára, m ind pedig betege szám á
ra  oly fájdalm as lehet.

Összegezve: E. H. A ckerknecht 
m űve rendszeresen, módszeresen 
felépített, élvezetesen m egírt, jó  be
osztású, d idaktikai céljaiban követ
kezetes, beállítottságában hum anis
ta eszmeiségű kom pendium , am ely 
korszerű, term észettudom ányos, 
egyben etikus gyógyítói szem léletre 
és m agatartásra  nevel. M egjegyzé
seink, hogy nem  árto tt volna né
hány kortörténeti m ozzanat a h á tté r  
jobb kiemelésére, több illusztráció, 
főként sem atikus rajz, grafikon és 
a  regiszter tárgyi, fogalmi részének 
gazdagabbá té tele  — nem  érin ti a 
m unka alapvető erényeit. Az em lí
te tt vizsgakatalóguson kívül két 
függelék ta lálható  a könyvben. 
Ezek közül az egyik képet ad az 
orvostudom ány fejlődéséről (1900- 
ig) az Egyesült Állam okban, a  m á
sik az orvosi-fiziológiai Nobel-dí- 
jasok jegyzékét tartalm azza. A b ib
liográfia nagy értéke, hogy kim erí
tően tájékoztat az egyes fejezetek, 
orvosi szakok irodalm áról, m ás
részt, hogy értékeli, m inősíti is az 
egyes m unkákat. m d vég i Jenő

A szakmai rendezvények szervezőinek figyelmébe!

Az ORVOSI HETILAP m indenkori kiadóhivatala a felszabadulás, ill. a  lap ú jra 
indulása óta m indenfajta  szakm ai vonatkozású hírközlést (kongresszusok, ankétok, 
előadások-ülések stb., stb.) d íjta lanu l közölt. Tette ezt annak  ellenére, hogy az 
utóbbi 10—15 esztendőben a nyomdai kiadások állandó növekedése folytán a  H eti
lapot csak deficittel lehete tt fenntartani.

E tény elkerülhetetlenül kényszeríti a kiadóhivatalt, hogy a jövőben a hír
közléseket — hasonlóan, m in t a pályázati h irdetm ényeket — csak díj ellenében  
tudja  m egjelentetni.

A hírközlések ta rifá já t — a  k iadóhivatal illetékes osztálya állap ítja  meg, ami 
az önköltségnek csak töredéke.

A szám lát a  hírközlés m egjelenése u tán  utólagosan a rendezvény szervezőinek, 
ill. az illetékeseknek fogja elju tta tn i.

A hírközléseket továbbra is az Orvosi H etilap szerkesztősége cím ére (Buda
pest, Pf. 36. M ünnich F. u. 32. 1363) kell megküldeni.

Lapzárta: a  kívánt, ak tuális szám  m egjelenése elő tt 20 nap, a nagyobb te rje- 
deknűeké 30 nap!

(Külföldi előadó előadásának cím ét m agyarul kérik, zárójelben feltüntetve, 
hogy milyen nyelven hangzik el.)

IFJÚSÁGI LAPKIADÓ VÁLLALAT
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A Fővárosi Weil Emil Kórház 
Tudományos Köre 1981. m árcius 
25-én délután 14 órakor, a K órház 
kultú rterm ében  (XIV., Uzsoki u.
29.) tudományos ülést tart.

Üléselnök: Benedek Tibor dr.
Végh István dr., Soós József dr., 

Varga József dr.: Hólyagdaganatos 
betegek urológiai gondozása és el
látása.

Határ András dr., Matzángos Si
mon dr.: Vesetum or és -cysta 
együttes előfordulása.

Sára György dr., Határ András dr.: 
U reter fejlődési rendellenességek 
jelentősége a  kőképződésben.

Baranyai Elemér dr., Sára 
György dr.: A vese öntvénykövek 
sebészi kezelése.

Gál András dr., Baranyai Elemér 
dr., Határ András dr.: P rostata 
laphám m etaplasia, m int preacance- 
rosus állapot.

Varga József, Határ András dr.: 
Vesicula sem inalis malignus tum o
rai.

A Magyar Infektológiai Társaság
1981. m árcius 27-én, pénteken 10 
órakor, az Országos Közegészség- 
ügyi Intézet Fodor József előadó
term ében (IX., N agyvárad té r  2.) 
tudományos ülést rendez.

Üléselnök: Jákics József.
Ralovich B. (Pécs): A m agyaror

szági listeriosis esetek tanulságai.
Dudás B., Ozsvár Zs. (Szeged): 

Ű jabb adatok az egészségügyi dol
gozók hepatitis veszélyeztettségéhez 
és az intézeti járványok súlyosságá
hoz.

Nikodemusz 1., Bodnár S. (Buda
pest): Aerob spórások által okozott 
súlyos lefolyású enteralis ártalm ak.

Hajdi Gy., Mészner Zs. (Buda
pest) : Congenitalis varicella syn
droma.

Szirmai Zs. György E., Polgár M. 
(Budapest): Coxsackie B2 enterovi
rus okozta myocarditis újszülöttek
ben.

Ozsvár Zs., Menyhárt É. (Sze
ged) : Pneumococcus sepsis letalis 
és gyógyult esetei.

A Magyar Szemorvostársaság
1981. m árcius 27-én (péntek) dél
u tán  15 órakor Budapesten, az I. 
Szem klinika tanterm ében (Vili., 
Tömő u. 25—29.) tudományos ülést 
ta rt.

Leiszter Ferenc (Pécs): Immuno
lógiai vizsgálatok Vogt—Koyana- 
gi—Harada-betegségben.

Sues, M., Melkebeek, L. (Brüsz- 
szel): Az arteriotonograph (Berke
ley Model 770) jelentősége a  caro
tis keringési zavar felismerésében.

A Magyar Kardiológusok Társa
sága 1981. m árcius 30-án (hétfőn) 
18 órakor, az Orvostovábbképző 
Intézet O ktatási Épülete nagyter
m ében (XIII., Szabolcs u. 35.) tudo
mányos ülést tart.

1. Kékes Ede: A  Tudományos 
Szervező Bizottság beszám olója a 
m unkacsoportok m egalakulásáról.

2. Horváth Mihály (Balatonfü- 
red ): A nukleárkardiológia hazai 
k ialakulása és reális lehetőségei.

3. lstvánffy Mária, R. Halmágyi 
Margit: A bal kam ra funkció vizs
gálatának radioizotópos módszerei.

4. A nukleáris kardiológia mo
dem  módszerei, (filmvetítés, prof. 
Therese Planiol. Tours Nukl. Med. 
Centrum).

A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Orthopaediai Klinika
1981. m árcius 30-án (hétfő) este 19 
órakor, a K lin ika nagyterm ében 
(XI., K arolina ú t 27.) tudományos 
ülést tart.

1. Katona Ferenc: A  m eningo
myeloceles újszülött teljes neuroló
giai vizsgálata és m űtét u tán i re- 
rehabilitációja.

2. Paraicz Ervin: A  m yelodyspla
sia ak tuális idegsebészeti vonat
kozásai.

3. Vincze János (M iskolc): Mye
lodysplasia korai m űtéti kezelése és 
a  késői kilátások.

4. Antal József: M yelodysplasiás 
betegek korai izomegyensúly hely
reállító  műtétéi.

5. Vizkelety Tibor: M yelodyspla
siás betegek álló- és járóképessé 
tétele.

6. Lénárt Gyógy: A  m yelodyspla- 
siával kapcsolatos néhány ossealis 
problém a.

7. Esetmegbeszélések.

A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem 1981. április 2-án délután 
15 órakor, az I. Belklinika ta n te r
mében „Pancreas 90 percben” cím 
mel kerekasztal-értekezletet ta rt.

Tém akörök: H asnyálm irigyünk
mikroszkóp alatt. — Hogyan m ű
ködik a pancreas am íg ép, s am ikor 
károsodott? — Mi tö rténik  a  panc- 
reatopathiák  hátterében? — Mit 
tudhatunk  meg a pancreasról a  la 
boratórium ban? — P ancreatitis és 
következményei. — Melyik radioló
giai m ódszert válasszuk? — Mit te 
he t a  sebész a  krónikus pancreatitis 
és tum or esetén? — Mit tehet a  se
bész ak u t pancreatitisben és szö
vődm ényeiben? — A pancreas 
transp lan ta tio  mai állása.

M oderátor: Péter Mózes dr.

Résztvevők: A ntal Lajos dr., 
prof. Bornem isza György, Kovács 
Tibor dr., K rasznai Géza dr., 
Muszbek László dr., P é te r Mózes 
dr., Sápi P éter dr., Udvardi Miklós 
dr., Várhelyi Im re dr.

A Magyar Dermatológiai Társu
lat 1981. m árcius 30—április 1. kö
zött, a  Semmelweis OTE Elméleti 
Tömb tanterm eiben (IX., Nagyvá
rad  té r  4.) rendezi XIII. kongresz- 
szusát, nemzetközi részvétellel.

1981. március 30., 10.00 óra
Díszterem

Schultheisz Emil dr. egészségügyi 
m iniszter: Megnyitó.

Prof. Otto Braun-Falco, a Der
m atológiai Társaságok L igája e l
nöke, prof. Simon Miklós, a  M agyar 
Dermatológiai T ársu la t e lnöke: 
Üdvözlések.

11.00 óra 
P lenáris ülés

A derm ato-venerológia helyzete 
és jövője az orvostudom ányban.

Najzer A. (B udapest): A  m agyar 
orvostudom ány fejlődésének főbb 
irányai a  nyolcvanas években.

Rácz I. (B udapest): A derm ato- 
venerológia kapcsolatai a  klinikai 
és elm életi orvosi disciplinákkal.

Rozsivalova, V., Komarkova, M. 
(Csehszlovákia): A bőrgyógyász és 
belgyógyász együttműködése.

Török É. (B udapest): P ediátriai 
dermatológia.

15.00 óra 
Zöld terem

Tém a: „Phlebológia szerepe a  
derm atológiában”.

May, R, (Ausztria): A postthrom - 
botikus szindróm a sebészete.

Feuerstein, W. (A usztria): A láb 
szár insufficiens perforánsainak 
disszekciója. M űtéti technika és 
hosszú távú  eredmények.

Hetényi A., Benczúr Gy. (Veszp
rém ): A krónikus vénás elégtelen
ség kezelésének tapasztalatai.

S z ü n e t
Klüken, N. (NSZK): Phlebológia 

a bőrgyógyászatban.
Radó Gy. (Budapest): A phlebo- 

lógiai gondozás tapasztalatai.
Várkonyi V., Terstyánszky E. 

(Budapest): A fiatalkori ulcus cru 
ris epidemiológiai adatai.

Meinhof, W., Wienert, V., Stem
mer, R. (NSZK—Franciaország): 
K rónikus vénás elégtelenségben 
szenvedők onychomykosisa.

Holan, V. (Csehszlovákia): A 
nem  vénás eredetű  lábszárfekélyek.

Hetényi A., Pfeiffer J. (Veszp
rém) : A krónikus vénás elégtelen
ség bőrtünetei.

Wienert, V., Blazek, V. (NSZK):
Üj opto-elektronikus m ódszer a  
vénás elégtelenség noninvasiv vizs
gálatára.

Hetényi A., Pfeiffer J., Páhoki G. 
(Veszprém): A phlebodynam om et- 
ria  szerepe a  krónikus vénás elég
telenség differenciáldiagnosztikájá
ban.

Bunta, S., Konstantinovic, S. (Ju
goszlávia): Varikózus vénák szkle- 
rotizálással és calcium dobesilát- 
tá l (Doxium) kom binált kezelése. 737
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Kulcsár S. (Pécs): P erforált a lu 
m ínium  fólia a lábszárfekély keze
lésében.

Horakova, M. (Csehszlovákia): 
Varix recidivák tömeszelés után.

1981. március 30., 15.00 óra 
B arna terem

Tém a: „Elektronm ikroszkópia a  
klinikai gyakorlatban”.

Cesarini, J. P. (Franciaország): 
V eleszületett pigm ent rendellenes
ségek finom szerkezetének tanu lm á
nyozása.

Daróczy J. (Budapest): E lektron
m ikroszkópia a bőrgyógyászati gya
korlatban.

Szekeres L. (Szeged): A m egvál
tozott m elanin metabólizm us fi
nom szerkezeti jelei a  m elanom a 
tum orsejtekben és a  keratinoci- 
tákban.

Groniowska, M., Langner, A., 
W alski, M. (Lengyelország): Selero- 
m yxoedem ában észlelhető elektron
mikroszkópos jelek.

Vezekényi K. (Debrecen): F ibro
xanthom a (elektronmikroszkópos 
tanulm ány).

Feldmann J., Daróczy J. (Buda
pest (Bullozus derm atózisok im 
m un elektronm ikroszkópos vizsgá
lata.

Farkas, J., Ciampor, F. (Csehszlo
vákia) : Atípusos lokalizációjú v íru 
sos bőrfertőzések elektronm ikrosz
kópos diagnosztikája.

Shetsiruli, L. T„ Apridonidze, K. 
(Szovjetunió): A T. rubrum  és az 
á lta la  okozott gombás folyam at fi
nom szerkezetének új adatai.

Máthé I, Gábor I., Ablonczy É. 
(B udapest): M onilethrixben vég
zett scanning elektronm ikroszkópos 
vizsgálatok.

1981. március 31., 9.00 óra 
P lenáris ülés 
Zöld terem

D iaklinika a  m agyar bőrgyógyá
szati intézm ények beteganyagából 
I—XXI. eset.

Szerkesztette: N ébenführer L.
(Budapest).

M oderátor: Rácz I. (Budapest).
10.40 óra

Tém a: „Ű jabb eljárások  a  bőr- 
gyógyászati te ráp iában”.

Sim on M. (Szeged): Ü jabb e ljá 
rások a  bőrgyógyászati terápiában.

Friedrich, H. C. (NSZK): A der- 
m ato-kirurgia haladása.

Tronnier, H. (NSZK): Az atopiás 
derm atitis UVA kezelése.

Bunta  S., Peris, Z. (Jugoszlá
via) : T apasztalataink herpes sim p
lex fertőzések Inosilplex kezelésé
vel.

Konopik, J. (Csehszlovákia): A 
krónikus lym phoedem a és a  bőr 
sclerozisának gyógyszeres kezelése.

Jakubovicz, K. (Lengyelország): 
Difluorid szteroidok a  bőrbetegsé
gek helyi kezelésében.

S z ü n e t
Babaintz, R. S. (Szovjetunió): 

N éhány nem  gyógyszeres bőrgyó

gyászati kezeléssel szerzett tapasz
talataink.

M ester E. (B udapest): A lézersu
gár biostim uláló hatása.

Koliadenko, V. G., Supenko, N.
M. (Szovjetunió): N éhány krónikus 
bórbetgség lézersugár kezelése.

Kapkaev, R. A., Kadirov, E. A., 
K im  E. G., Vaisev, A. S., Nasinio- 
va, M. A. (Szovjetunió): Derm ato- 
zisok k rio teráp iája  és term osemio- 
tikájuk.

Soós Gy., Tem esvári E. (Buda
pest) : Polysensibilizált betegek ke
zelése deposteroiddal.

Vánkos J. (Budapest): Cyprote- 
rone acetate hatása az apokrin  ve
rejtékm irigyekre.

Török L., Reszler M. (Kecs
kem ét) : Akne és hirzutizm us an ti- 
androgen kezelése. ,

Bajdekov B., Jushkevich  I., Lam - 
bova S. (B ulgária): Akne kezelése 
cinkszulfáttal.

Czernielewski, A. (Lengyelor
szág): Foglalkozási olaj akne keze
lése tetraciklinnel.

Tamási P. (Debrecen): V enoru
ton11 készítm ények a  bőrgyógyá
szati gyakorlatban.

15.00 óra 
Zöld terem

Raab W. (A usztria): A ntim ikoti- 
kus imidazol szárm azékok a  mo
dern bőrgyógyászatban.

Török 1., Sim on Gy. (B udapest): 
Ketaconazol kezeléssel két év a la tt 
szerzett tapasz talata ink  k iértéke
lése.

Shetsiruli, L. T. (Szovjetunió): A 
különböző etiológiájú vulvovagini- 
tisek Canesten kezelése.

Berecz M., Rácz 1., Im regh E. (Bu
dapest): Tigason teráp ia psoriasis- 
ban.

Lekovic B., Dostanic, 1. (Jugo
szlávia) : Aromás retinoid és PUVA 
(Re-PUVA) kezelés psoriasis sú 
lyosabb form áiban.

Raffai S., Török L. (Kecskemét): 
K om binált PUVA kezelések psoria
sis vulgárisban (Ditranol +  PUVA. 
Retinoid +  PUVA).

Kantner, V. (Csehszlovákia): T ar
tósan Tigasonnal kezelt keratoder- 
miás betegeken te tt  megfigyelé
seink.

K leszky M. (Budapest): Tapasz
ta latok  K etotifennel atopiás derm a- 
titisben.

S z ü n e t
Verzár-Petri G. (B udapest): 

Gyógynövényeink szerepe a  bőrbe
tegek kezelésében és az orvosi koz
m etikában.

Lobanovszkij, G. 1., Veverica, B.
G., Goncsarov, Sz. V. (Szovjetunió): 
Natív furokum arinok egyes derm a- 
tozisok kezelésében.

Bíró J., V árkonyi V. (Budapest): 
Pyoderm ák kezelése Ebrim ycin gél
lel.

Tabráné Czirják F. (B udapest): 
A gyógyszerforma m egválasztásá
nak  jelentősége egy eredeti, új a n 
tibiotikum , az Ebrim ycin esetén és 
az ezzel szerzett klin ikai tapaszta
latok.

Dénes M., Husszein A., Soós Gy., 
Temesvári E. (B udapest): K linikai 
tapasztalatok Fenistil gél-lel visz
kető bőrbetegségekben.

Dénes M., Husszein A. (Buda
pest) : A Fenistil és Tavegyl m ediá- 
to r  gátló hatásának  összehasonlító 
vizsgálata.

Popova, D., D imitrova, J., Ob- 
reshkova, E. (B ulgária): Indom e- 
thacin  helyi alkalm azása a  bőrgyó
gyászatban.

Shetsiruli, L. T., Vartapetov, A. 
1. (Szovjetunió): Psoriasisos és 
scleroderm ás betegek thalassothe- 
rap iá ja  G rúzia Fekete-tengeri p a r t
vidékén.

Dénes M., Rácz 1. (Budapest): 
K linikai tapasztalatok herpes zoster 
disesm inatus IsoprinoZm és hagyo
mányos kezelésével.

10.40 óra 
B arna terem

Tém a: „A nem i betegségek le
küzdésének m ódszerei”.

Kulcsár Gy. (B udapest): A m agyar 
antivenereás küzdelem  28 éve.

Kovács L. (B udapest): A nem i 
betegségek folyam atos gondozásá
nak tapasztalatai Budapesten.

Eiste, G. (NDK) A syphilis ep i
dem iológiája az NDK-ban.

Gebhardt, W., Thurner, G., Söltz- 
Szöts, J., Kläring, W., Kopp, W. 
(Ausztria): A kom puterizált vene- 
rológiai adatbank  nem zetközi je 
lentősége.

Az előadás a la tt közvetlen kap 
csolat a bécsi kom puter központtal, 
m elynek adatai hozzászólások ese
tén azonnal m egjeleníthetők.

Somogyi T., Görög Ё. (B udapest): 
Deviáns m agatartás, m in t epide
miológiai tényező a nem i betegsé
gek terjedésében.

Raab, W. (Ausztria): A Spectino- 
mycin kezelés hatásossága és biz
tonsága az akut gonorrhoea kezelé
sében.

Horváth M., L igeti J., Szilágyi 1. 
(Szekszárd): A Tolna megyei szi
filiszjárvány tanulságai.

S z ü n e t
Leyh, F. (NSZK): A szifilisz im 

m unológiája.
Luger, A . (A usztria): A szifilisz 

ellenőrzése szerológiai szűréssel.
M arschalkó M., Barna-Vetró 1., 

Horváth 1. (B udapest): ELISA vizs
gálat szifiliszes an titestek  k im uta
tására.

M arschalkó M., Barna-Vetró 1., 
Horváth l. (Budapest): Counter-im - 
m unoelektroforézis módszere a  szi
filisz szerológiában.

Horváth I., R iedl Z., Sztankov L., 
M arschalkó M. (B udapest): In tra 
vénás im m unizálás kísérletes szifi
liszben patogén Treponém a antigé
nekkel és RSH adjuvánssal.

15.00 óra 
B arna terem

Tém a: „A Chalonok és béta-ad- 
renerg receptorok szerepe a  bőr- 
gyógyászati patológiában”.
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Perrins, D. J. D. (Anglia): A cha- 
lonok. Felfedezésük, jelenlegi m eg
ítélésük.

Szentiványi, A. (USA): A béta- 
adrenerg  receptorok szerepe a bőr- 
gyógyászati patológiában.

Rácz 1. (Budapest): B éta-adre- 
nerg receptorok psoriasisban és 
más bőrbetegségekben.

A ltm ann, H. (Ausztria): Po- 
ly(ADP-ribóz) szintézis U V -repair 
deficiens X eroderm a pigmentosom 
variáns sejtekben, valam in t X ero
derm a pigm entosum ban szenvedő 
egyén fibroblasztjaiban.

Schnellen, В. (NSZK): A psoria
sis, m in t enzimdefektus.

Berecz M., Rácz 1., Soós Gy. (Bu
dapest) : B éta-adrenerg blokkolók 
és a psoriasis.

Gschnait, F. (Ausztria): Szérum 
húgysav szintek kezeletlen és 
PUVA-kezelt psoriasisban.

Dovzsanszkij, Sz. 1., Geraszimova,
M. V. (Szovjetunió): A rthritis pso
ria tica  — szisztémás megbetegedés.

Csató M., Dohozy A., Hunyadi J., 
K enderessy Sz. A. (Szeged): PMN 
granulocita kem otaxis valam int ke- 
m otaktikus fak to r képződés Con-A- 
val stim ulált m ononukleáris se jtek
ben psoriasisos betegeknél.

1981. április 1., 9.00 óra 
P lenáris ülés 
Zöld terem

D iaklinika a  m agyar bőrgyógyá
szati intézm ények beteganyagából 
X X II—XLI. eset.

Szerkesztette: N ébenführer, L. 
(Budapest).

M oderátor: Nagy E. (Debrecen).
10.40 óra 

Zöld terem
Tém a: „A bőrgyógyászat szerepe 

az im m uno-allergológia fejlődésé
ben”.

Korossy S. (Budapest): Az a lle r
giás bőrbetegségek patogenezisére 
vonatkozó újabb adatok.

Hornstein, О. P., Hornstein, 1. 
(NSZK): M alignus aftózis (Morbus 
Behcet) — a  betegség patogenezi
sére és általános tüneteire vonat
kozó vizsgálatok.

Schubert, H., Prater, E., Hausen, 
В. M. (NDK—NSZK): Alstroem e- 
r ia  növény okozta kontak t derm a
titis.

Tem esvári E. (Budapest): K on
ta k t szenzibilizált betegek katam - 
nesztikus vizsgálata.

H orkay 1., Bodolay E., Krajczár 
J. (Debrecen): Immunológiai vizs
gálatok fény-derm atozisokban.

H unyadi J. (Szeged): Im m unoló
giai vizsgálatok psoriasis vu lgáris
ban.

M ihajlov, P., Lalova, A., Paska- 
leva, 1., Zankov, N. (Bulgária): A 
szérum  és a  hólyagbennék lizoszo- 
m ális hidroláz enzim aktiv itásai
nak  változása allergiás bőrbetegek
nél hegyi kezelés előtt és után.

S z ü n e t
Szom ov, B. A. (Szovjetunió): A 

foglalkozási bőrbetegségek aktuális 
problém ái és a  jövő irányvonalai.

Kohánka V. (B udapest): Vinyl- 
klorid expozíciónak k ite tt m unká
sok késői típusú im m unválaszának 
epidemiológiai vizsgálata.

Balogh E., Szabolcsi M., Fórizs
E., Debreczeni M. (Debrecen): Im 
munológiai vizsgálatok krónikus 
derm atofiton fertőzésekben.

Kaben, U., W estphal, H. J., 
Skierlo, P. (NDK): A sejt-közvetí- 
te tte  im m unitás vizsgálata derm a- 
tofitózisokban.

Shetsiruli, L. T., Shvelidze, K. D., 
Bardzulishvili, E., Gogitasvili, K. 
(Szovjetunió): A sejtes im m unitás 
állapota generalizált rubrofitiá- 
ban szenvedő betegeken.

Farkas B., Tóth-K ása 1., Húsz S. 
(Szeged): Mikoszerológiai vizsgá
latok krónikus urticariás betege
ken.

Tem esvári E., Szatlóczky E., Dé
nes M., Soós Gy. (B udapest): É tel- 
additív  anyagok etiológiai szerepe 
krónikus en terális folyam atokban.

Somos Zs., Gróf P., Loibl B. 
(Pécs): A helyi im m unválasz je len 
tősége en terális diszbakteriával 
tá rsu lt dermatozisokban.

Török É., Nagy L. (B udapest): 
Csökkent neutrofil kem otaxis ató- 
piás a lkatú  egyéneknél.

Kapu E., Bozsó K. (Budapest): 
A tópiás derm atitis és asztm a elő
fordulása gyermekeken.

S z ü n e t
15.00 óra 

Zöld terem
T ém a: „Autoim m un bőrbetegsé

gek”.
H orváth A. (Budapest): A utoim 

m un bőrbetegségek.
Szkripkin , Ju. K., Butov, J. S. 

(Szovjetunió): A celluláris és Im
morális im m unitás állapota lupus 
erythem atodeses, szkleroderm ás 
pempigusos és derm atitis herpe ti
form is D uhringban szenvedő bete
geknél.

Haustein, U.-F., Herrmann, К., 
Rytter, M., Lohrisch, I. (NDK): In- 
vitro  lym phocyta stim uláció oligo- 
szaccharidokkal, m elyeket PSS szé
rum  szabadított fel a  bőrből, ille t
ve I-es és III-m as kollagén típ u 
sokból.

Ziegler, V., M unzberger, H., 
Kopping, H. (NDK): Epidemiológiai 
és k lin ikai kapcsolatok a  sziszté
más sclerosis (PSS) és a  szilikózis 
között.

Ladányi Ё., Mészáros Cs., Deb
reczeni M. (Debrecen): Penicillin 
infúziókkal kezelt szisztémás scle- 
rosisos (PSS) betegek laboratórium i 
vizsgálata.

A blonczy Ё., H orváth A. (Buda
pest) : K linikai tapasztalatok 10 éve 
megfigyelésünk a la tt álló szklero
derm ás betegeken.

Pékár A., Ablonczy É., H orváth  
A. (Budapest): Oesophagus vizsgá
latok hagyományos diagnosztikai 
röntgenkészülékkel a  differenciálás 
és a  progresszió k izárása céljából 
szkleroderm ás és egyéb kötőszöve
ti betegségben szenvedő egyéne
ken.

Pékár A., A blonczy Ё., H orváth  
A. (Budapest): Csont- és lágyrész

elváltozások radiológiai jelei szkle- 
roderm ában és egyéb szisztémás 
kötőszöveti betegségekben szenve
dő egyéneken.

Herrmann, К., Ditt, L., Haustein,
U. -E. (NDK): Savanyú hidrolitikus 
aktiv itás PSS szérum ban.

Biró J., Ablonczy É., H orváth A. 
(Budapest): A szérum  béta2 m ikro- 
globulin-szint alakulása SLE-ben

Ingber, A., Feuerman, E. J. (Iz
rael) : Pem phigus herpetiform is, 
pozitív jódkáli provokációval. Lon
gitudinális megfigyelés.

Kárpáti S. (Budapest): G yerm ek
kori krónikus bullózus derm atózi- 
sok kezelése.

Imregh E., Krám er M., Répay 1.,
Vajda Zs. (B udapest): Atípusos 
bullózisok.

10.40 óra 
B arna terem

Tém a: „Lym phom ák”.
Kresbach, H., Kerl, H. (A usztria):

K után В-sejtes lymphom ák.
Romanenko, G. F., Beletzkaia, L.

V. , Belotzkij, S. M., Jesov, N. J., 
Krepker, J. B., Jurina, T. M., Cser- 
dejev, A. N., Suvalova, T. M. (Szov
jetunió): Az imm unológiai módsze
rek jelentősége néhány  súlyos der- 
matózis (mycosis fungoides) pato- 
genezisének tanulm ányozásában.

Szemere P., A ntalóczy Z., Boga 
M,. Préda 1. (Budapest): K ülönle
ges bőrtünetek  a T-zóna lym pho- 
m áiban.

Krámer M., Szigeti A., Kelényi 
G., Megyeri J. (Budapest—Pécs): 
Lym phom ákhoz társuló második 
m alignus betegség.

Tem esvári E., Répay 1., H orváth  
A., M áthé 1. (B udapest): DNCB 
izomorf reakció klinikai je lentő
sége.

Zombai E. (Pécs): A keringő 
lym phocyták morfológiai tu la jdon
ságai mycosis fungoidesben.

Obreshkova, E., Dimitrova, J., 
Bojanov, L., Apostolov, P., Proko- 
panov, D. (Bulgária): G ranulom a- 
tozus mycosis fungoides — hiszto- 
patológiai és finom szerkezeti ta 
nulmányok.

S z ü n e t
Tém a: „Az imm unológiai mód

szerek bőrgyógyászati alkalm a
zása”.

Dobozy A. (Szeged): Az im m uno
lógiai módszerek bőrgyógyászati 
alkalm azása.

Jobbágy A. (Budapest): FITC- 
protein konjugátum ok készítése és 
jellemzése.

Baló-Banga J. M., Molnár L., 
Leibinger J. (B udapest): H aptén- 
specifikus változások a  lym phocyta 
krom atinban. K linikai összefüggé
sek; a  gyógyszerallergia m értéké
nek m eghatározása.

M akovitzky J. (Budapest): Lym 
phocyta m em brán topo-optikai 
m ódszerrel tö rténő  vizsgálata.

Molnár L., Baló-Banga J. M., / ~ \  
Leibinger J., Rácz 1. (Budapest): А П Д  
polim orfonukleáris (PMN) fagocy- J_
ták  aktiv itása különböző bőrbeteg- "
ségekben. 739
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Schneider I., Berkó Gy. (Szom
bathely): Űj módszer szériában a l
kalm azott NBT m eghatározásokra, 
és egyes derm atózisokban kapott 
eredm ényeink.

Húsz S. (Szeged): Különböző der- 
matózisok differenciáldiagnozisá- 
naik lehetősége а В szubpopulációk 
és a  szérum  proteinek eltérései 
alapján .

Szabó Ё., Kovács L., Húsz S. 
(Szeged): Imm unfluoreszcens vizs
gálatok bullozus m egbetegedések
ben.

Leibinger J., Molnár L., Baló- 
Banga J. M., Nagy L. (Budapest): 
A szérum  hisztam inszintjének m eg
határozása spektrofluorim etriás 
módszerrel.

15.30 óra 
B arna terem

Téma: „Szabad előadások és 
poszterek”.

Konsztantyinov, А. V. (Szovjet
unió): A dermatoszomatika néhány 
kérdése a gastroenterológiában.

Göring, H. D., Schubert, H. és 
m tsaik  (NDK): PAG szintek m ela
nom a m alignum ban.

Gyenes V., Pataky L., Csiba A. 
(Budapest): A Gorlin—Goltz-szind- 
roma.

Drizhal, 1., Rozsivalova, V., No- 
zicka, Z. (Csehszlovákia): A fogor
vos és a  bőrgyógyász együttm űkö
dése a  pem phigus vulgaris és a

pem phigoid diagnosztizálása és ke
zelése kapcsán.

Masszi J., S tipkovits L. (A jka): 
Endém iás Mycoplazma pneum oniae 
fertőzöttség szerepe a  m uko-kután 
megbetegedések kiváltásában.

Shetsiruli, L. T. (Szovjetunió): 
Köröm elváltozások különböző meg
betegedésekben.

Berta M. (Szolnok): L yukkártya- 
rendszerű adatrögzítés 1027 psoria- 
sisos beteg esetében.

S z ü n e t  
16.50 óra

„Nyilvános posztervita”
18.00 óra 

B arna terem
Rácz 1. (B udapest): Zárszó.

E L Ő A D Á S O K - Ü L É S E K
D á tu m H e ly e I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y

7981.
márc. 25  
szerda

O rs z . R e u m a  
é s  F i z io t e r á p i á s  
I n t é z e t  k l u b te r m e ,  
II., F r a n k e l  L. u .  2 5 .

d é l e l ő t t  
7 , 3 0  ó r a

Orsz Reuma 
és Fizioterápiás 
Intézet 
II. Belosztály

1 . Ungár Péter: Ú j a b b  t h e r a p i á s  l e h e t ő s é g e k  a  f e k é l y b e t e g s é g  k e z e l é s é b e n .
2 .  Nagyhegyi György, Romén Erzsébet: P o ly m y a lg ia  r h e u m a t i c a r ó l  —  k é t  e s e t  
k a p c s á n .  3 .  Papp László: Ú ja b b  a d a t o k  e g y e s  h y p o p h y s i s  e r e d e t ű  e n d o c r i n  
k ó r k é p e k  s z e m l é l e t é r e  v o n a tk o z ó a n

1981. 
márc. 26. 
csütörtök

F ő v . K o rá n y i  F . é s  S . 
K ó r h á z  t a n á c s t e r m e ,  
V II., A l s ó e r d ő s o r  7 .

d é lu t á n  
1 4  ó r a

Főv. Korányi F. és S. 
Kórház-Rendelőintézet

Ringelhann Béla: H a e m o s i d e r o s i s  é s  h a e m o c h r o m a t o s i s  é r d e k e s  e s e t e i

1981. 
márc. 26. 
csütörtök

F ő v . B a jc s y - Z s i l i n s z k y  
K ó r h á z  t a n á c s t e r m e ,  
X ., M a g ló d i  u .  8 9 .

d é lu t á n  
1 4  ó r a

Főv. Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház Igazgatósága 
és Tudományos 
Bizottsága

1 . Lénárd Rita: H o l t e r  m o n i t o r o z á s .  2 .  Kertai Aurél: D i a b e t e s  m o r b i d i t á s a  h y p e r -  
t o n i á s  b e t e g e k n é l .  3 .  Nádor Tamás U r a c h u s b ó l  k i in d u l ó  r o s s z i n d u la t ú  h ó l y a g 
d a g a n a t  e s e t e

1987. 
márc. 27. 
péntek

S z á j s e b é s z e t i  
K lin ik a , V i l i . ,  
M á r ia  u . 5 2 .

d é l e l ő t t  
8 , 3 0  ó r a

Magyar Fogorvosok 
Egyesülete

A  K o n z e r v á ló  F o g á s z a t i  S z a k o s z t á ly  e lő a d á s a i .
1 . Fazekas Árpád, Pósch E„ prof. Zelles Tivadar: A  n y á lm i r ig y e k  v é r k e r in g é s é n e k  
k í s é r l e t e s  v i z s g á l a t a .  2 .  EsztáriImre, Holló József, Szikla Károly: G y ö k é r tö m é s e k  
i z o t ó p o s  v i z s g á l a t a

1981. 
márc. 27. 
péntek

O rs z . I d e g s e b é s z e t i  
T u d .  I n t é z e t  k ö n y v t á r a ,  
X IV ., A m e r ik a i  u . 5 7 .

d é lu t á n  
1 3  ó r a

Orsz. Idegsebészeti 
Tudományos Intézet 
Röntgen Osztály

1 . Prof. Pásztor Emil: S e l la  k ö r n y é k i  t u m o r o k  r ö n t g e n v i z s g á l a t á n a k  j a v a l l a t a i .
2 .  Deák György: C T  e l t é r é s e k  s e l l a  k ö r n y é k i  t u m o r o k n á l

1981. 
márc. 27. 
péntek

S e m m e l w e i s  O T E  
N e u r o ló g ia i  K lin ik á k  
t a n t e r m e ,  V ili. ,  
B a l a s s a  u . 6 .

d é lu t á n  
1 4  ó r a

Magyar Pszichiátriai 
Társaság
Gerontopszichiátriai 
és Pszichopatológiai 
Szekciója

1 . Fráter Rózsa: P a r a n o i d  t ü n e t k é p z ő d é s  h a l a d o t t  k o r b a n .  2 .  Simkó Alfréd: 
Ú ja b b  a d a t o k  a z  ö n v á d a s  t e m a t i k á jú  d e p r e s s z ió k  p s z ic h o p a to l ó g i á j á h o z

1981. 
márc. 30. 
hétfő

S z e n t e n d r e ,
E n g e  Is u .  7 . ,  M e g y e i  
M ű v e lő d é s i  K ö z p o n t  
é s  K ö n y v tá r

d é l e l ő t t  
1 0  ó r a

Pest m egyei KÖJÁL, 
Szentendrei Városi 
Egészségügyi Osztály

K e r e k a s z ta l  k o n f e r e n c ia .
T é m a :  A z  id ü l t  a lk o h o l b e t e g e k  e g é s z s é g n e v e l é s e .
Som osi Gy.: M e g n y i tó .
V i t a v e z e tő :  Vértes L.
R é s z tv e v ő k :  A v a r  P ., F e j é r  J . ,  F e k e t e  J . ,  G á ld i  Z . H u n  N .,  K o c s i s  F . ,  K u k o r  ! ., 
S i m e k  Z s . ,  V é g h  Á .

1981. 
márc. 30. 
hétfő

P é c s i  O T E  K ö z p . 
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TABLETTA
Antitussivum

ÖSSZETÉTEL
Tablettánként 100 mg 3-(^-Diphenylaethyl)-5-(/J-piperidinoaethyl)-1,2,4-oxa- 
diazol, hydrochlor. hatóanyagot tartalmaz.
JAVALLATOK
Bronchiális eredetű köhögés csillapítására: akut és krónikus bronchitisek, grip
pe. bronchopneumonia, tumor vagy idegentest a bronchusokban, asthma bron
chiole, emphysema, dekompenzáltak éjszakai köhögése, bronchoscopiás vagy 
bronchographiás beavatkozások előkészítésére.
Pleurális eredetű köhögés csillapítására: pleuritis sicca és exsudativa, pleuro
pneumonia, tüdőinfarktus, spontán pneumothorax, pleurális beavatkozások 
(művi pneumothorax, pleura-punctio, pleurán végzett műtétek).

ELLENJAVALLATOK
Nagy váladékozással járó kórképekben és különösen postoperativ állapotokban 
(inhalatiós narkózis után) ellenjavallt.

ADAGOLÁS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-4-szer 1 tabletta, makacs esetben 2 
tabletta.
Gyermekek szokásos adagja az életkornak és testsúlynak megfelelően arányo
san kevesebb, általában naponta 3-4-szer V<—’/2 tabletta.
Bronchológiai előkészítéshez testsúlykg-onként 0,9-3,8 mg-os adagban atropin
nal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt.
A Libexin alkalmazásának semmiféle kellemetlen mellékhatása nincs, megszo
kást nem okoz.
MEGJEGYZÉS
A tablettát szétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szétrágása a száj 
nyálkahártyáján múló zsibbadást, érzéketlenséget válthat ki.

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

CSOMAGOLÁS
20 db á 0,1 g tabletta Térítés: 2,— Ft

CHINOIN

BUDAPEST
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t a b l e t t a

h y p e r u r i k a e m i a - g á t l ó ,  x a n t h i n o x i d á z - b é n í t ó

ÖSSZETÉTEL: Tablettánként 100 mg allopurinolumot tartalmaz.

JAVALLAT: Vesekő- v. húgysavkőképződés megelőzése. Köszvény, valamint secundaer 
hyperurikaemia kezelése, amely polycythaemia vera, myeloid metaplasia vagy egyéb 
vér-dyscrasia esetén észlelhető. Leukaemia és tumor sugár- v. chemotherapiás keze
lésekor az emelkedett húgysavszint csökkentése.

ELLENJAVALLAT: Adagolása gyermekeknek ellenjavallt, kivéve ha a sec. hyper
urikaemia daganatos betegségekhez társul.
Szoptató anyának és olyan betegeknek, akiknek közeli hozzátartozója idiopathiás 
haemochromatosisban szenved, a Milurit adagolása ellenjavallt.
Terhes nőknek csak abban az esetben adható, ha a várható hatékonyság ellensúlyoz
za a kockázatot, amelyet a készítmény használata a magzatra jelenthet.

MELLÉKHATÁS: Ncusea, hányás, hasmenés, intermitláló hasi fájdalmak, bőrvörösség 
(amelyhez néha láz is társul); alkalmanként leukopenia vagy leukocytosis is jelent
kezhet. Néhány esetben reversibilis hepatotoxicitast tapasztaltak. Egyes betegeken 
a serum alkalikus phosphatase- vagy transaminase-szintjének symptomatikus emelke
dését észlelték.

ADAGOLÁS: Felnőtteknek húgysavkőképződés prophylaxisában, köszvényben és se
cundaer hyperurikaemiában napi 100 mg a legkisebb hatásos adag. Átlagosan 200- 
300, ill. 400 mg szükséges 2-4 részre elosztva; közepes vagy súlyosabb esetben 400— 
600 mg/die, de a napi adag a 800 mg-ot ne haladja meg. Daganatellenes kezelésben 
a szükséges napi adag 600-800 mg 2-3 napon át.
Gyermekeknek: 6-10 éves korig ЗХ Ю 0 mg, 6 év alatt 3 X 5 0  mg adható.
A készítményt étkezés után kell bevenni.
Roham elkerülése céljából célszerű a Milurit adagolását fokozatosan növelni, to
vábbá ajánlatos a kezelés kezdetén colchicinnel együtt adagolni. A napi 300-600 mg 
Milurit mellett adagolt mercaptopurin (Purinethol) v. azathioprin (Imuran) adagját a 
korábbi adag Уз-'/д-ёге kell csökkenteni.

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

C Y£ g y f  GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR, BUDAPEST
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k a p s z u l a  H A E M O P O E T I C U M

ÖSSZETÉTEL: 250 mg ferrum sulfuricum oxydulatum (50 mg elemi 
vas), 35 mg natrium dioctyl-sulfosuccinicum kapszulánként.

JAVALLATOK: A szervezet bármely okból kialakult vashiányának 
megszüntetése, illetve megelőzése:
О  fokozott vasveszteség: menorrhagia, metrorrhagia, gyomor- és 

bélvérzések, légúti és húgyúti vérzések, rendszeres véradás» 
műtéti vérveszteség;

ф  nagy vasszükséglet: terhesség, szoptatás, a szervezet növe
kedése, fejlődése;

Q  elégtelen vasbevitel: csecsemőkor, vasban szegény étrend;
Q  csökkent vasfelszívódás: gyomor-resectio utáni állapot,

achlorhydria, steatorrhoea, egyéb malabsorptiós szindrómák.

ADAGOLAS: Átlagos adagja felnőtteknek és serdülőkorúaknak
naponta 3X1 kapszula (=150 mg elemi vas): gyermekeknek 
3-6 éves korban 1-2 kapszula (=50-100 mg elemi vas). 7-12 
éves korban 2X1 kapszula (=  100 mg elmei vas) naponta, étke
zés után, legalább fél pohár vízzel egészben lenyelve.
Csecsemőknek és kisdedeknek 6 hónapos kortól napi fél—1 kap
szula, 2 részletben bevéve. A kapszula tartalmát kevés szirupban 
(pl. málnaszörpben) vagy kávéskanálnyi gyümölcsízben elkever
jük, és egyszerre a negyedét, ill. felét adjuk be étkezés után. 
A kezelés időtartama latens (anaemiával nem járó) vashiány
betegségben 8-10 hét, vashiányos vérszegénységben legalább
3—4 hónap.

MELLÉKHATÁSOK: Enyhe gyomor- vagy bélpanaszok (rövid ideig 
tartó gyomorgödri nyomásérzés, hányinger, hányás, hígabb szék
ürítés vagy székrekedés) előfordulhatnak, és az adag átmeneti 
csökkentésére rendszerint elmúlnak. A székletet feketére festi.

GYÓGYSZERKÖLCSONHATAS: Kerülendő az együttadása tetra- 
ciklinekkel (kelátképződés következtében mind az antibiotikum, 
mind a vas felszívódása csökken).

MEGJEGYZÉS

Vény nélkül is kiadható.

CSOMAGOLÁS

50 kapszula 5,60 Ft.

CHINOIN BUDAPEST A
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PHENYLBUTAZON tabletta

ÖSSZETÉTEL

JAVALLATOK

ELLENJAVALLATOK

ADAGOLÁS

MELLÉKHATÁSOK

KÖLCSÖNHATÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

1 tabletta 200 mg phenylbutazonumot tartalmaz.

Felnőtteknek: Reumatológia: Reumatikus eredetű gyulladás: polyarthritis chronica prog
ressiva, synovitis, spondylarthritis, ankylopoetica (Bechterew-kór).
Degenerativ  ̂reumatizmus: arthrosis, spondylosis, spondylarthrosis. Extraarticuláris reuma- 
tizmus: fibrositis szindróma, myalgia, polymyalgia rheumatica, lumbago, bursitis, tendo
vaginitis.
Traumatológia és sebészet: gyulladással járó állapotok, distorsio, contusio, luxatio, frac
tura,
Oto-rhino-laryngológia: prae- és postoperativ fájdalom, gyulladás.
Gynecológia: adnexitis,, salpingitis, parametritis.
Urológia: urogenitalis szervek műtéti előkezelése, gyulladása (kemoterápia mellett). 
Adjuvánsként: epididymitis, prostatitis, urethritis, cystitis.
Angiológia: thrombophlebitis, lymphangitis.
Ophtalmológia: posttraumatikus és postoperativ gyulladás, keratitis, iridocyclitis. 
Radiológia: malignus tumorok sugárkezelése okozta gyulladás.

Ritmuszavarok, vitium cordis, myopathia cordis chronica, pirazolon érzékenység, vese- és 
májbetegségek, gyomor- és nyombélfekély, vagy azokban az esetekben, amikor a beteg 
anamnézisében gastrointestinális gyulladás, súlyos vagy perzisztáló dyspepsia szerepel, 
ödémakészség, ödéma fellépte, vérképző szervek megbetegedései (leukopenia, thrombo
cytopenia, anaemia). Hipertónia, pajzsmirigy-diszfunkció, a gyógyszer iránti érzékenység. 
A fenilbutazon átjut a placentán és kiválasztódik az anyatejben, ezért laktáció és terhes
ség idején általában ellenjavallt, különösen az első trimesterben mérlegelni kell a kezelés 
kockázatát és az elérhető hatást.

Szokásos kezdeti adagja kortól és általános állapottól függően napi 3XV2—1 tabletta 
(300—600 mg) étkezés közben. Tartós kezelés során a napi adag általában 200 mg, de a 
400 mg-ot ne haladja meg.

Ulceratio, gastrointestinalis vérzés, abdominalis disfunkció, gastritis, epigastrikus fájdalom, 
vérképző szervek működésének zavara (agranulocytosis, aplastikus anaemia, thrombocyto
penia, leukopenia), folyadék- és só-retentió, allergiás reakciók.

Kerülendő az együttadás:
— barbiturátokkal (hatását a fenilbutazon növelheti),

Óvatosan adandó:
— orális antidiabetikumokkal (hypoglikémia veszélye),
— antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatásnövekedés),
— szalicilátokkal (mellékhatások összegződhetnek; urátretenciót okozhat, ezért a köszvény 

manifesztálódhat).
— fenitoinnal (szérumszintje emelkedik),
— penicilinnel, szulfonamiddal (hatásfokozódás).

A kezelés kezdeti időszakában a vérkép, thrombocytaszám, vizelet és májfunkció hetente, 
majd tartós kezelés esetén havonkénti ellenőrzése javasolt.

Gyermekgyógyászati alkalmazása csak 7 éves kor felett, kivételes esetekben kórházban 
állandó orvosi felügyelet mellett lehetséges.

Kőbányai Gy ágy szer ár иду ár Budapest



Á p r i l i s  4 .

Hazánk felszabadulásának 36. évfordulóját ünnep
li a magyar társadalom. Ehhez az ünnephez csat
lakozik minden évben legnépszerűbb és legelter
jedtebb szakmai folyóiratunk, az Orvosi Hetilap is. 
Áttanulmányozva az évfordulók alkalmából írt 
megemlékezéseket, kibontakozik belőlük nemcsak 
szakmánk, de az egész magyar társadalom átalaku
lása, előrehaladása, fejlődése. Mindaz, amit gyó
gyító-megelőző munkánk területén eddig elértünk, 
a felszabadulás gyümölcse, és további fejlődésünk
nek is ez a biztosítéka. Megelégedéssel állapíthat
juk meg, hogy a forradalmi módon megváltozott 
társadalmi, gazdasági rend nyújtotta lehetőségek
kel eddig jól sáfárkodtunk. A háborút ma már 
csak emlékekből ismerő új generációk születtek és 
jutottak alkotó korukba. Népünk műveltsége 
nagymértékben gyarapodott és közeledtünk a 
„művelt fők” társadalmához.

Gyógyító-megelőző ellátási rendszerünk szinte 
hihetetlen mennyiségű ténykedést biztosít, és mun
kánk minőségét mérlegelve sem kell szégyenkez
nünk, mégis e területen sok kívánság fogalmazha
tó meg. Az 1972-ben elfogadott egészségügyi tör
vény szellemében arra kell törekednünk, hogy 
minden lakos azonosan magas szintű, korszerű 
egészségügyi ellátásban részesüljön függetlenül 
korától, lakóhelyétől, társadalmi helyzetétől. Nyil
vánvaló, hogy ennek megvalósítása több évtizedes 
tervezett és szervezett munkát igényel. Ebből a 
munkából sok hárul orvosképzésünkre és tovább
képzésünkre.

Az orvosképzés mai rendszere az 50-es évek
ben alakult ki a megváltozott társadalmi fejlődés 
és igény hatására, és a régebbi rendszer lényegét 
csak részben módosította. A társadalmi változások, 
az állampolgári jogon biztosított egészségügyi el
látás rendszere, a tudományok rohamos fejlődése 
és alkalmazása, ezen belül a gyógyító orvostudo
mány nagyarányú fejlődése és a vele szemben 
megváltozott mennyiségi és minőségi igény szük
ségessé . tette képzési rendszerünk eredményeinek 
vizsgálatát és megújítását. E területen jelentős kí
sérletekre került sor.

Az u to lsó  o k ta tá s i re fo rm  leg je len tő seb b  v á l
to zása  a k iscsoportos g y ak o rla ti o k ta tá s  m e n n y i
ségi és m inőség i növelése  vo lt. Ez p ozitív  e red m é
n y e i m e lle tt sok  id ő p a za rlá ssa l já r t ,  nehézzé te t te  
a  neve lési fe la d a to k a t, n em  so k a t ja v í to t t  a  d iákok  
g y a k o rla ti já rta ssá g á n , és nem  b iz to s íto tt kellő  ösz
tö n z és t a  fo ly am ato s önképzésre .

Az elméleti tárgyak ismeretanyaga inkoordi- 
náltan hatalmasan megnőtt, kifárasztó terhelést 
jelentett a hallgatóknak, ösztönzött csak a vizsgá
ra készülésre. Az elméleti tárgyak oktatói nem is
mérték kielégítően a klinikum igényeit, ezért ne
hezen, nem mindig megfelelően súlyoztak, és így 
a megmaradó ismeret- és tudásanyag a klinikum 
és a gyakorlat számára többször elégtelen volt.
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A klinikai képzés a specializáció irányába ha
tott. A szaktárgyak oktatói tárgyukkal szemben 
sokszor elfogultak voltak, túlzott kiemelést nyer
tek a ritkaságok, a modern gépek, eszközök, tech
nika. Ez az oktatás nem nyújtott kellő ösztönzést 
az alapellátó általános orvosi munka, a megelőzés, 
a közegészségügy és a társadalom-egészségügy irá
nyába és nem fejlesztette kellően a felelősség- 
érzést.

Mindezeket és sok más, most fel nem sorolha
tó körülményt tekintetbe véve, orvosegyetemeink 
az Egészségügyi Minisztérium irányítása és koor
dinációja mellett kezdték el oktatási rendszerünk 
korszerűsítését. Ennek első lépéseként az egészség- 
ügyi miniszter meghatározta az orvosképzés álta
lános — és ezen túl — klinikai szakaszának kép
zési céljait. Ezen célokra támaszkodva kidolgozás
ra került az I. és II. évfolyam oktatásának korsze
rűsítésére. és ezt az egész országban 1978-ban be
vezették. Változást jelentett az első két évfolyam 
tematikájában a társadalom-orvostan oktatásának 
bevezetése, a biometria bővülése és nagyobb fokú 
elkülönülése az orvosi fizikától és az élettan tema
tikájának kiegészítése psychophysiológiával és im
munológiával. Az egyes elméleti tárgyak temati
kájában koordináció valósult meg. Változás történt 
a vizsgák tekintetében is. Kívánatosnak láttuk, 
hogy a diákok gyakrabban adjanak számot tudá
sukról. Így azt reméljük, hogy a rátermettséget 
már az első év végén jobban el tudjuk bírálni.
E reform eredményességének megítélése természe
tesen ma még nem lehetséges, de már most nyil
vánvaló, hogy a várt eredmény érdekében a te
matikák jobb egyeztetésére és a tananyag foko
zottabb és célratörőbb súlyozására lesz szükség.

Az ismert klinikai képzési célok megvalósítá
sának lehetséges módszereivel számos szakmai bi
zottság foglalkozott és megtárgyalták egyetemein
ken is. A nemzetközi orvosképzés irodalmának 
irányvonalait és több egyetem tapasztalatait is te
kintetbe véve az látszik leginkább megvalósítható
nak és eredményre vezetőnek, ha klasszikus okta
tási rendszerünket a klinikai alaptárgyak területén 
már korán kiegészítjük a régi szigorlóévben meg
szokott és jól bevált famulusi rendszerrel. Így le
hetőség nyílik arra, hogy tanulás közben biztosít
suk az alapszintű orvosi tevékenységhez szükséges 
képesség megszerzését. A famulusi rendszerű gya
korlatokban az egyetemista megfelelő felügyelet 
és oktatás mellett folyamatosan vesz részt a beteg- 
osztályok munkájában. így felelősséget érezhet a 
rábízott betegekért, végigkísérheti azokat gyógyu
lásuk során, részt vesz gyógyításukban, ellenőrzé
sükben, a betegosztály egész napi életében, ügye
leti munkájában. Ez a rendszer jobb és több lehe
tőséget biztosít a munkára nevelésre, növeli a diá
kok problémamegoldó képességét, segít a hivatás- 
tudat kialakulására és olyan érzelmi motivációk 
szerzésére, amelyek növelhetik a felelősségtudatot 
és folyamatos önképzésre serkentenek. A diákok 
nem pár órára, hanem folyamatosan kerülnek kap
csolatba az oktatókkal, s így azok nevelő hatásukat 
jobban kibontatkoztathatják.

Tekintettel az évfolyamok nagy létszámára, a 
klinikák önmagukban az ilyen típusú képzéshez 743



nem rendelkeznek elegendő ágyszámmal, ezért a 
famulusi gyakorlatokba a budapesti kórházak, va
lamint a környező megyék alkalmas kórházait, 
osztályait igénybe kell és lehet venni.

Nagyon jelentősnek tartjuk azt a lehetőséget, 
hogy oktatómunkánkba a vidéki kórházakat is be
kapcsolhatjuk. Ettől többek között azt várjuk, 
hogy a medikusok helyesebb képet nyernek a vidé
ki élet lehetőségeiről, jellegéről és a fővárost el- 
túlzottan értékelő szemléletük megváltozik.

Az első famulusi típusú gyakorlatra a III. év 
utáni nyáron kerül sor belgyógyászatból. A IV. és
V. évben az oktatás trimeszterben folyik majd, és 
egy teljes periódusban több hetes famulusi gya
korlat lesz belgyógyászatból, sebészetből, gyermek- 
gyógyászatból és traumatológiából. A IV., V. évben 
az elméleti trimeszterekben az alaptárgyakból 
nem lesz gyakorlat. A VI. évfolyam szokásos szi
gorlóéve alatt kerül sor körzeti orvosi, üzemorvosi 
és oxyológiai jellegű foglalkoztatás beiktatására. 
Jelentős újítás még a III. évfolyamon az orvosi 
psychológia önálló oktatásának a rendszeresítése.

Üj vonása a készülő oktatási reformnak, hogy 
az összes egyetemi vizsgák után még államvizsgá
ra is sor kerül. Az államvizsga célja az állami ér
vényű képesítés, az orvosi diploma előtt meggyő
ződni arról, hogy a medikus valóban megszerez- 
te-e az orvosképzés általános célkitűzéseiben és a 
klinikai képzés céljaiban meghatározott ismerete
ket, képességeket és készségeket. E vizsga inter- 
disciplínaris, összefoglaló jellegű, és tájékoztatást 
nyújt az ismeretek gyakorlati alkalmazásának ké
pességéről is.

Az államvizsga 3 részből áll: az első rész egy 
olyan szakdolgozat, amelynek témája már a IV. év 
folyamán minden medikus számára kijelölésre ke
rül. E dolgozat azt hivatott bizonyítani, hogy a je
lölt képes az általános orvostól megkívánt irodal

mi tájékozódásra ,a gyógyító munka eredményei
nek objektív értékelésére, illetve, hogy az orvosok 
részére szükséges íráskészséget megszerezte.

Miután a hallgatók a VI. évfolyamot befejez
ték és részt vettek az államvizsga-előkészítő integ
rált néhány hetes tanfolyamon, az Egészségügyi 
Minisztérium egységes szervezésében írásos teszt
vizsgát tesznek. Ez az államvizsga második része. 
Ennek az a célja, hogy a meggyőződjünk a me
dikus orvosi tájékozottságáról — tantárgyi részle
tek nélkül — főként esetelemző tesztek segítségé
vel. Ezután kerül sor a szóbeli, kiemelten gyakor
lati jellegű betegvizsgálattal összekötött államvizs
gára a kijelölt államvizsga bizottság előtt.

Az elmondottakból kitűnhetik, hogy az okta
tási reform keretei már jól körvonalazódtak, de 
megvalósítása még sok közös munkát igényel, a 
kereteket tartalommal kell kitölteni. Mindent el 
kell követnünk, hogy a kialakuló új oktatási rend
szerben oktatóink és az oktatásba bevont kórházak 
orvosai a célok megvalósítását szívügyüknek te
kintsék. Csak így várhatjuk, hogy hazánk orvos
képzési rendszere, orvosaink tudása és szakmai 
felkészültsége a megváltozott igényeknek a jövő
ben jobban megfeleljen és külföldi összehasonlí
tásban is versenyképes maradjon.

Most amikor a megváltozott körülmények és 
ebből származó adottságaink csak mérsékeltebb 
mennyiségi növekedést tesznek lehetővé számunk
ra, alapvető feladatunk, hogy a minőség növelésé
vel, javításával is törekedjünk problémáink meg
oldására. Ez a feladata egyetemeinknek is annak 
érdekében, hogy gazdaságosabban, egyszerűbben, 
de magasabb színvonalon biztosítsuk népünk 
egészségügyi ellátását és jövőnk kibontakoztatá
sának lehetőségeit, amelynek alapjait harminchat 
évvel ezelőtti április 4-e, hazánk felszabadulása 
teremtette meg.

S zé csé n y  A n d o r  dr.



Állami Kórház, Balatonfüred

A r e h a b i l i t á c i ó  j e l e n t ő s é g e  
é s  s z e r e p e  
a c a r d i o v a s c u l a r i s  
m e g b e t e g e d é s e k b e n
A rehab ilitác ió  fogalm a, célk itűzései

Böszörményi Ernő dr.

Az Egészségügyi Világszervezet 10 évvel ezelőtti 
definíciója szerint a szívbetegek rehab ilitáció ja  
fo g a lo m k ö réb e  tartozik bármilyen szervezett 
program, amely a beteg részére a lehető legjobb 
fizikai, mentális és szociális állapotot igyekszik 
biztosítani, hogy a saját erőfeszítése árán is, az or
vos tevékenysége révén is, a lehető legszabályo
sabb helyet foglalja el a közösségi életben, a társa
dalomban (1). De ez a fogalom tovább bővíthető: 
a rehabilitáció az a folyamatos, tudatos tevékeny
ség, amellyel a beteg számára az optimális orvosi, 
élettani, psychológiai, szociális helyzetet, foglalko
zásbeli és szabadidő-kihasználási lehetőséget biz
tosítjuk és fenntartjuk. Nyilvánvalóan ennek a te
vékenységnek két része van: az egyik az, amelyet 
a beteg saját maga igyekszik elérni (ön-rehabilitá
ció); a másik az orvos sokirányú tevékenysége. Az 
előbbi fogalmazásban a rehab ilitáció  cé lk itű zé se  
is világos: nemcsak el kell érni lehetőség szerint a 
betegség előtti állapotot, hanem a javulást, amit 
orvosi tevékenységünkkel elértünk, fe n n  is ke ll 
ta r ta n u n k .  Ebből következik az is, hogy a beteg
ség felismerésétől, kezdetétől számítva az egyén, a 
beteg ember élete végéig tart.

A rehabilitációs tevékenységnek az é le t m in 
d e n  te rü le té re  ki kell terjednie: biztosítani kell az 
egyén számára a családba  való harmonikus beil
leszkedés optimális voltát, ugyanakkor a tá rsada
lo m b a n  is ugyanolyan hasznos tevékenységet kell 
elérni, mint amilyen a betegség előtt volt, vagy 
legalábbis: optimális szinten ahhoz hasonlót. Az 
orvosnak jól kell ismernie a beteg munkakörét, 
mert az orvosi rehabilitáción túlmenően fo g la lko 
zási rehabilitációt is kell végezni: vagyis ha a be
teg az előző munkakörét nem, vagy csak részben 
tudja ellátni, az orvossal konzultálnia kell az op
timális lehetőségekről, szaktanácsot kell kapnia a 
foglalkozását illető kérdésekben is. N a u g h to n  és 
m u n k a tá r sa i  (2) szerint a rehabilitáció fogalmába 
beletartozik a betegség-megelőzés, a diagnózis, a 
belgyógyászati és sebészi kezelés (gondozás). Min
dig fontos feladatot képez az adott időpontban a 
fu n k c ió  m egá llap ítása  (fizikai, emocionális, foglal
kozásbeli) és az orvosi ellátás, megfelelő tréning 
biztosítása, amelyek ezt a funkciót javítják.
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Az utolsó 30 évben az ischaemiás szívbetegség 
(ISZB), a myocardium infarctus kezelése alap
vetően megváltozott. Régebben 6—8 hétig fektet
ték az infarctust elszenvedett betegeket, de már 
1940-ben L e v in e  (3), majd később D ock  (4) és H ar
rison  (5) az acut myocardium infarctusos (AMI) 
beteg korai mobilizációjának fontosságát ismer
tették. Ezt elsősorban a phlebothrombosis, pulmo
nalis embolia, a fizikai decondicionálódás, továbbá 
a nem kívánatos psychikai hatás miatt ajánlották.

Az acut myocardium infarctusos beteg reha
bilitációjának különböző fázisaiban a rehabilitáció 
célkitűzései némileg megváltoznak; hol egyik, hol 
másik törekvés kerül előtérbe; az acut (első) fá
zisban az orvosi kezelés kap fő hangsúlyt, a reha
bilitáció szorosabb értelemben csak szűkebb kere
tek között érvényesül, míg az utolsó, harmadik 
fázisban a tevékenység döntő részét a fizikai, psy
chológiai, foglalkozásbeli rehabilitáció képezi. 
Ugyanez vonatkozik pl. a szívműtétes betegek re
habilitációjára is.

Mint ahogy már a coronaria-őrző szobában 
foglalkozni kell a szekunder emocionális reakciók
kal; a szorongással, depressióval, az önbizalom 
elvesztésével (6), a fizikai tréningezést is már a 
legkorábbi fázisban, a második napon el kell kez
deni, hogy a korai dekondicionálódást elkerüljük 
(7, 8). De fontos hangsúlyozni azt is, hogy a szív
betegek rehabilitációjának m in d e n  fázisában 
ügyelnünk kell erre.

Mik ennek a tünetei? A fizikai munka-kapaci
tás nagymérvű csökkenése, a szívfrequentia ter
helésre történő aránytalan fokozódása, testhelyzet
változásra csökkent adaptációs képesség, amely 
elsősorban orthostatikus hypotoniában jelentke
zik. Továbbá csökken a keringő vérmennyiség (és
pedig a plasma volumen nagyobb mértékben, mint 
a vörös vértest tömeg), ugyanígy a vitálkapacitás, 
a tüdőtérfogat, a serum fehérjetartalom is. Negatív 
nitrogén- és calcium egyensúly alakul ki. Megje
lennek a jól ismert emocionális komplikációk: szo
rongás és depressio, vagy éppen agresszivitás. Vé
gül, az izom contractilis erő nagymértékben csök
ken (9, 10).

Természetesen a szívbetegek rehabilitációja 
nemcsak a fizikai tréningezést jelenti, hanem 
mindazon törekvések összességét, amelyekkel a be
teg életmódját, munka- és psychikai túlterhelését, 
kockázati tényezőit eredményesen befolyásolni tud
juk, vagyis röviden: a primer és szekunder pre- 
ventiót alkalmazzuk. A primer preventio az ISZB 
halálozási arányszámának csökkentését célozza, a 
szekunder preventio pedig a már kifejlődött, meg
történt AMI utáni periódusban a betegség további 
romlását, a második, ill. következő infarctusok 
elkerülését van hivatva szolgálni.

Meg kell azonban állapítanunk, hogy bár az 
angina pectoris belgyógyászati és sebészi kezelését 
illetően therápiás lehetőségeink az utóbbi időben 
egyre növekedtek, és az AMI kezelésében is jelen
tős fejlődés észlelhető, az ischaemiás cardiomyo
pathia mortalitás továbbra is emelkedett maradt 
és szembe kell néznünk a coronaria szívbetegség 
egyre növekvő számával (16). Összehangolt erőfe
szítést kell tenni, hogy ezeknek a bajoknak a kö- 745



vetkezményeit a minimumra csökkentsük, akár 
psychológiai, szociális vagy physiológiai síkon. Ez 
a szint az, ahol a rehabilitáció belép a folyamatba
(16) . A rehabilitációval foglalkozó specialisták vi
tathatatlanul megváltoztatták az orvosi társadalom 
magatartását az AMI-t illetően. Fokozatosan 
ugyanilyen erőfeszítéseket kell tenni az angina 
pectoris, hypertonia, a szívbillentyű-betegségek, 
vagy a congenitalis szívhibák vonatkozásában. A 
rehabilitációs eljárásokat bele kell építeni az 
ischaemiás szívbetegség jelenlegi gyógyítási folya
matába. Ez a koncepció az utóbbi évek egyik leg
nagyobb előrelépése (16). A cardiovascularis be
tegség hosszú ideig az összes halálozás több mint 
50%-áért volt felelős (25). Több éven át az ISZB 
okozta mortalitás legmagasabb volt Finnország
ban, ezt követte szorosan az USA, Nagy-Britannia, 
Űj-Zéland, Ausztrália, Kanada, Dél-Afrika fehér 
lakossága és Izrael. A többi északi államban: Dá
niában, Norvégiában és Svédországban a mortali
tás jóval alacsonyabb volt, mint Finnországban
(17) . Az ISZB okozta mortalitás gyorsan emelke
dett több iparosodott országban, az 1950-es, 
1960-as években, főleg férfiak között. Meg lehetett 
állapítani, hogy három kockázati tényező szerepe 
egyértelműen bizonyított: a magas serum Choles
terin, magas vérnyomás és a cigarettázás. Még ezek 
esetében sem teljesen tisztázott azonban a patho- 
mechanizmus. Ettől függetlenül a magyar orvosok 
többet tehetnének a jobb prevenció érdekében: az 
első két kockázati tényezőt igyekszenek diétával, 
gyógyszeresen befolyásolni, azonban sokan a do
hányzást amolyan „bocsánatos bűnnek” tartják, 
amelynek maguk is rabjai. Személyes példamuta
tás hiányában a beteg nem veszi komolyan az or
vos dohányzással kapcsolatos intelmeit. Pedig az 
USA-ban és Angliában, ahol az orvosok nagy része 
abbahagyta a dohányzást (a dohánytermék fel- 
használása 22%-kal csökkent!), kedvező jelenségek 
tapasztalhatók.

Az USA-ban az ISZB epidémia csökkenőben 
van az 1960-as évek közepétől kezdve (18). Havlik 
és Feinleib (19) ezt a mortalitás csökkenésével 
magyarázzák egy újabb konferencia adataira tá
maszkodva. Az USA-ban 1968 és 1976 között a 
korral összefüggésbe hozott ISZB mortalitási arány 
21°/o-kal csökkent! (20). Az USA nem áll egyedül 
ezzel a jó statisztikájával: a WHO által évente kö
zölt mortalitási adatok alapján Kanada, Ausztrá
lia, legújabban Finnország szintén kedvező csök
kenésről adtak számot (21), Salonen és mtsai (22) 
Finnországban az ISZB csökkent incidencia-ará- 
nyáról tudósítanak. Angliában és Walesben a mor
talitási görbe átmeneti csökkenésétől eltekintve 
(14) a mortalitási adatok deprimálóan kedvezőtle
nek maradtak (23). így pl. Angliában a Királyi Or
vosi Társaság tanulmánya szerint (11) az ISZB évi 
halálozási arányszáma a 35—44, 45—54 és az 55— 
64 éves férfiak vonatkozásában jelentős növeke
dést mutatott 1950—52-től 1973-ig. Másrészről a 
nők vonatkozásában kevés változás volt. Hasonló 
adatokat közöltek az ír Köztársaságot, Észak-ír- 
országot és Skóciát illetően, az utóbbi kettőnek lé
nyegesen magasabb mortalitási arányával, mint 

746 Angliában és Walesben.

Angliában és Walesben 1950—1973 között az 
ISZB mortalitás részletes analízise (12, 13) megerő
sítette a növekvő tendenciát, bár ebben részben 
szerepet játszhatott az is, hogy a régebben hyper- 
toniának és myocardialis insufficientiának diag
nosztizált betegeket az ISZB csoportjába sorolták. 
A nők csoportjában a fiatal nők mortalitási aránya 
mutatott állandó növekedést (12).

Az USA-ban a mortalitásban történt kedvező 
változások a dohányzás csökkenésével (1963—1975 
között az összes dohánytermék felhasználása 
22,4%-kal) a tojás és az állati zsír fogyasztásának 
csökkenésével (12,6%—56,7%-kal!) és a növényi 
zsír- és olaj fogyasztás növekedésével (44,1%) hoz
hatók kapcsolatba (14).

Számos tényezőt kell azonban még figyelem
be venni, pl. azt is, hogy a szívbetegségek okozta 
mortalitási arány összefüggésben van a légzőszer
vi betegségek epidémiái fluctuatiójával (15).

Magyarországon az egész országra vonatkozó
lag megbízható felmérésen alapuló statisztikai ada
tok nem állnak rendelkezésre, azonban hozzávető
leges becslések alapján országunkban a cardiovas
cularis betegségben szenvedők aránya még mindig 
növekedőben van (26).

Nagyon kedvezőtlenek országunkban az in
farctus utáni munkába állásra vonatkozó statisz
tikai adatok. Országos tapasztalat, hogy az infarc
tust elszenvedett betegeknek mindössze csak 19— 
20%-a veszi fel újból a munkát (27). Ennek számos 
oka van (társadalmi okok, családi okok, nyugdíj
rendelet, az orvosok egy részének konzervativiz
musa, stb.). Saját tapasztalatok alapján azonban 
nyugodtan állíthatjuk, hogy az acut myocardium 
infarctus után végzett szakszerű rehabilitációs ke
zelés lényeges változást hozhat ezen a területen is: 
a balatonfüredi Állami Kórházban 3 éves utánkö- 
vetéssel 188 infarctust elszenvedett beteg sorsáról 
nyertünk információt (28). Megállapítottuk, hogy 
a betegek 63%-a dolgozik 3 év után, de kerékpár 
ergometriás terheléssel meghatározott munkaké
pesség szempontjából a betegek 88%-a végezhet
te volna előző munkáját vagy könnyebb munka- 
beosztásban még tovább dolgozhatott volna.

A munkába állás szempontjából Magyaror
szág még így is nagyon elmaradt a környező orszá
gokhoz képest, az NDK-ban, Csehszlovákiában 
70—80% között ingadozik az infarctus után mun
kába álltak számaránya.

A WHO vizsgálatai után országunkban is — 
elsősorban a balatonfüredi Állami Kórházban és az 
Országos Kardiológiai Intézetben — a KGST kere
tén belül részletes elemző munka indult meg, hogy 
a munkába állítás és a munkaképesség vonatko
zásában kedvezőbb eredményeket érjünk el.

Mint a sematikus ábrán látható a kezdeti 
komplikációk, szorongás leküzdése után a 3—4. 
hónap válik döntővé a beteg további sorsa szem
pontjából: ekkor kell dönteni a körzeti orvosnak, 
üzemi orvosnak arról, hogy megfelelő szakintézet
be küldi-e a beteget, vagy a megyei kardiológiai 
hálózathoz irányítja, ahol exakt vizsgálatok alap
ján véleményt tudnak mondani a beteg fizikai tel
jesítőképességéről, a munkába állíthatóságról, eset
leges bypass operáció lehetőségéről (szívsebészeti
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rövidítések:
AMI =  acut myocardialis infarctus 
RH =  rehabilitációs centrum 
RDH =  rehabilitációs decentrum 
IBR =  intenzív betegellátó részleg

AMI utáni rehabilitáció lépcsőfokai

cen tru m o k !) v ag y  m á r  e k k o r  eldől a b e teg  á llap o ta  
a lap já n , hogy  nem  fo ly ta th a tja  e re d e ti fo g la lko 
zásá t.

E b b en  a v o n a tk o zá sb an  szem lé le tvá ltozásra  
v an  szükség  nem csak  a be tegek , és hozzátartozó ik , 
h an e m  az o rvosok  k ö réb e n  is. T öbb  orvos az é rt 
n em  m e r  a k tív a b b  le n n i a  m u n k á b a  á llá s t ille tően , 
m e rt úg y m o n d  „a család  e lő tt s az ism erősök  e lő tt 
n e k i kell v á lla ln ia  a  fele lősséget, h a  időközben  a 
b e te g  m e g h a l” . T u d n i k e ll v iszon t, s ez t a család 
ta g o k k a l is m eg  kell tu d n i é r te tn i, hogy  az in fa rc -  
tu s t  e lszen v ed e tt be teg ek  12— 13% -a év e n te  m eg
h a l (29), te h á t  n em  a tré n in g k ú ra , v ag y  az a k t í
v a b b  é le tv ite l az, am i a h a lá lt  e lő idézi: ép p en  fo r
d ítv a , ily en  b e a v a tk o zá so k k a l le h e t m in im ális ra  
2*

csö k k en ten i (de nem  te lje sen  m eg szü n te tn i)  a 
kom plikác iók , ill. a  h a lá l b ek ö v e tk ez té t.

Ö sszefoglalva a sz ívbetegek  re h a b ilitá c ió já n a k  
fe la d a ta it, a  következő  te n n iv a ló in k  v a n n a k :

1. a sz ívbetegség  m ia tt  csökken t, ill m ódosu lt 
m u n k a k ép e sség ű e k  te s ti és le lk i á llap o tá 
n a k  m in é l tö k é le tese b b  h e ly re á llítá sa ;

2. a reh a b ilitá c ió  b á rm e ly  fáz isáb a n  p on tos 
sz ív fu n k c ió -fe lm érés  a  m e g m a ra d t m u n 
k ak ép esség  m é rté k é n e k  és je lleg én ek  m eg
á llap ítá sa , to v á b b á  az a k tu á lis  kezelés in d i-  
k á lá s á ra ;

3. az op tim ális  fo g la lk o z ta tá s  je lleg én ek , ir á 
n y á n a k  m e g h a tá ro z ása  és (kü lönösen  az 
üzem i o rvosok  részérő l) a fo g la lk o z ta to tt
ság  re a lizá lá sán a k  e lőseg ítése ;

4. a fo g la lk o z ta to tt m e g v á lto zo tt m u n k a 
képességűek  g o n d o zá sa ;

5. a  leszáza léko lt, d e  m ég m u n k á t végezni tu 
dók  ren d szeres  gondozása , re h a b ilitá lá sa  
é le tü k  végéig.

A B a la to n fü re d i Á llam i K ó rh áz  a  k ö ze lm ú lt
b a n  200 ág g y a l m eg n ö v ek e d e tt k ap a c itá sa  m ódo t 
n y ú jt  a r ra , ho g y  az in fa rc tu so s  b e teg e k  4— 6 h é tte l 
az ac u t fáz is  k ezd ete  u tá n  nag y o b b  szám ban , m in t 
edd ig  —  k ö zv e tlen ü l b e k e rü lje n e k  ä  k ó rh á z b a  r e 
h ab ilitác ió s  kezelésre . T erm észe tesen  m in d e n  in 
fa rc tu so s  b e te g e t n em  tu d u n k  fe lv en n i, en n ek  g á
ta t  szab az orvosi és egyéb  egészségügyi szem ély 
ze t je len leg i lé tszám a. D e a  b e u ta lá s t végző R e n 
delő  In téz e te k  is jo b b a n  á tg o n d o lh a tn ák , k in e k  
a d n a k  b e u ta ló t B a la to n fü re d re . S eg ítség e t je le n t 
a már működő és még m egszervezésre  k e rü lő  re 
g ionális  (30— 50 ágyas) k a rd io ló g ia i rész legek  v o lt 
T B C -szan a tó riu m o k  te rü le té n  tö r té n ő  k ia lak ítá sa , 
am ely re  az E gészségügyi M in isz té riu m  n ag y  sú ly t 
helyez. Az A M I u tá n i reh a b ilitá c ió  lépcső fokai fe l
i r a tú  ábrán  ezek e t a reg io n á lis  rész legeket, m in t 
„ reh ab ilitác ió s  d e c e n tru m o k a t” is f e ltü n te tte m . Az 
em líte tte k e n  k ív ü l az o n b an  m á sra  is szükség  van .

A z előbb i fe la d a to k a t a  vezető  egészségügyi 
in té zm én y e k  csak  az a lap e llá tá sb a n , az üzem orvosi 
h á ló z a tb a n  m ű k ö d ő  o rvosok , a  m u n k a h e ly i veze
tő k , tá rs a d a lm i szervek  összefogásával és sz ü n te 
len  tá m o g a tá sá v a l v a ló s íth a tjá k  m eg.

Ö sszefog la lás:  A  szerző a le g ú ja b b  iro d a lm i 
és s a já t ta p a sz ta la to k  a la p já n  ism e rte ti a ca rd io 
v ascu la ris  b e teg ség b en  szenvedők  re h a b ilitá c ió já 
n a k  fő b b  szem p o n tja it. F e lh ív ja  a  f ig y e lm e t a 
m y o card ia lis  in fa rc tu s  a c u t fáz isáb a n  m á r  je le n t
kező k o ra i decond ic ionálódás veszé lye ire  és t á r 
g y a lja  a m áso d ik  és h a rm a d ik  fáz is  főbb  o rvosi és 
szervezési fe la d a ta it. K iem eli, ho g y  a p re v e n tív 
reh a b ilitá c ió s  tö rek v é sek  k ö v e tk ez téb e n  az U SA - 
b a n  az ischaem iás sz ívbetegség  m o rta litá s  21% -kal 
c sö k k en t az u tó b b i 10 évben , m íg  M agyaro rszágon  
in k á b b  em elk ed ő b en  v an . E lem zi e n n e k  o k a it, s 
se m a tik u s  á b rá n  szem lé lte ti az a c u t m yocard ia lis  
in fa rc tu s  u tá n i  reh a b ilitá c ió  lépcső fokait.
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Ö SSZETÉTEL: 1 zselatin  kap szu la  250 m g lincom ycin . bas ic .-o t ta r ta lm a z , sósavas só 
fo rm á jáb an .

L Y N C O M Y C I N
K A P S Z U L A

JA VALLATO K: E lsősorban  a G ram -poz itív  kó rokozók  k iv á lto tta  szep tikus állapo tok , 
kü lönösen  o ly an  sú lyos fertőzések , m elyek  m ás an tib io tik u m ra  nem  reag á ln ak .
A k u t és k ró n ik u s  osteom yelitisek .
S taphylococcus- és strep to co ccu s-sep ticaem iák , pneu m o n ia  (főleg staphy lococcus ese tén ), 
p leu ritis  p u ru len tia , p u ru len s  bő r- és lágy részfertőzések , erysipelas , o titis m edia, szep ti
k u s a r th ritise k . Szív- és é rm ű té tek , ba lese tek , sé rü lé sek  u tá n i szep tikus á llap o to k . A nti- 
to x in n a l eg y ü tt d ip h te ria  k ezelésére ; bacilu shordozás m egszün te tésére .

Antibioticum
ELLENJAVALLAT: Súlyos m á j-  és vesem egbetegedésekben  óvatossággal és csak  alacso
n y ab b  dózisban  adható . N em  ad h a tó  egy idejű leg  m ak ro lid -an tib io tik u m o k k a l (O leando
m ycin , O letetrin , E ry th ro m y cin ).

ÁDAGOLAS: A felszívódás fokozása  cé ljábó l é tkezés e lő tt 1—2 órával adandó . F e ln ő ttek 
n ek  8 ó rá n k é n t 2 k apszu la  (á 250 m g).
G y erm ek ek n ek  a  nap i dózis 30—60 m g/kg, m ely e t 3—4 egyenlő  részre  elosztva 8, ill. 6 ó rá n 
k én t kell beadni.
A kezelés id ő ta r ta m á t a betegség lefo lyása  sz ab ja  m eg ; á lta lá b a n  egy k ú ra  10—14 nap ig  
ta r t , de szükség  ese tén  1 hónap ig  is ad h a tó . A k lin ik a i jav u lá s  u tá n  további 48—72 ó rán  á t 
ke ll a  kezelést fo ly ta tn i.

M ELLÉKHATÁS: T artós a d á sa k o r  egyes b etegeken  a  sz é ru m -tra n szam in áz  em elkedése, 
n au sea  és h án y ás  figyelhető  m eg. Egyes e se tek b en  h íg szék let, r i tk á b b a n  d ia rrh o ea  je le n t
kezhet. E tü n e te k  a  kezelés ab b a h a g y á sa k o r m egszűnnek . T artó s adagolás ese tén  az ese t
leges condldam ycosis k ivédésére  a ján la to s n y s ta tin n a l e g y ü tt adni.

RENDELHETÖSÉG: C sak fekvőbeteg -g y ó g y in téze tek  részé re  k e rü l fo rgalom ba. 

CSOMAGOLÁS: 20 kap szu la  (0,25 g). TÉRÍTÉSI D U : 18,30 Ft.

r  „ I .  _ l  ,  L INFORM ÁCIÓ: MEDEXPORT T udom ányos Ism erte tő  Iro d a
rorga iom ua nozza: B udapest, B alassi B á lin t u. 25., 1055. T el.: 122-867, 316-531.

,  ,  T el.: 122-867, 316-531.

GYOGYERT EX PO RTA LJA : v/o M EDEXPORT, M oszkva.
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nikai (21, 43, 51) vizsgálatok eredményeként két 
származék került forgalomba, az azlocillin és a 
mezlocillin (1. ábra). A két ureidopenicillin egy
mástól mindössze egy metil-szulfonil csoportban 
különbözik; ez az eltérés mind antimikrobás hatá
sukban, mind farmakokinetikájukban megmutat
kozik, így indikációs területük, klinikai alkalma
zásuk sem egyforma.

Főv. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
„A" Belosztálya és Klinikai Farmakológiai Laboratóriuma
(főorvos: Gräber Hedvig dr.)

Azlocillin és Mezlocillin
Új penicillinek és értékelésük
Gräber Hedvig dr., Arr Magdolna dr., 
Csiba András, Ludwig Endre dr. 
és Magyar Tamás dr.

Első antibiotikumunk, a penicillin máig is közpon
ti helyet foglal el a gyógyszerfejlesztés területén. 
Teljes atoxicitásával kitűnik valamennyi gyógy
szer közül; a félszintetikus származékok lehetővé 
tették szájon át adagolását, stabilizálták a pe- 
nicillináz bontó hatásával szemben, szélesítették
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1. ábra: Azlocillin és mezlocillin szerkezeti képlete.

spektrumát. Évről évre megjelennek újabb peni
cillinfajták, amelyeknek célja, hogy az aminogli- 
kozidok (gentamicin, tobramycin stb.) hatékony
ságát megközelítsék, azok toxicitása nélkül.

A acylureidopenicillinekről először König, 
Metzger és munkacsoportjuk tett említést 1974- 
ben (28). Azóta részletes mikrobiológiai (5, 37, 49, 
50, 56, 58, 59), farmakokinetikai (3, 15, 34) és kli-

Azlocillin 
i ■ Mezlocillin 

——— Ampicillin 
Carbenicillin

2. ábra: Azlocillin, mezlocillin, ampicillin és carbenicillin 
MIC értékeinek kumulatív görbéi 25-25 E. coli, 
Proteus mirabilis és Pseudomonas törzs vizsgálata 
alapjánOrvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 13. szám 749



Az azlocillint (AZL) elsősorban pseudomonas- 
fertőzések kezelésére, a mezlocillint (MZL) Gram- 
negatív és -pozitív kórokozók (penicillináz terme
lő Staphylococcus kivételével), továbbá anaerobok 
okozta fertőzések ellen javasolják (44, 52). Jelen 
munkánkban e készítménnyel szerzett tapasztala
tainkról számolunk be, az idevágó irodalmi adatok 
rövid áttekintése mellett.

Módszer és anyag
Az AZL-t (SecuropenB) és a M ZL-t (BaypenR) 

iv. adható  form ában, 2 és 5 g-os am pullákban a B a
yer cég bocsátotta rendelkezésünkre.

I. Mikrobiológiai vizsgálatok
1. K linikai anyagból származó, 1928 törzs AZL, 

ill. MZL érzékenységét vizsgáltuk korong módszerrel; 
referens anyagként carbenicillint és am picillint a l
kalm aztunk. Az am picillin és MZL korongok 30—30 
у g hatóanyagot, a carbenicillin és AZL korongok 60— 
60 /íg-t tartalm aztak ,

2. Elvégeztük ugyanezen antibiotikum okkal 25— 
25 E. coli, proteus és Pseudomonas aeruginosa törzs 
MIC (minimális koncentráció) m eghatározását.

II. Farm akokinetikai vizsgálatok
1. M eghatároztuk a vérszintgörbe lefu tását 6—6 

ép m áj- és vesem űködésű egyénen 2 g AZL, ill. MZL 
iv. adása u tán . A vizsgálati személyek osztályunkon 
fekvő akut baktériális fertőzésben szenvedő betegek 
voltak. Az ureidopenicillin kezelés első adagja u tán  
0,5, 1, 2, 4 és 6 órával vettünk  szintvizsgálatra vért.

A görbék alap ján  szám ítottuk a kiürülési á llan 
dót (ke ), a kiürülési fázis felezési idejét (tt/2) és az

eloszlási te re t (Va). Az eloszlási tere t Va : D
Со

kép

le t alap ján  kap tuk  meg, ahol D a bevitt adag, Со pe
dig a teoretikus nulla-vérkoncentráció, azaz az elim i- 
nációs görbének az Y tengelyre ex trapolált metszés
pontja.

A mikrobiológiailag aktív  penicillin koncentrá
cióját a ha t óra a la tt ü ríte tt vizeletből m értük, ebből 
szám ítottuk az adott időszakban kiválasztott hatásos 
penicillin m ennyiséget g-ban és a bevitt adag százalé
kában.

2. Vizsgáltuk a vérszintgörbe lefu tását 5—5 be
szűkült vesefunkciójú betegben (kreatinin clearence 
<  40 m l/m in); ilyen esetekben a 8, 12, 24 órás vér
szintet is m eghatároztuk.

3. Öt esetben m eghatároztuk a duodenális szondán 
át nyert epében a M ZL-koncentrációt a 2 g-os adag 
beadása u tán  két órával; két esetben ugyanilyen kö
rülm ények között az AZL koncentrációját határoztuk 
meg.

A vér-, vizelet- és epeszint m eghatározás m ikro
biológiailag, agar diffúziós m ódszerrel (19) történt,

Grove—R andall táptalajon, tesztorganizm usként B. 
subtilis ATCC 6633-mal.

A lebontott, inak tivá lt penicillin-form ák k im u ta
tását vékonyrétegékrom atográfiával végeztük, K ie- 
selgel GF 246-s rétegen, a következő fu tta tó  elegyek
kel;

a) e tilacetát—ecetsav—víz 5 :2:1;
b) n -butanol—etanol—víz 4:1:1;
c) acetonitrol—etilacetát—víz 3:1:1;
d) bu tilacetá t—butanol—ecetsav—foszfátpuffer 

( P h  7,0 1M) 50:9:25:15.
Az előhívás jódkeményítővel, n inhydrinnel és UV 

fénnyel történt.
A rétegről eluált penicillin és penicilloil sav 

mennyiségi m eghatározását Smith (47), ill. Holm (23) 
módszerével végeztük.

5. Biogrammok készítésekor a Kieselgel rétegre 
fu tta tás és szárítás u tán  B. substilis-sporával kevert 
vékony agar lem ezt borítottunk, m ajd  24 órás, 37 fo
kon történő inkubálás u tán  olvastuk le a kioltási zó
nákat.

III. Klinikai vizsgálatok
Osztályunk beteganyagából 26 beteget kezeltünk 

MZL-nel és 15 beteget AZL-nel. A betegek kora 24 és 
83 év között változott, 15 volt férfi és 26 nő. A napi 
adag 3X2—5 g volt, iv. gyorsinfúzióban (100 m l-ben 
10 perc alatt) adagoltuk. A kezelési idő 5 naptól 15 
napig terjed t. A betegek súlyos légúti, epeúti vagy 
húgyúti fertőzésben szenvedtek; húgyúti fertőzések
kor m inden esetben, epe-, ill. légúti fertőzések esetén 
a lehetőség szerint tö rtén t bakteriológiai vizsgálat és 
antibiogram .

Eredmények

I. Mikrobiológia: a korong-érzékenység vizs
gálatok eredményét az 1. táblázat mutatja. A 
MZL valamennyi vizsgált baktériumfajta ellen ak
tívabb, mint az ampicillin. Az AZL hatékonysága 
a pseudomonasok és enterobacter törzsek iránt na
gyobb, mint a carbenicilliné.

A kumulatív MIC értékek alakulását a 2. áb
rán vázoljuk. A MZL gátló koncentrációja lénye
gesen alacsonyabb a coli- és proteus-törzsekre, 
mint a többi vizsgált antibiotikumé; a pseudomo- 
nasokat viszont az AZL gátolja a legjobban.

II. Farmakokinetika
A 3/a és 3/b ábrán az AZL- és MZL-vérszint- 

görbék és vizeletürítés grafikus ábrázolása látható, 
a farmakokinetikai paraméterek feltüntetésével. A 
vérszintgörbék a két-kompartmentes modell sza
bályainak megfelelő lefutásúak: az eloszlási fázis
ban meredeken, a kiürülési szakaszban kisebb lej-

1. táblázat. Klinikai anyagból származó 1928 törzs azlocillin, carbenicillin, mezlocillin és ampicillin 
érzékenysége (korong módszerrel)

Baktérium Vizsgált
törzsek
száma

Azlocillin
érzékeny
törzsek
száma

%
Carbenicillin 
érzékeny % 
törzsek 
száma

Mezlocillin 
érzékeny % 
törzsek 
száma

Ampicillin
érzékeny
törzsek
száma

%

E. coli 729 436 59,8 417 57,2 501 68,7 273 37,4
Proteus csop. 294 143 48,6 139 47,3 149 50,6 118 40,1
Enterobacter csop. 126 65 51,6 51 40,0 83 65,9 21 16,6
Pseudomonas 100 38 38 25 25 22 22 3 3
Egyéb Gram neg. 73 20 27,4 17 23,3 35 47,9 26 35,6
Staph, aureus 446 266 59,6 348 78,0 271 60,8 270 60,5
Streptoc. faec. 160 104 65,0 103 64,4 109 68,1 60 37,5



ug/ml

átlag szérum konc. n:6*
szérum konc. kreatinin cléarance 
2 0 - 4 0  rnl/min n:5

741 ±315 mg*
mg 

600-
400 - 3067_6800
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288±123 mg*
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"átlagértékek ±SD

vizelettel ürült 
Azlocillin n:5

3. ábra: a) Azlocillin

téssel esnek. Az AZL vérszint kissé magasabb, en
nek megfelelően a számított eloszlási tér kisebb.

Ép vesefunkció mellett a vizeletben az aktív 
AZL-, ill. MZL-koncentráció igen magas. A gyors
infúzió utáni első három óra alatt az egyes bete
gek vizelet AZL szintje 3067 és 6800 pg/ml, a MZL 
szint 2573—4625 /zg/ml között volt; a második há
rom órában is megközelítette az 1000 /zg/ml-t, te
hát a szükséges terápiás szintet (20—30 /zg/ml) 
messze meghaladta. A hat óra alatt ürített hatásos 
összmennyiség a bevitt AZL ill. MZL adagnak 
mintegy fele volt.

A duodenális szondán át nyert epében a MZL 
koncentrációja 300 és 1400 pg/ml között, az AZL-é 
335 és 1080 pg/ml közötti szinten volt.

Beszűkült vesefunkció mellett a vérszingör- 
bék magasabb lefutásúak; az esetek nagy egyéni 
szóródása miatt átlagszámítás helyett az ábrán a 
legalacsonyabb és legmagasabb lefutású görbe ál
tal határolt területet adjuk meg. Eseteink kis szá
ma nem tette lehetővé, hogy a vesefunkcióval való 
korrelációt számítsuk. E betegek vizeletében az 
AZL koncentráció 856 +  191 pg/ml, a MZL-é 
688 ±  112 /zg/ml volt, a hat óra alatt ürített össz
mennyiség a bevitt adag 21, ill. 17%-a.

b) Mezlocillin vérszintgörbe lefutása ép és beszű
kült vesefunkció esetén 6-6 ép és 5—5 beszűkült 
vesefunkciójú beteg adatai 2 g gyorsinfúzióban 
kapott AZL, ill. MZL után. Az ép vesefunkciójú 
csoport vérszintgörbéinek átlagát és szórását a 
vastag vonal ábrázolja; a felezési idő (tj/2), az 
eliminaciós állandó (ke ), és az eloszlási tér (Vd) 
átlagát az ábrák mellett tüntettük fel; az ábra 
alján az oszlopok a vizeletben ürített antibiotikum 
koncentrációt és az összmennyiséget mutatják. A 
beszűkült vesefunkciójú betegek vérszintgörbéi a 
vonalkázott területre estek

III. Klinikai eredmények

Kezelt betegeink diagnózis, kórokozó és ered
mény szerinti összefoglalását a 2. táblázaton mu
tatjuk be.

Megbeszélés

Mikrobiológiai eredményeink szerint mind az 
AZL, mind a MZL rendkívül aktív anyag, ame
lyek a klinikai „probléma” baktériumok* ellen jól

* Olyan baktérium okat neveznek „problém a bak
térium oknak”, am elyeknek antibiotikum -érzékenysége 
speciesen belül erősen változó, sok köztük a polire- 
zisztens: Staphylococcus aureus, E. coli, indol-pozitív 
Proteusok, K lebsiellák, Pseudomonasok, Serratiák, 
C itrobacter stb.



2. táblázat.

A/ Azlocillinnel kezelt betegek 
Diagnózis Betegszám Gyógyult Javult Gentamicin

kombinációra
gyógyult

Sikertelen

Pyelonephritis 8 4 1 3
Cholecystitis 4 3 1
Pneumonia 3 2 1 exitus

Összesen 15 9 2 3 1
Kórokozó tisztázott volt 10 esetben, ebből Pseudomonas aeruginosa 5

E. coli 4
Enterobacter aerogenes 1

В/ Mezlocillinnel kezelt betegek 
Diagnózis Betegszám Gyógyult Javult Gentamicin

kombinációra
gyógyult

Sikertelen

Pyelonephritis 9 7 2 (1 exitus)
(1 művese osz
tályra áttéve)

Cholecystitis
cholangitis 11 9 1 1
Pneumonia 6 4 1 1 exitus

Összesen 26 20 1 2 3
Kórokozó tisztázott volt 15 esetben, ebből Staphylococcus aureus 2

Streptococcus faecalis 1
E. coli 6 
Proteus vulg. 3
Enterobacter aerogenes 3 .

használhatók. Minimális eltérésekkel hasonlóak az 
irodalmi eredmények is (5, 7, 50, 53, 56, 58, 59, 60). 
Fu és Neu (15) különösen hangsúlyozza klebsiel- 
lák elleni hatékonyságukat. Az AZL elsősorban 
pseudomonasokra aktív (29, 49), saját anyagunk 
korong- és MIC vizsgálatai is ezt tükrözik. In vit
ro egyes Gram-negatív pálcák, különösen a Ser
ratia marcescens (30) bontja mindkét ureidopeni- 
cillint; az aminoglikozidokkal való erősen sziner- 
gista kombináció azonban ilyenkor is hatásos (9, 
38). Az MZL aktív anaerob baktériumok ellen; 
metronidazollal kombinálva is adható (57). Saját 
bakteriológiai eredményeink közül (1. táblázat) ki
emelendő, hogy a Streptococcus faecalis törzsek 
iránt mindkét ureidopenicillin sokkal aktívabbnak 
mutatkozott az ampicillinnél.

A két anyag farmakokinetikája hasonló, bár 
nem azonos; az egyes szerzők által leírt adatok 
sem egyeznek teljesen. Az AZL felezési idejét 
Fiegel és Decker (13) 47, Lode és mtsai (34, 35) 77 
percnek találták. Az MZL felezési ideje az egyes 
szerzők adatai szerint ugyancsak változó (24, 27, 
33, 40, 42, 55); a legrövidebb időt, 32 percet Adam 
(1) ép veseműködés mellett a leghosszabbat, 88 
percet Gundert—Rémy (20) írta le.

Grimm (18), ill. Follath (14) intenzív osztá
lyon, extrém magas dózisok mellett figyelték a 
szérumszinteket, és sikerült hosszú időn át 100 
ng/ml fölött tartaniok. Bergan (3, 4) több dózis 
MZL adagolásakor ellenőrizte a farmakokineti-
kát és lényegesen eltérőnek találta: 1 g iv. adása 

752 után a felezési idő 45 perc, 5 g után 72 perc volt;

eltérő volt az eloszlási tér is: a testsúly 40, ill. 
28%-ának bizonyult. A legtöbb adat 20% körül 
írja le mindkét anyag Vd-jét (26, 33, 34, 35, 36, 
50), Neu azonban mindössze 11—14%-nak találta 
(40). Saját eredményeink szerint ép veseműködés 
mellett a felezési idő 79, ill. 89 perc, az eloszlási 
tér 22, ill. 36% volt.

Lode legújabb munkája (36) három rekeszes 
modell szabályai szerint dolgozza fel adatait, e 
szerint az eloszlási szakaszban a felezési idő 15, a 
kiürülési szakaszban 51 perc, míg a harmadik, 
elhúzódó fázisban, amely feltehetően egy mély 
kompartmentből való kiürülés szakasza, 144 perc.

Elégtelen veseműködéskor mindkét ureido
penicillin felezési ideje megnyúlik; ez jól látható 
az ábrázolt vérszintgörbéken. Kampf (26) jelentős 
különbséget észlelt a két szer között; szerinte a 
MZL kiürülése kevésbé változik (felezési idő 2,6 
óra), mint az AZL-é (5,1 óra). Kosmidis (27), Schu- 
rig (45, 46), Toothaker (54) és munkatársaik a 
hemodialízis és a peritoneal dialízis hatását vizs
gálták uraemiás betegek AZL, ill. MZL szérum
szintjén; adataik szerint a hemodialízis jobban 
csökkenti a szintet, mint a peritonealis. Gundert 
—Rémy (20) a MZL, Düben (10) az AZL epén át 
való ürülését vizsgálta; mindkettő magas koncent
rációt észlelt. Gundert—Rémy szerint a beadott 
MZL egész 26%-ig terjedő mennyisége ürül az 
epén át. Saját vizsgálataink — említett szerzőktől 
eltérően — nem sebészi betegeken, drain-nel vett 
epéből, hanem duodenális szondázással nyert vizs
gálati anyagból készültek. Bár ily módon ossz-



CHINOFUNGIN®
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FUNGICIDA TOPICA
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

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

gr Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS 
125 g fémpalackbanNyílt seb befúvása ellenjavalt.

Г

Térítés: 8,60 Ft
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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 
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
fi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS
10 db drazsé Térítés: 3,90 Ft



mennyiség számítására nincs lehetőség, de megál
lapítható, hogy még a szondán át kapott, tehát 
nyilvánvalóan béltartalom m al kevert epében is a 
terápiás értéket messze meghaladó koncentráció 
mérhető.

Nagy a különbség az egyes szerzők között a 
vizeletből való visszanyerhetőség (recovery) érté
keiben: jelentős egyéni szórással az átlagértékek 
45% (Issei és Bodey [24]) és 70% (Neu [40]) között 
változnak. Magunk a bevitt adagnak mintegy fe
lét találtuk eredeti form ában a vizeletben.

az aktív anyag magas koncentrációja a terápiás 
hatást biztosítja (17).

A klinikai eredmények összegezése nehéz, hi
szen igen sokféle, szerzőnként változó létszámú, 
diagnózisú és súlyosságú beteganyagról van szó. 
Saját betegeink mindegyike súlyos eset volt: ez 
magyarázza eseteinkben az aránylag magas (41- 
ből 4) halálozást is. Elvesztett betegeink alapbe
tegségük (carcinoma, előrehaladott cerebrosclero- 
sis) következtében haltak meg, a bakteriális infek
ció gyógyulására nem volt m ár lehetőség. E körül-

MZL standard 

MZL penicilloat

4. ábra: Mezlocillinnel kezelt beteg szerűm, vizelet és epe kromatogramja és a vizeletből készült biogram.
a) Vékonyréteg-kromatogram: 10, 15, 30, 45, 60, 120 és 180 perccel az infúzió befejezése után vett szérummin
ták. Standard: mezlocillin, továbbá bontott laktamgyűrűs és dekarboxilált származékai (penicilloát és penilloát)
b) Vékonyréteg-kromatogram: Az infúzió utáni 0—3 és 3—6 órás periódusban gyűjtött vizeletfrakciók és másfél 
órával az infúzió után nyert epeminta. Standard: mint 4. a)-ban. Mind a szérum, mind a vizelet- és epemin
tákban a MZL foltján kívül jól látható a penicilloát, halványan a penilloát foltja
Réteg: Kieselget GF 254, futtatóelegy: butilacetát-butanol-ecetsav-foszfátpuffer (pH 7,0:1 M) 50:9:25:15. Elő
hívás: jód-keményítő
c) Biogram: a kezelés 1, 2, 3, 4. napján gyűjtött vizeletből. Standard: mezlocillin. A vizeletkromatogramon 
látható bontott formák inaktívak: kioltási zónát nem adnak

Mivel az epében és a vizeletben ü rü lt antibio
tikum  együttesen sem közelíti meg a bevitt meny- 
nyiséget, az aktív anyag lebomlására gondoltunk 
és vizsgáltuk, kim utatható-e a terápia során mik- 
robiológiailag inaktív, kémiailag azonban mérhető 
AZL, ill. MZL származék az emberi szervezetben. 
Vékonyréteg-kromatográfiával a szérumban, epé
ben és vizeletben az aktív penicillineken kívül 
még két származék foltját sikerült kim utatni (4. 
a—b. ábra). E foltok a penicilloilsavas és penilloil- 
savas sónak felelnek meg, azaz a laktam gyűrű 
szétnyílása és dekarboxiláció ú tján  keletkeznek. 
Mennyiségük a vizeletben az ü ríte tt összmennyi- 
ség 25—40%-a, a szérumban és az epében csak 
kvalitatíve m utathatók ki. Kémiai átalakulásuk
nak megfelelően mikrobiológiailag inaktívak, bio- 
gramon kioltási zónát nem adnak (4. c. ábra). E 
származékok jelenléte a visszanyerhetőséget tel
jessé teszi, tehát farm akokinetikai szempontból je
lentős — klinikailag azonban lényegtelen, mivel 
3

ményeket tekintetbe véve klinikai eredményeink 
igen jónak értékelhetőek.

Az irodalomban megismert klinikai értékelés 
változatos beteganyagon történt. Issei és Bodey 
(6, 25) carcinomás betegek bakteriális szövődmé
nyeit kezelték 70%-os sikerrel; Elliott és mtsai
(12) pneumoniás betegeken, Bauer (2), továbbá 
Nuri (41) húgyúti fertőzésekben, Modai (39) me
ningitis kezelésében ért el jó eredményt. Ellis (11)
35 légúti és húgyúti infekció MZL-nel és 10 beteg 
AZL-kel történt sikeres kezeléséről számolt be.
Daikos (8), Helm  (21), Leopold (32) és mtsaik 
súlyos részben immunsupressiós állapotú betegek 
pseudomonas-fertőzésében feltűnően jó ered
m ényt értek el AZL kezeléssel. Spicehandler (48) 
anaerob fertőzésben szenvedő betegeket kezelt 
MZL-nl, betegeinek 80%-a gyógyult.

Japánban több klinika kooperatív m unkájá
ról Fujii (16) és Kumamoto  (31) beszámolóiból ér
tesültünk; előbbi 473 beteg közül 70% gyógyulá
sát, utóbbi 165 húgyúti fertőzésben szenvedő be- 755



teg kezelését írta le. Kumamoto szövődménymen
tes esetekben 92, szövődményesekben 53, állandó 
katéteres betegekben 27%-os gyógyulást, a vizelet 
sterillé válását tudta elérni.

A gyártó cég számítógépes összegezését a MZL 
kezelésre vonatkozóan Tettenborn (51, 52), az 
AZL-ről Schacht (43, 44) ismertette az 1978-ban és
1979-ben tartott symposiumokon. Ezek szerint ed
dig 3297 MZL kezelésben részesült beteget tarta
nak nyilván, 82%-os gyógyulási aránnyal. Az 
AZL-nel kezelt betegek száma 642, akik közül 445 
volt pseudomonas fertőzés; a gyógyulás 90%-os.

Saját eseteinkben nem észleltünk mellékha
tást; nagyobb számú statisztikákban 2—3%-ban 
bőrkiütésekről, gastroenteralis zavarokról számol
nak be (41, 44, 52).

Ha értékelni kívánjuk e két új penicillinszár
mazékot és meghatározni helyüket az antibiotiku- 

_mok között, a következőket állapíthatjuk meg:
1. Az AZL a jelenleg forgalomban levő peni

cillinek között a legaktívabb pseudomonas 
ellenes antibiotikum.

2. Az MZL igen hatékony, széles spektrumú 
penicillin, amely az ampicillin, carbenicil- 
lin hatását erősen felülmúlja Gram-nega- 
tív, „probléma” baktériumok ellen, és an
aerobokra is hatásos.
Atoxicitása, jó farmakokinetikája mindkét 
szert alkalmassá teszi szeptikus, károsodott 
immunrendszerű betegek kezelésére. 
Ismeretlen eredetű fertőzés esetén, ha 
staphylococcus gyanúja áll fenn, úgy peni- 
cillináz-ellenálló penicillinekkel (oxacillin), 
rezisztens Gram-negatív fertőzés gyanúja
kor pedig aminoglikozidokkal jól kombi- 
nálhatóak.

Köszönetünket fejezzük ki Kovrig Ernőnének, k i
váló technikai segédletéért.

Összefoglalás: A szerzők beszámolnak két új 
ureido penicillin: a pseudomonas-ellenes azlocil- 
linnel és a széles spektrumú mezlocillinnel szer
zett tapasztalataikról. Ismertetik 1928 baktérium- 
izolatum érzékenységi vizsgálatának és 75 törzs 
MIC vizsgálatának eredményét. — Bemutatják
6—6 ép és 5—5 beszűkült vesefunkciójú beteg 
vérszintgörbéjét és vizeletkoncentrációját 2 g az- 
locillin, ill. mezlocillin iv. adása után. A vérszintek 
maximuma 100 Mg/ml felett, a vizeletben mért 
koncentráció több ezer /Ug/ml volt. — Terápiás 
szintet mértek az epében is. A szérumban, epében 
és vizeletben a mikrobiológiailag aktív anyagon 
kívül kémiai módszerrel bontott laktám-gyűrűs 
formát is találtak. Terápiás eredményeik igen jók.
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adatok nagyobb része még csak kongresszusi előadá
sokon kerü lt közlésre.
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p h o to c o a g u la t io  p r o life r a t iv
d ia b e t e s z e s
r e t in o p a th iá b a n
Kovács Bálint dr.

A diabeteszes retinopathia (DR), mint a látást sú
lyosan veszélyeztető elváltozás, a vezető vaksági 
okok között szerepel. Az utóbbi években több ha
zai közlemény (2, 7, 11, 13, 14) jelent meg a DR 
kezelési lehetőségeiről. Az eltérő kezelési eredmé
nyeket legalább részben magyarázza, hogy a DR 
több fejlődési fokozaton keresztül jut el a végső 
állapothoz, így a retinopathia progressziójának 
különböző szakaszában alkalmazott kezelés ered
ményessége is várhatóan változik. Exsudativ, nem 
proliferativ retinopathiában a látásromlás oka a 
macula oedema és következményes degeneráció; 
proliferativ retinopathiában az újdonképzett erek
ből történt ismétlődő vérzések, a következményes 
fibrosis és a trakciós retinaleválás. Minden keze
lési módszer célja a fenti tünetek megelőzése, il
letve megszüntetése.

A photocoagulatio a macula oedemát okozó 
károsodott falú kisereket és a vérzésveszéllyel járó 
kórosan újdonképzett ereket pusztítja el, hőkáro
sítás útján. Az ischaemiás retinaterületek coagulá- 
lása preventív célú, az érújdonképződés megelőzé
sére irányul.

A klinikai gyakorlatban a hatvanas évek ele
jétől elsőként a xenon photocoagulatio terjedt el. 
A kezelési eredmények évek múltán legalább két 
következtetést engednek meg (12): 1. Nagyon elő
rehaladott esetekben a kezelés hatástalan. 2. Korai 
stádiumban, amikor a retinopathia benignus, egy 
destruktív kezelési módszer indikációja sokszor 
kétséges. A legtöbb szerző (4, 5, 10, 12, 16) ma azt

A m agyar—holland korm ányközi ku ltu rá lis 
csereegyezmény keretében 1978. szept.—1979. febr. 
között H ollandiában (Nijmegen, K atholieke Universi- 
teit, Institu t voor Oogheelkunde, Igazgató: Prof. Dr. 
A. F. Deutman) végzett m unka alapján.
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tartja, hogy exsudativ típusú retinopathia esetén 
csak előrehaladó látásromlást okozó krónikus ma
cula oedema indokolja a kezelést. Proliferativ re
tinopathia esetén viszont a kezelés súlyos folya
matot akadályozhat meg, így egyértelműen indo
kolt.

A proliferativ DR mind morfológiailag, mind 
kórlefolyásában nagy változatosságot mutathat. 
A retina helyi keringészavarának következtében 
a proliferativ DR lehet extrapapillaris, amíg az 
egész szemfenéki keringés egyensúlyának tartós 
megromlása miatt a kóros érburjánzás a látóideg
főn jelenik meg. A kettő megelőzheti vagy követ
heti egymást, előfordulhatnak együtt, de külön is. 
A kóros érburjánzást a retina szintjéhez, a látó
főhöz és az üvegtesthez való viszonya jellemezheti, 
mely szerint lehet: a retina szintjében levő; epi- 
papillaris, peripapillaris; papilloretinalis és reti- 
novitrealis.

A retina szintjében levő extrapapillaris elhe
lyezkedésű érújdonképződések xenon photocoagu- 
latióval jól kezelhetők. A peripapillaris neovascu
larisatio, az idegrostkötegre is ráterjedő hőkároso
dás miatt, csak jelentős látótér-károsodás veszélye 
mellett kezelhető. Az epipapillaris és papilloretina- 
lis érújdonképződések a peripheriáig terjedő in
tenzív kezelést igényelnek, mely maradéktalanul 
csak kontaktlencse használata mellett, laserrel le
hetséges. A retinovitrealis proliferatio kezelésének 
mindkét módszerrel csak relatív indikációja van 
(9, 10, 12).

Az egyik legutóbbi közleményünkben (7), az 
általunk használt xenon photocoagulatióval szer
zett tapasztalatok alapján, arra a következtetésre 
jutottunk, hogy „A korai, nem proferatív retino
pathia kellő időben és kiterjedésben alkalmazott 
kezelésével a későbbi szövődmények megelőzhe
tők vagy kifejlődésük meglassítható. A prolifera
tiv retinopathia kezelésének eredményei lényege
sen kedvezőtlenebbek, melyeknek egyik oka az al
kalmazott kezelési technika fogyatékossága.”

Mester (11) a laserek klinikai alkalmazási te
rületei között elsőként említi a szemészeti photo- 
coagulatiót. Néhány országban több ezer beteg 
rendszeres kezelésének kinikai tapasztalatait köz
pontilag értékelik (5). Tudomásunk szerint a kör
nyező szocialista országokban is hasonló törekvé
sek vannak, és a világon legjobban elterjedt Ar
gon laser készülékkel csaknem mindegyik ren
delkezik.

Közleményem célja, hogy a proliferativ DR 
Argon laser photocoagulatiós kezelésének módsze
reiről és tapasztalatairól beszámoljak.

Módszer
L ’Esperance (8) 1968-ban szerkesztette meg az első 

szemészeti Argon laser készüléket. A folyam atos üze
m eltetésű laser fényforrás egy argon-gázzal töltött 
beryllium -oxid cső. A kibocsátott fény fizikai tu la j
donságai lehetővé teszik a csaknem  optim ális bioló
giai hatást a szemfenék kóros elváltozásain. Az em it- 
tá lt fény nagy része 457,9 nm  (kék) és 514,5 nm  (zöld) 
hullámhosszúságú.

A fényenergia 95%-a a retina pigm entsejtes ré te 
gében és a chorioideában elnyelődik (a xenon villanó
cső 400—1600 nm  hullám hossztartom ányú fehér fényé-



1. ábra: Cavitron ION V-A Argon laser photocoagulator 
és száloptikával csatlakoztatott Haag-Streit-rés- 
lámpa

nek 37%-a), energiája hővé alakul á t és 60 °C fele tt a 
fehérjék  coagulálását idézi elő. M ivel az Argon laser 
fény energiájának 48—68% -át abszorbeálja a haem o
globin, különösen alkalm as a kóros erek elzárására. 
A kedvező energiaelnyelődési viszonyok lehetővé te
szik a  kisebb gócnagyság alkalm azását (min. 50 ^m) 
és az expozíciós idő tág határok  (0,01 sec—folyam a
tos) közötti változtathatóságát.

Az Argon laser készülék további előnye, hogy a 
kezelés egyszerű és gyors; m ind a beteg, m ind az or
vos szám ára kevésbé m egterhelő, a fényforrás hosszú 
élettartam ú. A réslám pa és kontaktlencse haszná
la ta  lehetővé teszi a teljes szem fenék jó  láthatóságát 
és kezelhetőségét. K ezdetben a szerzők a pro lifera
tiv DR kezelésében (3, 8, 10) az újdonképzett erek ellá
tó a rté riá jának  elzárására alkalm azták, ez a módszer 
azonban kellő eredm ényt nem  hozott. A készülék 
technikai adottságai lehetővé te tték  a k ite rjed t para- *

2. ábra: A panretinalis photocoagulatio sémás rajza a 
szemfenéki terület csaknem egészén elhelyezett 
coagulatiós gócokat mutatja

venosus és panre tina coagulatiós módszer alkalm azá
sát, a kezelési eredm ények is javultak . S ajá t tapasz
ta lataim  is m egerősítették azt az adatot (4), hogy 
rendszeres használata m ellett, 10—15-ször nagyobb 
számú beteg kezelésére alkalm as, m int a xenon pho- 
tocoagulátorok. így egy készülék napi 4 órás üzem el
tetését számolva, 30—50 ezer gondozott diabeteses be
teg időben felfedezett re tinopath iá jának  rendszeres 
kezelését teszi lehetővé.

A nijm egeni Szemészeti K linikán Cavitron ION 
V — A  Argon laser photocoagulatort (1. ábra) használ
tunk  többek között proliferativ  DR kezelésére. A ke
zelés m enete röviden a következő volt: A kezelendő 
szemet pupillatágítás u tán  helyileg Novesine cseppel 
érzéstelenítettük. A beteget a kezelés term észetéről 
felvilágosítottuk. A beteg és az orvos a réslám pa két 
szembenéző oldalán ülő helyzetben volt. A kezelendő 
szem re G oldm ann-féle hárm astükrö t helyeztünk fel, 
az orvos a k ive títe tt fluorescein angiographiás kép 
alap ján  kiválaszto tta a  kezelendő területet. A laser 
fényforrás bekapcsolása u tán  a m egválasztott nagy
ságú kerek, kékes színű folt élesen lá thatóvá vált a 
szemfenéken, m elynek helyváltoztatását a résfény és 
a kontaktlencse mozgatása biztosítja. A gócerősség és 
az expozíciós idő m egválasztása u tán  az expozíció 
lábkapcsolóval történik. Továbbiakban a param éterek  
szükséges változtatásával a kezelés folyam atosan vé
gezhető. A retina és chorioidea fájdalom érző recepto
rokkal nem  rendelkezik, így fájdalm asságot csak a 
túlságosan erős, a sclerát is felm elegítő coagulatio 
esetén jelzett a beteg. A kezelés céljából csak ritkán  
és kivételes esetekben kerü lt sor klinikai felvételre.

ö t  hónap a la tt 57 beteg 82 szemén végeztem  laser 
photocoagulatiót proliferativ  DR m iatt.

A kezelési m ódszer a következő volt:
1. D irekt coagulatio: csak extrapapillaris felszíni 

proliferatio esetén közvetlen roncsolás az ellátó a r te 
ria  elzárásával vagy anélkül, a peripheria felé néző 
alapú háromszög alakú területen.

2. Paravenosus coagulatio: csak látóidegfőből k i
induló érújdonképződés esetén, két-három  ülésben, a 
vénák két oldalán a távoli periphériáig érő fényke
zelés.

3. Papilla és extrapapillaris proliferatio  esetén a 
két módszer együttesen alkalm azva.

4. Panretina coagulatio (2. ábra): két hónap v á ra 
kozás után, am ennyiben a papilla proliferatio  50%-nál 
kisebb regressziós hajlam ot m utat, további négy ülés
ben, a centrális rész megkímélésével, a retina egészé
re k iterjeszte tt fénykezelés.

Egy kezelés alkalm ával 2—400 gócot ejtettünk, a 
gócnagyság 50—200 дш, erősség 500—1000 m W , ex
pozíciós idő 0,1—0,2 mp volt.

Eredmények

A k ezelt b e teg e k  hosszabb  id ő ta r ta m ú  m eg fi
gyelésé re  n em  v o lt m ód, e z é r t  az A rg o n  la se r 
kezelés u tá n  á tla g b a n  2 h ó n ap o s m eg fig y e
lési idő  ta p a s z ta la ta it  az azonos in té z e tb e n  szerze tt 
előző e re d m én y e k k e l k ieg ész ítv e  (4) s a já t  x en o n  
kezeléssel n y e r t  a d a ta in k k a l (7) h a s o n lítju k  össze.

A  82 k eze lt szem  közü l 18 szem ben  csak  p a 
p illa  p ro life ra tio  vo lt, a  tö b b ie k b en  p ap illa  és p a -  
p illo re tin a lis  p ro life ra tio  eg y ü tte sen  fo rd u lt  elő. 
Az is m e r te te tt  kezelés végzése u tá n  a  b ea v a tk o 
zá s t követő  2 h ó n ap  m ú lv a  rész le tes  ellenőrző 
v iz sg á la t tö r té n t .  C sak e p ip ap illa r is  é rú jd o n k é p 
ződés ese tén  a  p a ra v en o su s  kezelés 8 b e teg n é l 
50% -o t m eg h a lad ó  reg re sz ió t e re d m én y e ze tt (3. és
4. ábra). A  tö b b i 10 b e teg n é l p a n re tin a lis  p h o to -

* Az 50—200ХЮ- 6 m átm érő jű  coagulatiós góc
felületre eső teljesítm ény 0,5—1,0 W, a teljesítm ény 
sűrűség (gócsűrűség) 1,6X107—5ХЮ8 W /m2.



coagulatiót végeztünk. A 64 papillaris és extrapa- 
pillaris érújdonképződéses beteg közül a 3. sz. 
módszert alkalmazva 31 betegen 50%-ot megha
ladó viszafejlődést értünk el, a fennmaradó 33 be
teget tovább kezeltük a 4. sz. módszer szerint. A 
panretinalis kezelés végleges hatására csak más 
szerzők azonos kezelési módszerrel nyert eredmé
nyei alapján következtethetünk.

Argon laser kezelés után 2 hónapos követési 
idő alatt 50%-ot meghaladó visszafejlődést 39 
szemben (47,6%) találtunk, míg a többi szemet to
vább kezeltük. Deutman (4) szerint a panretina-

3. ábra: Papilloretinalis érújdonképződés szemfenéki képe 
laser coagulatio? kezelés előtt

4. ábra: Szemfenéki fénykép 2 hónappal a kezelés után.
Nagyszámú coagulatiós Heg a papilla felett, 
alatt és tőle nasalisan. Az újdonképzett erek el
tűntek, helyükön áttűnő kötőszövetes lemez lát
szik

lis kezelés után a morfológiai és látásélesség javu
lás 70% volt.

Xenon kezeléssel átlagban 28,2 hónap követé
si idő után 52 szem közül 19 (36,5%) esetben a 
proliferatio visszafejlődött, 20 (38,4%) esetben vál
tozatlan maradt (7). A kedvező morfológiai ered
mény ellenére a látásélesség a betegek felénél to
vább romlott.

Megbeszélés

Irvine és Norton (6) proliferativ DR xenon 
photocoagulatiója után nem találtak szignifikáns 
látásélesség-különbséget a kezelt és kezeletlen 
esetek között. Azonos módszerrel Wessing és Me- 
yer-Schwickerath (15), rubin laserrel Aiello és 
mtsai (1) papilla proliferatio megszűnését észlelték 
a kezelt szemek 20%-ban.

Az Argon laser photocoagulatio bevezetése 
után kezdetben az arány lényegesen nem javult, 
mivel főleg és elsősorban a látóidegfőből kiinduló 
érújdonképződés epipapillaris tápláló artériájá
nak elzárására használták (3, 8). Arribas, Johns
ton és Okun (3) a xenon photocoagulatiót az előző 
módszerrel hasonlították össze. Tapasztalataik 
szerint a xenon kezelés eredményesebb volt: pa
pilla proliferatio esetén a látásélesség-j avulás 
48%, az anatómiai javulás és stabilizáció 72% 
volt.

Az Argon laser photocoagulatorok elterjedé
sével egyidőben mind kiterjedtebben kezdték al
kalmazni a para venosus (12) és a panretina photo
coagulatiót.

A klinikai megfigyelések szaporodásával ki
derült (10), hogy a kezdetben csak extrapapillaris 
proliferatiót, melynek direkt kezelése könnyen el
végezhető, átlagban 2 év múlva papilla prolifera
tio követi. Ebben a stádiumban a panretina coagu
latio a szerzők többsége szerint 75% körül ered
ményes (4, 9, 10, 12). Argon laser kezelés után át
lagban 2 hónapos megfigyelési időt követően 64 
papilla proliferatio közül 31 esetben az érújdon
képződés megszűnt vagy 50%-ot meghaladó visz- 
szafejlődést észleltünk. Mind ez ideig a szerzők 
vagy csak a látásélesség változásait, vagy a mor
fológiai változást hasonlították össze. Xenon keze
lés után a morfológiai javulás jelentősebb, a látás- 
élesség csak kismértékben változott a kezeletlen 
esetekhez viszonyítva.

Yassur és mtsai (16) négy év megfigyelési idő 
után 67 látóidegfőből kiinduló érújdonképződés 
változását vizsgálták Argon laser és xenon photo
coagulatiót követően. A morfológiai és látáséles
ség-változást azonos beteg kezeletlen szemével is 
hasonlították. A kezelt és kezeletlen szemek között 
lényeges különbség volt. A kiindulási állapothoz 
képest a kezelt szemekben 2,5-ször kevesebb, a 
kezeletlenekben 3-szor több volt az érújdonképző
dés mennyisége. A két coagulatiós módszer hatá
sossága között lényeges különbség nem volt, ami
kor az újdonképzett erek visszafejlődését vizsgál
ták. Kiderült azonban, hogy xenon photocoagulatio 
után jelentős százalékban a fibrosus szövet nem 
fejlődött vissza, vagy proliferálni kezdett. Ez a



morfológiai jelenség a xenon fényforrás energiá
jának nagyfokú (35%) üvegtesti abszorpciójának 
lehet a következménye. Részben ez magyarázza a 
kedvezőtlen látásélesség eredményeket is xenon 
kezelés után. Yassur és mtsai szerint az argon la
ser kezelt csoportban a látásélesség négy év alatt 
változatlan maradt, a kezeletlen szemekben viszont 
közel lineárisán romlott. A xenon kezelt csoport
ban a látásélesség jelentős ingadozásokat muta
tott. Az ingadozás oka az ismétlődő üvegtesti vér
zések, a végső rosszabb látásélességet a fibrosus 
prolii era tio és üvegtesti hőkárosodás magyarázza.

Saját xenon kezeléssel szerzett eredményeink 
(7) csaknem egyeznek a fenti adatokkal.

Végül, ismételten hangsúlyozni kell, hogy a 
DR sikeres kezelésének alapja az anyagcsere-ren
dezése (2), a photocoagulatio tüneti kezelési mód
szer, mely a szemfenéki érszövődmények vissza
szorítására szolgál.

Összefoglalás: A szerző az Argon laser sze
mészeti photocoagulátor működési elvét, klinikai 
használati módszerét ismerteti. Saját és irodalmi 
tapasztalatok alapján, xenon photocoagulatióval 
összehasonlítva, a proliferativ diabeteszes retino
pathia kezelésére eredményesnek, kevéssé megter- 
helőnek és nagyszámú beteg rendszeres gyógyítá
sára alkalmasnak találta.
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II. Gyermekklinika
(igazgató: Schuler Dezső dr.)

B él t u b e r c u lo s is  
a c s e c s e m ő k o r b a n
Bognár Ilona dr., Horváth Károly dr., 
Mátyus József dr. és Cser Agnes dr.

Az utóbbi évtizedekben az egészségügyileg fejlett 
országokban a gyermekkori tuberculosis ritka be
tegségnek számít. A tuberculosis intestinális for
mája pedig alig fordul elő. A régebbi irodalmat 
áttekintve (1, 6, 10, 11) kitűnik, hogy a gyomor
bél traktusra lokalizálódó tbc aránya mindig ki
csiny volt. Angliában 1974-ben 1261 tbc-s halál
esetből mindössze 13 esetben találtak hasi lokali
zációt (9). Az intestinális tbc-t (i. tbc) változatos 
klinikai megjelenése miatt nehéz diagnosztizálni. 
Mivel mind humán, mind bovin típusú Koch-ba- 
cillus okozhatja, a családi és környezeti anamnesis 
részletes felvételekor már e kórképre terelődhet a 
gyanú (2, 4, 5, 22, 23).

A morphológiai és röntgenológiai kép alap
ján ulceratív, hypertrophiás ill. proliferativ és ke
vert típusokat különböztetnek meg (2, 9, 19, 21). 
Leggyakrabban az ileum alsó részére és a coecum- 
ra lokalizálódik (2, 4, 5, 20, 22, 23), de többen le
írtak a gyomorból (4, 6, 14), és a duodenumból 
kiinduló formákat is (3, 10, 16). Igen ritkán a jeju- 
numot, ileumot, a colon nagy részét egyaránt ma
gába foglaló infiltrativ elváltozásokat is láttak (4, 
5). A klinikai képet a tuberculosisra jellemző álta
lános tünetek és a gyomor-bél traktus elváltozásai
ból eredő lokális panaszok együttesen alakítják ki. 
Így a bágyadtság, gyengeség, éjszakai izzadás, ét
vágytalanság, súlycsökkenés, hőemelkedés vagy láz, 
mint általános tünetek mellett a legjellemzőbbek 
az illeocoecalis tájékra lokalizálódó fájdalom, a 
haspuffadás, hányinger, hányás, diarrhoea és obs
tipatio váltakozása. Ritkábban, főleg csecsemőkön 
tartós enteritis alakulhat ki, következményes ma- 
labsorptióval (2, 4, 5).

Műtét nélkül — egybehangzó vélemények sze
rint (8, 16, 20, 21, 24) — igen nehéz a diagnózis 
felállítása. Legtöbbször csak a súlyos hasi pana
szok miatt végzett műtét és a szövettani vizsgálat 
deríti ki a tbc-s eredetet (12, 14, 15). Amennyiben 
az orvos a klinikai tünetek és egyéb leletek bir
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tokában mégis gondol e ritka betegségre, úgy mű
tét nélkül is diagnosztizálható. A vizsgálatok álta
lában nem adnak egyértelmű választ, így a RTG 
passage és az irrigoscopia mutatta elváltozások 
csak gyanújelként értékelhetők (2, 4, 5, 8, 20, 22). 
Az intraluminalis biopsiával nyert anyag nem ad 
megfelelő információt, mert a tuberculumok sub- 
serosusan helyezkednek el. Az endoszkóppal elér
hető helyekre — pl. doudenum — lokalizálódó fo
lyamat esetén sem könnyű a kórisme (23). A te- 
nyésztéses vizsgálatok általában csak egyidejű ak
tív pulmonalis folyamatnál segítenek, egyébként 
a székletből Koch-bacillus kimutatása csak ritkán 
eredményes (2, 8, 23).

A tuberculin próba a BCG oltás bevezetése 
óta kétes diagnosztikus értékűvé vált. Az erősen 
hyperergiás reactio azonban gyanút keltő. Igen 
súlyosan leromlott betegeknél negatív tuberculin 
próbát kaphatunk (5, 8). Mindig meg kell győződ
ni arról, hogy a BCG oltás a gyermeknél eredmé
nyes volt-e. Az újabb vizsgáló eljárások — echo- 
graphia és computer tomographia — a retroperi
tonealis nyirokcsomó paquettek kimutatásában 
lehetnek segítségünkre.

Előfordulhat, hogy az említett diagnosztikus 
vizsgálatok nem bizonyítják a kórismét, de a felso
rolt gyanújelek és a családi és környezeti anamne
sis a betegség lehetőségét alátámasztják. Ilyenkor 
több szerző véleménye szerint (2, 5, 8), az ex ju- 
ventibus antituberculotikus terápia eredményessé
ge bizonyító erejű.

D iffe re n c iá l-d iag n o sz tik a ila g  a hason ló  tü n e 
te k e t  p ro d u k á ló  C ro h n -b e teg ség tő l kell e lső so rban  
e lk ü lö n íten i, m e rt az u tó b b ib a n  a lk a lm a z o tt sz te- 
ro id  az i. tb c -s  b e teg n é l k a ta sz tro fá lis  le h e t (2, 
9, 18).

Porter és mtsai (20) 2 éves betegében a folya
mat periappendicularis tályog képét utánozta, s 
csak a tályogfal szövettani vizsgálata során derült 
ki, hogy specifikus folyamatról van szó. El kell 
különíteni az ileum alsó szakaszából és a coecum 
tájékról kiinduló más folyamatoktól is: ileitis fol
licularis carcinoid, actinomycosis, lues, lymphoma, 
amoebiasis, polyposis, colitis ulcerosa stb. A cse
csemőkori malabsorptiós szindrómáknál sem sza
bad elfeledkezni az i. tbc. lehetőségéről. El kell 
különíteni egyéb enteralis fehérjevesztéssel járó 
kórképektől is (25), ha a hypoproteinaemia a ve
zető tünet.

Esetismertetés .
К. I. 20 hónapos leánycsecsem őt 1976. I. 3-án ve t

tük  fei klin ikánkra. Családi anam nesiséből kiem elen
dő, hogy egyik nagynéniének aktív  tüdő tuberculosi- 
sa van, aki időnként m eglátogatja a családot. Bete
günk négyhónapos koráig, míg anyate jet kapott, jól 
fejlődött, a m esterséges táplálás m ellett súlygyarapo
dása vontato ttá  vált (nem pasteurizált, esetenként 
fo rra la tlan  te jet kapott). 10 hónapos korában bron
chopneum onia m ia tt kórházban kezelték, ahol dys- 
trophiásnak és hypoproteinaem iásnak ta lálták . B ár a 
szülők otthon fehérjedús étrenden tarto tták , a csecse
mő állapota rom lott, ezért osztályunkra került.

Felvételkor igen bágyadt, elesett, súlya, hossza 
a 3-as percentil a la tt van. Testszerte oedema látható. 
N yálkahártyái vérbővek, duzzadtak, száj üregében u l
cerosus felm aródás van, Sensorium a tiszta. Szellemi



fejlettsége korának megfelelő, de igen apathiás. Moto
ros fejlődésben igen visszam aradt, csak a h á tán  fek
szik, alig mozog.

Vizsgalati adataiból: vérsejtsüllyedése: 2 mm/1 ó. 
ivsszam : auuü, qualita tiv  vérképé norm ális. H d: 12,4 
gu/o. vizeieteQen koros eltérés nincs, bérűm  ósszíeher- 
je  értéké: 3,ü g%, ira m o k b a n  a iia2 szaporulat. M aj- 
íunctios pröoák, elektro lit értekek  eiterest nem  m uta t
tak. íviantoux-próba: 1:1000-as hígításban, ism ételten 
erősen positiv volt (22X22 m m  papula lym phangiti
ses csíkkal). A tbc baktérium  tenyésztése három szor 
ism ételve gyomormosó folyadékból, gégetamponból, 
székletből negatív volt. M ellkas-rtg. felvételen acut 
tbc-s fertőzésre u taló elváltozást nem  lá ttunk , de 
m indkét h ilusban meszes nyirokcsom óknak megfelelő 
kép volt. Gyomor-bél passage vizsgálatnál igen oede- 
m ás bélnyálkahártyára u taló rtg. kép látható . D-xy- 
lose-teszt: 34,8 m gu/0 (normális).

Mivel híg, rothadásos székleteket ü ríte tt, en terá- 
lis fehérjevesztésre gondoltunk, ezért 51Cr izotóppal 
jelzett a lbum int kapott i. v., m ajd  ennek a székletben 
történő ürülését vizsgáltuk. Eredm ény: 1,22%-os ürü- 
lés, mely kórosnak tekinthető.

A gyógyulás fázisában elvégzett vékonybél-biop- 
sia eredm énye: a boholy structu ra  torzult, enyhén tá 
gult kapilláris nyirokedények láthatók.

Kórlefolyás: kórházi ápolásának kezdetén főleg 
paren teralisan  tud tuk  csak tápláln i. Később húspüre, 
banán, burgonya volt a fő tápláléka. A családi anam 
nesis, a  m ellkas-rtg. felvételén lá to tt meszes nyirok
csomók és az erősen positiv M antoux-reactio m iatt 
bél tbc. gyanúja m erü lt fel, ezért ex juvantibus 3 hó
napig Isonicid theráp iában  részesítettük. K ibocsátás
kor általános állapota jó, súlya 9500 g. Serum  fehérje 
értéke: 6,9 g%. A felvételkor észlelt súlyos nyálka
hártya-elváltozások gyógyultak. Utolsó controll vizs
gálatakor, 5 éves korában, óvodába jár, psychosoma- 
ticus fejlődése jó, emésztési zavara nincs, norm ál ve
gyes táplálékot fogyaszt.

T. A. 10 hónapos leánycsecsem őt 1979. IV. 6-án 
vettük  fel. Családi anam nesiséból em lítésre méltó, 
hogy anyai nagybátyját tüdő tbc. m iatt 3 évvel ezelőtt 
kezelték. G yakran lá togatja  a családot. Betegünk 
anyatejet 1 hétig kapott, m ajd  tápszerrel, később (nem 
pasteurizált, esetenként forralatlan) tehéntejje l táp 
lálták. Három  és fél hónapos koráig jól fejlődött, 
m ajd étvágytalanná, subferilissé vált. Ez az állapot 
hetekig ta rto tt, végül egy vidéki kórházba került, ahol 
bronchopneum oniát ta lá ltak  nála és antibioticus the- 
rapiában részesítették. A csecsemő fejlődése ezt kö
vetően sem volt kielégítő. Á llapota 8 hónapos korá
ban tovább rom lott, mivel eddigi panaszaihoz en teri
tis is társult. Ism ét kórházba került, ahol a ta lá lt hy- 
poproteinaem ia okaként enteralis fehérjevesztést té 
teleztek fel és a további vizsgálatok elvégzése céljából 
k lin ikánkra  küldik. Felvételkor a csecsemő igen bá
gyadt, elesett és feltűnően sápadt. Testszerte oedemás. 
Súlya és hosszfejlődése a 3-as pencentil a la tt m aradt. 
Bőre száraz, glutealis tá jon  derm atitise van. Vállain 
BCG oltási heg nem  látható. Szájnyálkahártyája m ér
sékelten fellazult, nyelvén a papillák  elsim ultak. Lég- 
zése-keringése rendezett. H asa puffadt, diffusan_ kissé 
nyomásérzékeny, kevés ascites jelenléte nem  zárható 
ki. M ája kétu jjnyi, lépe elérhető. Sensorium a tiszta, 
de igen apathiás. Mozogni nem  szeret, csak a hátán  
fekszik. Subferilis. N aponta többször nagy tömegű, 
híg, bűzös székleteket ürít, m elyek 8—9-es pH érté 
kek között vannak. Székleteit ism ételten vizsgálva 
baktérium ot és egyéb kórokozókat (parasitákat) k im u
ta tn i nem  tudtunk.

Fontosabb laboratórium i leletei: vérsejtsü llyedé
se: 2 mm/1; vérképében se: 54%, eo: 6%, mo: 2%, ly: 
38% (későbbiekben tartósan  lym phopeniás volt). Se. 
összfeh.: 3,6 g%, fracti ók: alb.: 40,0%, glob. alfaj: 
2,5%, alfa2: 32,7%, beta : 15,2%, gam m a: 9,6%. Im m un 
elfő: IgM és IgG értékek erősen csökkentek, IgA é r
ték  az alsó határon.

Se. electrolit értékekben számottevő eltérés
nincs. In tracu tan  adott: 1:1000 hígítású M antoux-pró- 

762 ba 48 órás értéke: 30X18 mm, közepén necrosissal.

A verejték  teszt ism ételten norm ális eredm ényt adott. 
D-xylose értéke: 42 mg%.

Duodenum -nedv enzim értékei: d iastase: 641 E., 
lipáse: 5,5, E., tripsin  nem  m utatható  ki (később a 
gyógyulás fázisában norm ális tripsin értéket kap
tunk). Vizeletében kóros nincs. Irrigoszkópiás vizsgá
la tnál a  coecum terü letén  apróbb kerekded árnyék
kiesések vannak, m elyek a nyálkahártya proliferatió- 
já ra  gyanúsak. Az enteralis fehérjevesztés felm érésé
re isotop 51Cr-al jelzett album int ad tunk  i. v., am ely
nek 17,1%-a ü rü lt ki a székletben 48 óra a la tt (erősen 
kóros). Bél biopsiás vizsgálatnál a szöveti kép a vizs
gált villusok többségében lym phangiektasiának meg
felelő, mely a m esenterialis nyirokcsom ók folyam atai
ra  is u talhat.

Az ism ételt m ellkas-rtg. felvételeken, a  jobb hi
lusban meszesedésre gyanús nyirokcsom ók láthatók. 
Felső hasi CT  (Computer tom ographiás) vizsgálata: 
a pancreas várha tó  m agasságában, a csigolyatest előtt, 
diónyi k iterjedésű meszesedést tartalm azó elváltozás 
van. Vélemény: a le írt változás meszesedést ta rta lm a
zó nyirokcsomó paquettnak, pancreasban levő benig
nus térszűkítő folyam atnak (abscessus m aradványá
nak) felelhet meg (OTKI, Bartha dr.)

Kórlefolyás: A fehérjevesztés befolyásolására 
tö rtén t kezdeti diétás próbálkozásaink sikertelennek 
bizonyultak, és serum  összfehérje értéke — rendszeres 
plasm apótlás nélkül — kritikusan  alacsonyra szállt le 
(legalacsonyabb érték  2,3 g% volt). Később Biosorbin 
MCT, vitam in és enzim készítm ények (Cotazym forte, 
ill. Panpur) kissé jav íto ttak  állapotán. M inden fiziká
lis eltérés nélkül, gyakran volt subferilis. A családi 
anam nesis, az erős M antoux-reactio, az irrigoscopián 
lá to tt gyűrűs rajzolat és a CT vizsgálatnál lá to tt re t- 
roperitoneális meszesedó nyirokcsomó paquett alapján 
bél tbc-re terelődött a gyanú annak ellenére, hogy a 
tbc baktérium  k im utatására végzett tenyésztési vizs
gálatok gégetampon, gyomormosó folyadék, széklet 
három szor is negatív eredm ényt adtak. Egy hónappal 
a felvételét követően ex juvantibus Isonicid adását 
kezdtük el, m ajd  később Streptom ycin therap iában  
részesítettük. Isonicidet 4 hónapig, S treptom ycint má- 
sodnaponta adva 1 hónapig kapott. A theráp ia 4. heté
ben m ár nem szorult i. v. album in bevitelre. Közel 
négyhavi klinikai tartózkodás u tán  bocsátottuk haza. 
Távozáskor súlya egyenletesen em elkedett, kedélye jó 
volt, ágyában forgott, székletei norm álissá váltak, bár 
ekkor m ár a szokásos csecsemőételeket kapta. Serum 
összfehérje értéke konstansan 6,3 g% körül mozgott, a 
fractiók norm ális értékeket m utattak . 5 héttel később 
controll vizsgálat során norm ális doudenum  enzim ér
tékeket találtunk, isotópos vizsgálattal székletében 
fehérjevesztést nem  észleltünk.

A controll bél-biopsiás lelet: egyes villusok tun i
ca propriá jában  az oedema és ny irokértágulat meg
m aradt, b á r m értéke és a lobos jelenségek csökken
tek. A csecsemő ekkor egészséges benyom ást kelt, ké
zenfogva jár, súlya 8400 g. Székletei norm álisak, ét
vágya jó.

Megbeszélés

Hazánkban a kötelező BCG oltás bevezetésé
vel, a korszerű csecsemő- és gyermekgondozási 
hálózat megszervezésével, a fiatalabb korosztály 
tbc-s megbetegedése igen alacsony szintre csök
kent. Kezdetben betegeink esetében sem gondol
tunk i. tbc. fertőzésre és csak hosszú idő elteltével, 
a gyanújelek szaporodásával, merült fel e diagno
sis lehetősége. Betegeinkben észlelt közös tünetek: 
mindketten igen leromlott, súlyosabb atrophiás, hy- 
poproteinaemiás állapotban kerültek felvételre. 
A hypoproteinaemiát az enteralis fehérjevesztés 
okozta. Székletükből sem baktériumot, sem proto- 
zoont, sem féregpetét kimutatni nem tudtunk. El
ső betegünk esetében a bél-biopsia már a gyógyu-
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A Robébi „A" kémiailag és mikrobiológiailag ellenőrzött tej, tej zsír, 
növényi olaj, laktóz, szacharóz, ásványi anyagok és vitaminok homo- 
genizátumából porlasztva szárítási gyártástechnológiával előállított 
tápszerkészítmény. A fiatal csecsemő nagy fehérjeszükségletének 
megfelelő fehérjetartalmat biztosít. Kalóriaértéke azonos az anyatejé
vel (71 Kai).



Robébi "A"
G Y Ó G Y T Á P S Z E R

ÖSSZETÉTEL
Robébi „A” 
tápszerpor, %

Robébi „A”
fogyasztásra kész tápszeroldat
(1 dl) g 100 ml

Anyatej, 
g/100 ml

Fehérje 14,6 2,10 1,2
Zsír 23,6 3,40 4,0
Szénhidrát 55.5 8.00 7.0
Ásványi anyagok +  vitaminok 3,3

100 g =  492.8 Kai
0,50
100 ml (1 dl) =  71 Kai

0,2
100 ml 71 Kai

Vitamintartalom 100 ml- (1 dl-) ben

Vitamin A 
Vitamin B, 
Vitamin B, 
Vitamin B(i 
Vitamin C 
Vitamin E 
Biotin 
Niacin
Ca-pantotenát

300 NE
0,08 mg 
0,12 mg 
0,05 mg
6.00 mg
1.00 mg 
0,01 mg 
0,80 mg 
0.20 mg

JAVALLATOK
Az anyatej tel|es hiánya esetén annak pótlására, ill. csökkent 
tejelválasztás esetén az anyatej kiegészítésére adható az első 
3 élethónapban, ill. a 4,5 kg (max. 5 kg) testsúly eléréséig.

A TÁPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE
A dobozban levő adagolókanál kával (1. kanál tápszer =  5 g) any- 
nyiszor 3 lesimitott kanálnyi tápszerpopt (kb. 15 g) veszünk 
ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készíteni. 
A tápszeroldatot felforralt és 60°C-ra hűtött vízzel készítjük el. 
A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) hozzá
adása szükségtelen.
A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel 
kell használni!

nek adagolni. Az esetben, ha más — nem tejes — ételt (pl. 
főzeléket) is kap, akkor a tejadagok számát megfelelően csök
kenteni kell.

Az egyszeri tápláláshoz szükséges mennyiségek kb. a követ
kezők :
3 kg-os csecsemőnek 2 adagolókanál tápszerpor 75 ml

(% dl) víz, napi 6 alkalommal;
4 kg-os csecsemőnek 4 adagolókanál tápszerpor 125 ml

(1% dl) viz, napi 5 alkalommal.

A fenti táplálási ajánlatot csak általános irányelvként közöljük. 
Bármilyen észrevétel esetén orvos vagy védőnő tanácsát kell 
kérni.

Megjegyzés: anyatej pótlására, továbbá gyógyítás céljára, csecse
mők táplálkozási zavarainak megszüntetéséhez az első ? hónap
ban, ill. 4,5 (max. 5) kilogramm testsúly eléréséig rendelhető, 
minden esetben térítésmentesen. Rendelésére jogosultak mind
azok az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás keretében 
a csecsemőellálas a feladatkörükbe tartozik.

*

ADAGOLÁS
A napi adag testsúlykilogrammonként 150 ml (másfél dl) tápszer
oldatnak felel meg. Ha az orvos másként nem rendelkezik, ezt
a mennyiséget elosztva napi 5—6 alkalommal kell a csecsemő- Csomagolás: 500 g 30,90 Ft

GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR



lás fázisában készült, így számottevően értékelni 
nem tudtuk, de második betegünk biopsiás lelete, a 
látott bélfali lymphangiectasia, magyarázatát adta 
a fehérjevesztésnek. Irodalmi adatok alapján, a 
hasi nyirokcsomók tuberculosisa ilyen szövettani 
elváltozást eredményezhet (2, 5, 27).

A hypoproteinaemia, hypovitaminosissal, an- 
aemiával és hypogammaglobulinaemiával társult. 
Mindezek következtében gyakran kaptak külön
böző intercurrens betegséget, mégis feltűnő volt, 
hogy acut betegségektől mentes időszakokban is 
subfebrilisek vagy lázasak voltak. Mindkét bete
günk Mantoux-próbája 1:1000 hígításban igen po
zitív volt, első esetben lymphangitises csík, máso
dik esetben az elváltozás közepén necrosis volt 
megfigyelhető. A hyperergias Mantoux-próba je
lentőségét több szerző hangsúlyozza (2, 8, 9). Bél- 
tuberculosisban több szerző leírja (2, 4, 5), a coe- 
cum nyálkahártyáján látott gyűrűs rajzolatot, 
mely második betegünk esetében látható volt.

Első betegünk klinikai tartózkodása alatt még 
nem volt lehetőségünk hasi CT vizsgálat elvégzé
sére, második betegünknél ez a vizsgálat megtör
tént, és a retroperitonealis térben diónyi mesze- 
sedést tartalmazó elváltozást láttunk. Ez legin
kább meszesedő nyirokcsomónak felelt meg. Ek
kor betegünk már több mint két hónapja antitu- 
berculoticus therapiában részesült, így a kezdődő 
meszesedési folyamat időrendileg is igazolta el
képzelésünket.

Végül az anamnesis fontosságára hívjuk fel a 
figyelmet, az irodalmi adatokhoz hasonlóan (5, 7, 
8, 17). Mindkét betegünk családjában volt tbc-s 
beteg, akikkel a csecsemők gyakran találkoztak. 
20 hónapos betegünket felvétele előtt pár hónap
pal „bronchopneumonia miatt kezelték”, felvétel
kor mellkas-rtg. felvételén a hilusokban meszes 
nyirokcsomók voltak. Második betegünk esetében 
is szerepelt bizonytalan tünetekkel járó „broncho
pneumonia”, s bár mellkasfelvételén kifejezett me
szes nyirokcsomók nem látszottak, egy lezajlott 
specifikus folyamatot nem tudtunk kizárni. Bete
geink vidékiek voltak, pasteuralizált tej nem állt 
rendelkezésükre, esetenként forralatlan tejet is 
fogyasztottak. Mivel súlyos enteritis utalta a ké
pet, kezdetben tejéntejmentes és lisztmentes dié
tát alkalmaztunk.

Második betegünkön Biosorbin MCT adásával 
is próbálkoztunk, az irodalmi javaslatoknak meg- 
felőlen (13, 18, 26). Mindkét betegünk heteken ke
resztül olyan rossz állapotban volt, hogy az i. 
tbc-t biztosan igazoló hasi műtétre nem került

sor, de a tünetek és kórlefolyás alapján ex juvan
tibus antituberculoticus therapiát kezdtünk. Bete
geink ezt követően meggyógyultak, így retrospec
tive diagnosisunkat megerősítették.

Köszönetnyilvánítás:
E helyen köszönjük Bartha László dr.-nak és 

munkatársainak (OTKI) a hasi CT vizsgálat elvégzé
sét, s Kovács László dr.-nak (Semmelweis OTE I sz. 
Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet) a bél- 
biopsiák szövettani vizsgálatát.

Összefoglalás: Napjainkban az egészségügyi
leg fejlett országokban igen ritkán találkozunk 
intestinalis tbc-s betegekkel. Szerzők két betegük 
kapcsán elemzik a diagnosztikus eljárásokat, meg
említve a hasi computer tomographia vizsgálat je
lentőségét. A differenciál-diagnosztikai nehézsé
gekre is kitérnek, külön hangsúlyozva a Crohn- 
betegség hasonlóságát. A biztos diagnosis felállí
tásához legtöbbször elengedhetetlen a próba lapa- 
rotomia és biopsia, de ha nem végezhető el, akkor 
az alapos gyanújelek alapján elkezdett ex juvanti
bus antituberculoticus therapiára bekövetkező 
gyógyulás alátámasztja a feltételezett diagnózist.

IRODALOM: 1. Alapy H.: Orv. Hetil. 1901, 45, 
51, 833. — 2. Andersen, C. M., Borke, V.: Pediatric 
Gastroenterology Blackwell Scientific Publications, 
Oxford—London, 1975, 453. o. — 3. Aszódi Z., Bíró I.: 
Orv. Hetil. 1957, 22, 597. — 4. Bentley, G., Webster,
J. H. H.: Brit J. Surg. 1967, 54, 90. — 5. Phansali, S.
K. : Am. J. Gastroenterol. 1977, 67/4, 324. — 6. Bugyi 
В.: Tuberculosis 1958, 6 , 182. — 7. Csiszár E., Rácz
F.: Orv. Hetil. 1975, 116, 273. — 8. Dick, W. és mtsai: 
Kiin. Pädiatr. 1978, 190 (3), 233. — 9. Editorial: Brit. 
Med. J. 1977, 1 (6076), 1557. — 10. Fischer A.: Gyógyá
szat, 1929, 69, 682. — 11. Gáli G., Sebők L.: Népegész
ségügy 1931, 1014. — 12. Hambourg, M. és mtsai: 
Franc. Ann. Chir. Infant. 1977, 18, 4291. — 13. Holt, 
P. R.: Pediatrics 1964, 34, 629. — 14. Jankovics R. és 
mtsai: Magyar Sebészet 1964, 6, 366. — 15. Karpouzes, 
J. és mtsai: Helv. Paed. Acta. 1978, 33, 449. — 16. Ke
lemen J., Szatni 1.: Orv. Hetil. 1963, 104, 35, 1664. — 
17. Kovács E., Bács P.: Az Orvos Eü. Szakszervezet 
Sebész Szakcsoportjának Nagygyűlése 1962. Bp. 286.
— 18. Leyland, F. C. és mtsai: Arch. Dis. Childh. 
1969, 44, 170. — 19. Mertinon, F., Aurousseau, R.: J. 
Chir. (Paris) 1976, 112 (5), 145. — 20. Porter, J. M., 
Snowe, J. R., Silver, D.: Surgery 1972, 71 (2), 254. —
21. Rácz 1., Szilágyi J.: Tuberc. és Tüdőbetegs. 1969,
22, 7, 202. — 22. Tabrisky, J. és mtsai: Am. J. Gastro
enterol. 1975, 63 (1), 49. — 23. Tandon, R. K., Pasta- 
kia, B.: Am. J. Gastroenterol. 1976, 66 (5), 483. — 24. 
Terekhova, T. G. és mtsai: Probi. Tuberk 1975, 10, 52.
— 25. Tift, W. L.: Protein-losing enteropathies in Es
sentials of paediatric Gastroenterology, Churchill, Le- 
vingstone, London—New York, 1977. 228. o. — 26. 
Várkonyi Á. és mtsai: Gyermekgyógyászat 1979, 30, 
72. — 27. Végh M., Kamarás I..: Gyermekgyógyászat 
1974, 25, 374.
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PROUXAN300
kapszula mV 200 Antirheumatica Antiphlogistica
ÖSSZETÉTEL:
1 kapszula 300 mg azapropazonu 
mot tartalmaz.

HATAS:
Újszerű, nem szteroid jellegű 
gyulladásgátló gyógyszer. Ható
anyagának, az azapropazonnak 
specifikus fizikai-kémiai tulajdon
sága, hogy a gyulladásos, ödé
más szövetekben feldúsul. Elosz
lása lényegében az extracelluláris 
térre és a sejtmembránra korlátozó
dik. Blokkolja a gyulladásos folya
mat lefolyását a lysosomalis enzi
mek felszabadításának szintjén, 
melynek alapvető szerepe van a 
gyulladás fenntartásában. Gátol
ja továbbá a kininfelszabaditás és 
az ezt követő túlfokozott prosztag- 
landin-szintézis effektusait a gyulla
dásos mesenchimareakció korai 
szakaszához csatlakozva. Ezzel 
együtt gátolja a mediátorok felsza
badulásával kiváltott gyulladásos 
fájdalmat is.
A. szervezetben az azapropazon 
csak jelentéktelen mértékben meta- 
bolizálódik, ezért nem vezet enzim
indukcióhoz. A vese túlnyomórészt 
változatlanul választja ki, nincs em
lítésre méltó Na-retenciós hatása, 
és nem befolyásolja a vese műkö
dését, de a húgysav tubuláris ki
választását elősegíti.

JAVALLATOK:
Degeneratív ízületi megbetegedé
sek: arthrosis spondylarthrosis,
spondylosis. Gyulladásos ízületi és 
gerincbetegségek: rheumatoid arth
ritis, spondylarthritis ankylopoetica. 
Lágyrész-rheumatismusok: periarth
ritis humeroscapularis, tendovagini
tis, periostitis. Posstraumás fájdal
mak és duzzanatok: rándulás, tom
pa ütés, distorsio, zúzódás, luxatio, 
fractura. Postoperativ fájdalmak és 
duzzanatok.
A Prolixan 300 kapszula alkalmas 
nőgyógyászati gyulladásos állapo
tok, nevezetesen a szubakut és kró
nikus adnexitis és parametritis ke
zelésére

ELLENJAVALLATOK:
Gyomor- és nyombélfekély.
ADAGOLAS:
Kezdő adagja naponta 4X1 kap
szula.

Szükség esetén az adag individuá
lisan napi 3X2 kapszulára is emel
hető. Fenntartó adagja 2-3X1 kap
szula étkezés után.
MELLÉKHATÁSOK:
Gyomorpanaszok, fejfájás, álmos
ság, allergiás bőrjelenségek, átme
neti ödéma.
GYÓGYSZER-KöLCSONHATAS:
Óvatosan adható
— orális antikoagulánsokkal (antí- 

koaguláns-hatás fokozódása).

FIGYELMEZTETÉS:
Antikoaguláns-kezelés alatt álló be
tegeken csak gondos laboratóriumi 
ellenőrzés mellett adható. Terhesség 
esetén — különösen az első három 
hónapban -  csak igen indokolt ja
vallatra rendelhető. Tartós kezelés

kor rendszeres vérképellenőrzés 
szükséges. Thrombocytopenia vagy 
allergiás bőrtünetek esetén adago
lását meg kell szüntetni. Ha a be
teg anamnézisében gyulladásgátló 
gyógyszerek szedése kapcsán fellé
pett gyomor- vagy bélvérzés, vagy 
gyomor-, ill. nyombélfekély szerepel, 
alkalmazása állandó orvosi ellenőr
zést igényel.
Súlyos máj- és vesekárosodás ese
tén csak rendszeres orvosi ellenőr
zés mellett adható.

MEGJEGYZÉS:
■ii Csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismétel
hető.
CSOMAGOLÁS:
30 kapszula 29,60 Ft.

Forgalomba hozta: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, Tiszavasvári,
Robapharm A. G. — Basel licencia alapján



GENETIKA

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Bőr- és Nemikórtani Klinika 
(igazgató: Simon Miklós dr.) 
Biológiai Intézet 
(igazgató: Molnár János dr.) 
Fül-Orr-Gégészeti Klinika 
(igazgató: Ribári Ottó dr.)
Megyei Kórház, Gyula 
Bőrgyógyászati Osztály
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A Xeroderma pigmentosum (továbbiakban XP) 
különösen ritka, progresszív autosomalisan, recesz- 
szíve öröklődő multiszisztémás megbetegedés. 
Megfigyelhető, napfény-expozíciót követően, ho- 
mozygoták feltűnő hajlama a fokozott pigmentá- 
cióra és különböző bőrtumorok kialakulására (7, 
8, 11, 29). Jellegzetes kromoszóma-eltérést nem fi
gyeltek meg, s más örökletes megbetegedéssel sem 
észleltek következetes társulást. Az esetek többsé
gét vérrokon házasságból származó utódok képe
zik, ezért halmozottan fordul elő olyan területe
ken, ahol a rokonházasság általános szokás: 
Észak-Afrika, Japán, Izrael. így gyakorisága 
1: 65 000 és 1: 1 000 000 között változik (3, 9, 10,16, 
20, 21, 24, 25, 32, 34). Hazánkban is a ritka kórké
pek közé tartozik (15, 35).

A különböző szervek érintettsége — elsősor
ban bőr-, szem- és idegrendszeri tünetek termé
szete és súlyossága — változó és függ a napfény
expozíciótól és genetikai tényezőktől (2, 7).

Cleaver (5) 1988-ban ismerte fel, hogy XP-ben 
a különböző sejtek csökkent fénytoleranciájának 
oka az intracellularis DNS helyreállításának za
vara. Feltételezhető, hogy a DNS repair defektu- 
sos betegeken a klinikailag is észlelhető rendelle
nességek, különösen a malignizációk szomatikus 
mutációk következményei.

XP-ben szenvedő betegünk bőrtünetekkel és 
daganatképződéssel szövődött kortörténetét és kli- 
nikogenetikai kémiai vizsgálatok tükrében ismer
tetjük.

Esetismertetés

N. J. 16 éves fiú. A kórelőzmény adatai szerint 
szülei, leánytestvére egészségesek. Családjában fejlő
dési rendellenességre, öröklött betegségre, fényérzé-
Orvosi Hetilap 1981. 122. évfolyam, 13. szám 
4*

kenységre, tumoros megbetegedésre, idegbetegségre 
utaló adat nincs. Anyjának korábban egy vetélése 
volt, a propositus harmadik zavartalan terhességből 
született. A családban kettős vérrokonság van (1. áb
ra). Az apa és testvéreinek bőre sötétebb színű, barna 
szeműek, hajuk barna. Az anya fehér bőrű, szürke 
szemű.

1. ábra: Xeroderma pigmentosumban szenvedő 16 éves be
teg családfája

Szülei 8 hónapos korában vették észre, hogy bő
re napon való rövid tartózkodás után kivörösödik, le
ég, szeme könnyezik, kerüli a fényt. Már 4 éves korá
ban testszerte észleltek pigmentfoltokat, hiperkerató- 
zist, teleangiektáziákat — főleg az arc, nyak, kézhát 
területén. Az első tumort az arc területén 4 éves korá
ban észleltük. Évek során tumor-eltávolítás céljából 
többször volt intézeti kezelés alatt. 16 éves korában 
ismételt klinikai vizsgálata során szembetűnő a beteg 
szomatikus retardációja (2. ábra).

Bőre száraz, ráncolható, atrófiás, testszerte köles- 
nyi, csokoládé, illetve kávébarna pigmentfoltok van
nak. Az arc, karok és a nyak bőrén teleangiektáziák, 
atrófiás foltok, borsónyi, fillérnyi hiperkeratozisok, 
valamint borsónyi, mogyorónyi nagyságú, helyenként 
pörkkel fedett, másutt livid vörös színű, tömött ta- 
pintatú tumorok. A fül előtt tyúktojásnyi nagyságú 
ép bőrrel fedett duzzanat. Az orrnyílások beszűkültek, 
a porc felett a bőr atrófiás, heges, egy-egy fillérnyi 
nagyságú tumor látható. A fülkagyló is kiterjedten 
heges, egy-egy babnyi nagyságú tumor látható. A száj-

2. ábra: Xeroderma pigmentosumban szenvedő 16 éves 
beteg
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3. a. ábra: Betegünk kariotípusa

nyálkahártyán nincs kóros elváltozás. A fogazat a 
nagyfokú káriesz képződés miatt hiányos.

Laboratóriumi eredmények közül: vvt süllyedés: 
43 mm/ó, vérkép, vizelet normális. Melanuria nincs. 
Vizelet porfirin értékek normálisak. Májfunkciós pró
bák közül: SGOT: 72 WE, LAP: 31 U/l, alkalikus fosz- 
fatáze: 59,2 U/l. Májszcintigráfiás vizsgálat: a májvetü- 
let a normálisnál kissé nagyobb, diffusa egyenetlen ak
tivitással rajzolódik ki, térszűkítő folyamatra utaló jel 
nincs. Vesefunkciós vizsgálatok közül endogen kreati- 
nin clearance 46 ml/perc; szérum kreatinin: 0,53 
mg%. 17-ketoszteroid ürítés: 7,0 mg/24 h. A vizeletben 
az aminosavak közül a tirozin enyhén emelkedett. 
Eritrocita-glikóz-6 -foszfát dehidrogenáz: normális. 
Szérum fehérjék: alfa2 globulin, gamma-globulin és 
IgA emelkedettek, betaj -globulin csökkent. Limfoci- 
ta transzformáció: fitohemagglutininnel: csökkent. T- 
rozetta: 65%. MERF: 16%, migráció gátlás PPD-vel: 
normális: IgG: 5%, IgA: 1%, IgM: 3,26%, k: 3,75%, 
2: 2,5%; C3: 3,75% hordozó limfociták.

Ideggyógyászatilag lényeges organikus neurológiai 
gócra utaló jel nincs. Szemészet: az alsó szemhéj he- 
gesen elpusztult, bal oldalon heges ektropium. Az alsó 
tarzális kötőhártya vörös, fokális fényben a szaruhár
tya épnek látszik. A felső szemhéjon mogyorónyi tu
mor. Az évek során több mint 30 tumort távolítottunk 
el az arc, nyak és kézfejek területéről, melyek szövet
tanilag hemangiomának, bazaliomának, pigmentált 
bazaliomának, valamint hypertrophiás szolaris kera- 
tozisnak bizonyultak.

A szülőkön laboratóriumi vizsgálat során kóros el
térést nem észleltünk. A vizeletben az aminosavak
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3. b. ábra: Az apa kariotípusa

ürítése normális, az eritrocita glikóz-6 -foszfát dehid
rogenáz is normális értékeket mutat. Kariotípus: 46, 
XY. Az 1. kromoszómapár egyik tagjának hosszú kar
ján a Seabright (31) által módosított ASG techniká
val észlelt heterokromatikus többlet az apa kariotípu- 
sában az 1. kromoszómán szintén megtalálható. Az 
értékelést 2 0 — 20  jól analizálható mitozisból végeztük 
el (3. ábra, a, b).

Megbeszélés

Az eset leírásából kitűnik, hogy XP-ben a 
szervezet sokoldalúan károsodott. Az öröklött bio
kémiai hiba — az excíziós repair különböző 
ágának defektusa XP-ben ataxia teleangiektáziá- 
ban, Fanconi-anémiában, Cockayne-szindrómában 
is kimutatható (13, 26, 28, 30).

Az öröklött biokémiai hiba molekuláris alapja 
a károsodott DNS régió eltávolításának, kijavítá
sának hiánya. A normális sejt legalább három 
mechanizmussal rendelkezik a fény károsult DNS 
kijavítására (6). Az első az excíziós repair, mely 
UV, röntgensugár és kémiai úton károsodott DNS 
kijavítására egyaránt képes. A post-replikációs 
repair csak a szemikonzervatív DNS replikációt 
közvetlenül követő károsodások kijavítására al
kalmas (12). A fotoreaktiváló enzim rendszer egy
szerűen a károsodott DNS bázist eltávolítás nél
kül eredeti kémiai formájába állítja vissza (4).

Betegünk limfocitáiban és fibroblasztjaiban az 
igen súlyos klinikai képnek megfelelően mindhá
rom, a károsodott DNS kijavítását végző enzim



rendszer aktivitása jelentősen csökkent (37). Tehát 
a teljes repair kapacitás represszált, melynek kö
vetkezményeként betegünk bőréből számos malig
nus elfajulást kellett eltávolítani.

Ismeretes, hogy XP-ben különböző típusú da
ganatok, leggyakrabban pigmentált bazaliomák, 
spinaliomák, keratoakanthomák, melanomák, ese
tenként szarkomák és karcinoszarkomák is megfi
gyelhetők (1, 14, 18, 19, 33).

Az UV károsító hatásának legérzékenyebben 
kitett bőrön már 4 éves korban olyan elváltozáso
kat észleltünk, melyek az öregedő bőrre jellem
zőek: atrófia, teleangiektázia, pigmentáció, hiper- 
keratozis. Sőt, messze felülmúlják az öregedő bőr 
tüneteit, hiszen már ekkor tumoros elfajulást ész
leltünk. Az évek során eltávolított tumorok túl
nyomórészt bazaliomák és hemangiomák voltak. 
Különösen érdekes a parotiszból műtéti úton el
távolított tumor, mely morfológiailag limfoepite- 
liomának nevezhető. Lehet branchiogen fejlődési 
zavarra visszavezethető ektopiás epiteliális típusú 
timoma vagy nyirokcsomóban keletkezett tumor- 
metasztázis is.

Az XP-ben szenvedő betegek kiterjedt cellu- 
láris és biokémiai vizsgálata mellett kevés figyel
met kapott az obiigát heterozygota szülők vizsgá
lata. Jelenleg még nincs kellő bizonyítékunk arra, 
hogy XP heterozygotákon a tumor okozta halál az 
átlagosnál gyakoribb lenne, de Swift (34) újabb 
vizsgálatai arra utalnak, hogy a szülőkön a bőrrák 
aránytalanul gyakrabban észlelhető.

Az XP-os betegek kariotípusára nem jellem
zőek olyan megkülönböztető jellemvonások, me
lyek öröklött vagy tumoros betegségekben észlel
hetők, mint a Down-kór, Klinefelter-szindróma, 
Bloom-szindróma (22). Az XP-gént vagy a géne
ket hordozó kromoszómát nem identifikálták ez- 
idáig. Esetünkben az 1. kromoszómapár egyik tag
ján észlelt heterokromatikus többletet marker vo
násnak tekintjük, melyet betegünk apjától örö
költ, s így nem de novo mutáció eredménye.

Korábban kimutattuk, Wolff és mtsai (38) 
eredményeihez hasonlóan, hogy betegünkön a 
sziszter kromatid exchange frekvencia — melynek 
fokozódását különböző prékancerózus esetekben 
megfigyelték — csak kémiai mitogének jelenlété
ben emelkedett jelentősen (36).

Az általunk is észlelt és más szerzők által leírt 
csökkent immunreaktivitás minden bizonnyal hoz
zájárul a folyamatosan keletkező malignus sejtek 
eliminációjának bizonyos zavarához, mely követ
keztében a manifeszt tumorok lényegesen gyak
rabban figyelhetők meg (17).

A terápia a betegség kórokának megismerése 
ellenére nem megoldott. Viszont megelőzésére le
hetőséget nyújt az amniocentesis útján nyert sej
tekben kimutatható enzimdefektus (27).

Az XP vizsgálata molekulár-biológiai vonat
kozásban igen fontos feladat, mivel a DNS repair 
folyamatban egyetlen enzim deficiencia tumor ki
fejlődéséhez vezethet, akcelerálódhat a sejtörege
dés és halál.

összefoglalás: A szerzők ismertetik kettős 
vérrokon-házasságból született Xeroderma pig-

mentosumban szenvedő betegük súlyos bőrtünetek
kel és daganatképződéssel szövődött esetét. A sú
lyos klinikai kép és a szervezet sokoldalú károso
dása összefüggésben lehet a beteg limfocitáiban és 
fibroblaszt kultúrájában kimutatott DNA kijaví
tását végző valamennyi enzim aktivitásának csök
kenésével, a T-sejtek csökkent fitohemagglutinin 
stimulálhatóságával, melyek minden bizonnyal 
hozzájárultak a bőr korai öregedéséhez és malig
nus bőrelváltozások kialakulásához.
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Myeloma multiplexben a pleura myeloma-sejtes 
infiltratiója következtében ritkán jön létre mellkasi 
folyadékgyülem. 1979-ben Hughes és Votaw (8) 
két, Scullin és Cohen (13) egy beteg kortörténetét 
ismertette. Az utóbbi szerzők szerint az irodalom
ban eddig 18 olyan esetről számoltak be, amelyek
ben a pleura myelomás infiltratiója következtében 
alakult ki a mellkasi folyadékgyülem. A diagnózis 
a folyadékgyülem vizsgálatán alapul, myelomás 
eredet esetén paraprotein és atípusos plasmasejt- 
szaporulat mutatható ki a pleurális folyadékgyü- 
lemben. A hazai irodalomban ilyen közleményről 
nincs tudomásunk, ezért érdemesnek tartottuk be
tegünk adatainak ismertetését.

Betegismertetés

M. L. 39 éves férfi panaszai 1978 októberében vál
tozó intenzitású alsó végtagi fájdalmakkal kezdődtek. 
1979 januárjában kórházi belosztályon a csontvelői kép, 
a paraproteinaemia, valamint a bordákon észlelhető 
osteolytikus elváltozások alapján multiplex myelomát 
diagnosztizáltak. Cyclopbosphamid és tüneti kezelés 
hatására fájdalmai csökkentek, állapota javult. 1979 
február közepén elhúzódó láz miatt ismét kórházban 
kezelték. Ekkor a jobb tüdőben észlelhető gócos pa- 
renchymás árnyékok miatt a tüdő myelomás érintett
ségének lehetősége merült fel. Antibiotikus és cyclo- 
phosphamid kezelés hatására állapota 'ismét javult.

Klinikánkra első alkalommal 1979. szeptemberben 
került betegségének progressiója miatt. Panaszai között 
intenzív derék és bal csípőízületi, továbbá mérsékelt 
mellkasi fájdalmak szerepeltek. Fizikális leletéből: hal
vány nyálkahártyák, a jobb rekesz renyhén tér ki, a 
jobb tüdő felett hátul alul tompulat és gyengült légzés 
észlelhető. A máj 3 cm-rel haladja meg a bordaívet, 
lép és kóros nyirokcsomó nem tapintható. A homlok 
jobb oldalán és az epigastriumban ujjbegynyi, kp. tö
mött, fájdalmatlan csomó tapintható. A gerinc ütöge-
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tésre érzékeny, a bal csípőízület aktív és passzív moz
gatáskor kifejezetten fájdalmas.

Laboratóriumi adataiból: süllyedése: 87 mm/ó, 
hgb.: 124 g/1, htkr.: 0,36, fvs.: 5,6 G/l, kvalitatív vérké
pében: st.: 19%, se.: 38%, eo.: 5%, mo.: 4%, ly.: 34%, 
thrombocyta-szám: 92 G/l. Szérumfehérje: 87 g/l, a fe
hérjék megoszlása (agar elfő.): albumin: 49%, alfar  
guobulin: 6 %, alfa2-globulin: 7%, bétái-globulin: 5%, 
béta2-globulin: 5%, a gamma régióban 28% paraprotein 
(M-komponens) mutatható ki, amely immunelektrofo- 
rézis vizsgálattal IgG-lambda típusú monoklonális im
munglobulinnak felelt meg. Az immunglobulinok szint
je: IgG: 48 g/l, IgA: 1,15 g/l, IgM: 0,06 g/l, a vizeletben 
Bence—Jones-protein nem mutatható ki, BÚN, szérum 
creatinin, szérum calcium normális.

Csontvelői lelet: jó sejttartalom, a normális 
haemopoesis jól képviselt, kb. 30%-os myeloma-sejtes 
részvétel.

M ellkasvizsgálat: a jobb alsó tüdőmezőben tenyér
nyi, csaknem homogén, a pleurával is összefüggő ár
nyék látható. A jobb oldali IX. borda hátsó ívén, vala
mint a X. borda hátsó axilláris vonalában kiterjedt 
osteolytikus elváltozás figyelhető meg. M edencefelvé
tel: a bal oldali os pubis felső szárán nagy kiterjedésű, 
míg a vertikális száron ujjbegynyi osteolytikus elvál
tozás észlelhető. A háti és ágyéki gerincen, továbbá a 
koponyán myelomára jellemző eltérés nincs.

Tüneti ellátás mellett telekobalt sugárkezelésben 
részesült a jobb alsó és középső tüdőmezőre, a bal os 
pubisra és ischii-re, valamint a homlok jobb oldalán 
növekvő tendenciát mutató tumorra. Ezt később 1000 
mg cyclophosphamid és három napig nagy dózisban 
adott Prednisolon kombináció egészítette ki. November 
közepén lényegesen javult állapotban bocsátottuk haza.

November végén fulladás és nagy mellkasi fájdal
mak indokolták újabb felvételét. Fizikális mellkasi ra
diológiai vizsgálata jobb oldali mellkasi folyadékgyü- 
lemet igazolt.

Mellkascsapoláskor első alkalommal 800, majd né
hány nap múlva 700 ml véres exstudatum ot nyertünk. 
Az üledékből készült kénetekben May—Grünwald— 
Giemsa-festéssel számos bizarr, köztük nagyszámú atí
pusos plazma sejtet láttunk (ábra).

Ezekben a sejtekben m ethyl-zöld-pyronin  festés
sel (9) intenzív pyroninophiliát észleltünk, az a d d  
phosphatase (6) és a beta-glucuronidase (11) vizsgálat 
ugyancsak a myeloma-sejtekre jellemző intenzív gra- 
nuláris jellegű aktivitást mutatott, míg a PAS-reakció
(7) negatívnak bizonyult. A pleurális folyadékgyülem- 
ből a Ficoll—Uromiro gradiens centrifugálással izolált 
(2) sejteken phagocyta-mentesítést követően vizsgáltuk 
a felszíni és intracytoplasmatikus imunglobulint (5, 10), 
valamint az ún. E rozetta képzést (1). Fluoresceinnel 
jelölt polyvalens antiimmunglobulin szérummal a B- 
lymphocvtákra jellemző felszíni immunglobulint csak 
négy százalékban lehetett kimutatni és hasonlónak bi-

A pleurális folyadékgyülemből készült kenet: atípusos 
lymphoid- és plasma-sejtek (May-Grünwald—Giemsa-fes- 
tés, 800X nagyítás)



zonyult a B-lymphocyták aránya az ún. immunobead 
módszerrel is (3). A pleurális sejtek T-lymphocyta jel
lege is kizárható volt, mivel nem képeztek birka
vörös vérsejtekkel ún. E-rozettát, viszont 80%-ban ész
leltünk a myeloma-sejtekre jellemző intracytoplasma- 
tikus fluorescentiát. Az üledék beágyazott anyagának 
szövettani vizsgálata is megerősítette a pleurális fo
lyadék myelomás eredetét. Az exsudatum fehérje tar
tama 54 g/1, a fehérjék megoszlása (agar elfő): albu
min: 41%, alfa^globulin: 4%, alfa2-globulin: 8%, bétar  
globulin: 8%, béta2-globulin: 5%, a gamma régióban 
34% paraprotein (M-komponens) mutatható ki, ez im- 
munelektroforézis vizsgálattal — hasonlóan a szérum
hoz — IgG-lambda típusú monoklonális immunglobu
linnak bizonyult. Az immunglobulinok szintje 42 g/1, 
IgA.: 1,22 g/1, IgM.: 0,36 g/1.

A pleura-űrbe adott 200 mg cyclophosphamid mel
lett a kiterjedt osteolytikus elváltozások, valamint a 
jobb alsó végtagon jelentkező és növekvő csomók 
miatt kombinált cyostatikus kezelést kezdtünk (Vinc- 
ristin, cyclophosphamid, Prednisolon). December végén 
javult állapotban bocsátottuk haza, a mellkasi röntgen- 
lelet ekkor negatív volt.

Utolsó felvételére nagyfokú gyengeség és kiterjedt, 
erős fájdalmak miatt került sor. Az osteolytikus elvál
tozások szaporodása mellett kezdetben perifériás faciá- 
lis, majd jobb alsó végtagi parézis alakult ki. Az újra 
megjelenő mellkasi folyadékgyülem miatt ismételten 
végeztünk mellkascsapolást, azonban a thrombocyto
penia és az ismétlődő melaena a cytostatikus kezelés 
folytatását nem tette lehetővé. Állapota fokozatosan 
romlott és 1980 február elején meghalt.

A boncolás szokatlan megjelenésű, a csontok mel
lett különböző szerveket is érintő disszeminált plasmo- 
cytomát igazolt. A myelomás infiltratio a vesében, 
pajzsmirigyben, szívizomban, pleurán és a pancreasban 
is kimutatható volt. A szöveti kép, a magszerkezet és 
az immunfluorescens vizsgálattal észlelt aránylag kis 
intracytoplasmatikus immunglobulin-tartalom a mye
loma differenciálatlan jellegé mellett szólt.

Megbeszélés

Myeloma multiplexben a pleura myelomás in
filtratio ja okozta mellkasi folyadékgyülem ritka, a 
kazuisztikus közlések száma alig húsz (4, 8, 13, 14). 
A folyamat valószínűleg a bordákról terjed a pleu- 
rára és a pleurális infiltratio következménye az ex- 
sudatio. A helyes diagnózist a punctatum cytológiai 
és fehérjevizsgálata biztosítja, immunológiai és cy- 
tochemiai módszerekkel a sejtek myelomás eredete 
bizonyítható. Betegünkben a May—Grünwald— 
Giemsa-festéssel észlelhető számos atípusos plasma- 
sejt pyroninophilia mellett a myeloma-sejtekre 
szintén jellemző intenzív savi phosphatase és beta- 
glucuronidase aktivitást mutatott (12, 15). Az im
munológiai vizsgálatok során az immunglobulint 
termelő myeloma-sejtekhez hasonlóan intracyto
plasmatikus fluorescenciát észleltünk, míg a B- és 
a T-lymphocytákra jellemző markerek hiányoztak. 
A folyadékgyülem myelomás eredetét a kimutat
ható paraprotein, illetve a szérummal azonos jelle
gű monoklonális immunglobulin-szaporulat is iga

zolta. A paraprotein valószínűleg a pluera-űrben 
felhígult szérumból származott, a punctatum és a 
szérum albumin és globulin aránya ugyanis azonos
nak bizonyult. Az esetek egy részében bizonyára 
a pleurát infiltráló myeloma-sejtek termelik a pa- 
raproteint (14); in vitro vizsgálatok igazolták, hogy 
ezek a sejtek immunglobulin szintézisre és szekré
cióra képesek (13). A pleura myelomás infiltratiója 
mellett cardiális elégtelenség, pulmonális embólia, 
pneumonia, renális érintettség következtében kiala
kuló nephrosis is eredményezhet pleurális folya- 
dékgyülemet myeloma multiplexben. A választandó 
therapia és a prognózis megítélése szempontjából 
fontos az aetiologia pontos tisztázása. Hatásos álta
lános cytostatikus kezelés esetén a lokális irradiatio 
és a cytostaticum adása elkerülhető (13). Kezdetben 
észleltünk átmeneti javulást kombinált cytostati
kus kezelésre, azonban a haemorrhagiás tüneteket 
okozó kifejezett thrombocytopenia miatt a megkez
dett cytostatikus therapiát nem folytathattuk. A 
pleura myelomás infiltratiója következtében meg
jelenő mellkasi folyadékgyülem nem mindig jelent 
rossz prognózist (13), általában mégis rövid túlélés 
várható (8). Betegünk kórlefolyása is arra utal, 
hogy ez a myeloma multiplex súlyos szövődménye.

Köszönetnyilvánítás
A pleurális exsudatum szövettani feldolgozásáért 

és a sectiós lelet rendelkezésre bocsátásáért a Debre
ceni OTE Kórbonctani Intézetének (igazgató: Gomba 
Szabolcs dr.) tartozunk köszönettel.

összefoglalás: A szerzők a pleura myeloma- 
sejtes infiltratióját és a következményes mellkasi 
folyadékgyülemet észlelték myelomás betegükben. 
Az exsudatum myelomás eredetét fehérje-, cytolö- 
giai, cytochemiai és immunológiai vizsgálatokkal 
igazolták. Az IgG (lambda) típusú myelomában 
számos szerv érintettségét észlelték.
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Semmelweis Orvostudományi Egyetem
I. Női Klinika
(igazgató: Csömör Sándor dr.) és
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(igazgató: - Petrányi Gyula dr.)

A g y e r m e k á g y  e l s ő  
n a p ja ib a n  k ó r is m é z e t t  a c u t  
m y e lo b la s to s  le u k a e m ia
Szinnyai Miklós dr., Fedák László dr. 
és Szigeti Ágnes dr.

Leukaemia és terhesség szövődése meglehetősen 
ritka. Irodalmi adatok szerint 75 000 szülésre esik 
1—2 acut leukaemia. Magyar irodalomban először 
Maka és mtsai ism ertetnek terhességgel szövődött 
acut myeloblastos leukaem iát (továbbiakban AML). 
Jakó és mtsai 1 acut myelomonocytás és 2 acut 
lymphoblastos leukaem iát közölnek (továbbiakban 
ALL).

Magunk 1951-ben 2 chronicus myeloid leuk- 
aemiáról számoltunk be. Azóta eltelt 28 év alatt kb. 
75 000 szülésre esik az alábbiakban ism ertetett 1 
acut myeloblastos leukaemia.

Esetismertetés

N. J.-né 28 éves II. párát 1978. VI. 8-án vettük fel az
I. sz. Női Klinikára. Terhességének 38. hetében jó fájá
sok indultak s a felvétel után 2 és V2 órán belül spontán 
3400 g-os, 56 cm hosszú fiút szült. Apgar: 9, 10. ív. Er
gometrin után megszületett az ép lepény. Sem a lepé
nyi szakban, sem a korai gyermekágyban vérzés nem 
volt. Az anya kórelőzményében gyermekbetegségeken 
kívül csak egy spontán szülés szerepel; a gyermek 
egészséges. A második terhessége alatt az anya végig 
panaszmentes, quantit. vérképe normális, qualitativ 
térkép nem készült. A gyermekágy l. napján subferilis, 
a 2. naptól kezdve lázas. A feltételezett sebinvolutióra 
adott Oxytocin-Ergam-antibiotikus kezelés a lázat nem 
szüntette meg. A 2. napon fvs: 6000, a 6. napon 14 000. 
A torok belövelltségén kívül egyéb eltérést nem talál
tunk. Ekkor az elkészített qualitativ vérkép meglepő 
eredményt adott: 85—90%-ban blastokat láttunk. 
Ugyanekkor elvégeztük az újszülött vérképét is: Hgb.:
17,4 g%, fvs.: 11 000, qualitativ: Segm. 34%, Eo.: 6%, 
Mono: 4%, Lympho.: 56%.

Az anyát acut leukaemia kórismével részletes ki
vizsgálás és kezelés céljából VI. 26-án áttettük a II. 
Belklinikára. Az újszülöttet tünetmentesen VII. 8-án 
hazaadjuk.

A belklinikái statusa: Sápadt bőr, hyperaemiás 
torok. Mellkasi szerveken kóros eltérés nincs. Has pu
ha, nyomásérzékenység nincs, kóros resistentia nem ta
pintható, a máj 1 ujjal nagyobb, puha, lép és nyirok
csomó nem tapintható.

Laboratóriumi eredmények: Perifériás vérkép. Ht.: 
36%, Hgb.: 10,3 g%, Thr.: 200 000, Fvs.: 40 000, Myelo
blast.: 85%, Segment: 6%, Lympho.: 9% (1. ábra). 
Sternum punctatum: sejtdús csontvelő. Csökkent nor- 
moblastos erythropoesis. Normális thrombopoesis. A 
sejtek kb. 90%-át nagy laza magvú, több nucleolusú, 
keskeny világoskék plasmaszegélyű, PAS-negatív, per-

1. ábra.

oxidase positiv blast sejtek alkotják (2. ábra). Sü.: 
60 mm/ó. Egyéb: máj- és vesefunkcióra, elektrolytokra, 
szénhidrát-anyagcserére vonatkozó vizsgálatok kóros 
eltérést nem mutattak.

A beteget 2 alkalommal 2 hetes időközzel LRAP 
kúrában részesítettük. Ennek megfelelően 5 napig 150 
mg Leupurint, 100 mg Ara—C-t, 50 mg DiAdresonFa-t 
és a kúra első napján 40 mg Rubidomycint kapott. A 
cytostaticus therápia Carbenicillin és Gentamycin an- 
tiboticus védelemben történt.

A therápia hatására láza megszűnt, panaszmen
tessé vált. Fvs száma 3000-re csökkent, qualitativ vér
képében pedig 2% myeloblast, 35% segment és 63% 
lymphocyta volt látható. A csontvelőben a blastok szá
ma jelentősen csökkent (kb. 20%). Az erythro- és 
thrombopoesisben lényeges változás nem volt.

Ezt követően a beteget hetenként ambulanter el
lenőriztük, 14 hétig haematológiai statusában változás 
nem volt. Klinikailag tünetmentes volt.

Másodszor 1978. októberben vettük fel ismét je
lentkező láz és torokfájás miatt. Fizikális státusa az 
előzőekhez képest annyiban változott, hogy fájdalma
san duzzadt piros a gingivája, és mindkét oldalon sub- 
mandibularisan és a supraclavicularis tájon mogyoró
nyi puha nyirokcsomók tapinthatók. Laboratóriumi 
eredmények: perifériás vérkép: Ht.: 35%, Hb.: 10,3 g%, 
Thr.: 320 000, Fvs.: 2800, Myeloblast: 35%, segment: 
30%, lympho.: 35%. Sternum punctatum: a látható sej
tek kb. 50%-a myeloblast. Egyebekben az előző lelettel 
egyezik, Vvt.-sülly.: 100 mm/ó. Egyéb kóros laborató
riumi érték nincs.

A beteget ismét két alkalommal a fenti módon 
LRAP kúrában részesítettük azzal a kivétellel, hogy 
leukopeniája miatt csak 50 mg Leupurint kapott. Lázta-
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tanná vált, de a perifériás vérképben a blastok száma 
csak kismértékben csökkent (változóan 15—20%)- Az 
egyre fokozódó anaemia miatt transfusiót is adtunk, 
majd otthonába bocsátottuk.

Négynaponkénti ambulanter ellenőrzésekkel a vér
képe és fizikális állapota változatlan. Harmadik és 
egyben utolsó felvétele 1978. december 5-én, ismét fel
lépő láz és nagyfokú gyengeség miatt. Fizikális statu
sában annyi változás volt, hogy a nyaki nyirokcsomók 
tovább növekedtek, a máj 3 ujjnyival, a lép 2 ujjnyi
val haladta meg a bordaívet.

Laboratóirumi eredmények: Ht.: 33%, Hb.: 11 g%, 
Thr.: 200 000, Fvs.: 3200, 85% myeloblast, 15% lympho- 
cyta. Csontvelő: a sejtek 90%-a myeloblast, kevés 
erythropoeticus sejt, és megacaryocyta látható. Vvt.- 
siilly.: 60 mmJó. Egyéb kóros laboratóriumi érték nincs. 
Állapota észlelésünk alatt fokozatosan romlott. Anti
bioticus védelemben (Pyopen, Gentamycin, Kephalin, 
Erythromycin, Vibramycin) adott cytostaticus therápia 
(Methotrexat, Myelobromol, Cyclophosphamid, Ara—C 
és Rubidomycin) haematológiai statusán lényegesen 
nem változtatott. Anémiáját, majd később kialakult 
thrombopeniáját transfúziók csak rövid időre javí
tották.

1 hónapos észlelést követően a mindkét oldali tü
dőiéiben kialakult bronchopneumia és tüdő embolia- 
sis következeétben kialakult acut cardiorespiratoricus 
insufficientia tünetei között 1979. január 8 -án meghalt. 
Betegségének felfedezésétől 6 és fél hónapot élt.

Kórbonctani diagnosis: Myelosis acuta. Pharyngi
tis et oesophagitis necrotisans. Bronchopneumonia lobi 
inf. 1. utr. Thromboemboliasis art. pulmonalis 1. s. In
tumescentia lymphoglandularum.

Megbeszélés

Közismert, hogy a terhesség a leukaemia kiváltá
sában nem játszik szerepet, s nincs kihatással sem 
a betegség lefolyására, sem a túlélési időre.

Az acut myeloblastos leukaemia (AML) és a 
terhesség szövődése több problémát vet fel. Ha az 
első trimesterben fedezzük fel az acut leukaemiát 
— a magzat feláldozásával — késedelem nélkül el 
kell kezdeni a cytostatikus kezelést, hogy minél 
előbb remissiót érjünk el, és a remissióban a ter
hességmegszakítást elvégezhessük.

A második trimesterben nem egységes az állás
pont. A cytostaticus gyógyszerek átmennek a pla
centa barrierjén és a magzat fejlődési rendellenes
ségét okozhatják. így Maurer (16) a 20. hétben kez
dett kezelés után trisomia C-t észlelt. A második 
trimesterben — ha az anya ragaszkodik a terhessé
géhez — az anyát fel kell világosítani és az anyá
nak vállalnia kell a fejlődési rendellenesség rizi
kóját. Dobbing (7) felhívta a figyelmet arra, hogy a 
neuroblastok 10—18. hét között szaporodnak, hogy 
elérjék kb. a felnőtt számot. Mentális retardációt és 
microcephaliát láttak ezen időszakban adott cyto- 
staticumtól. Ezzel szemben az irodalomban 4 olyan 
egészséges újszülöttről is beszámolnak, ahol az 
anyákon a cytostatikus kezelést a 25. hét után kezd
ték el (8, 18, 19). Általános vélemény, hogy a har
madik trimesterben a magzatra nincs károsító ha
tással a cytostaticus kezelés.

Esetünkben az AML kórismézése a korai gyer
mekágyban történt, az anyát ablactáltuk s így a 
cytostaticus kezelésnek akadálya nem volt.

Acut leukaemiában a túlélés időtartamát ille
tően elég szélsőséges adatok szerepelnek. Maka és 
mtsai által közölt esetben a terhesség 32. hetében 

774 kórismézték az acut myeloblastos leukaemiát, 2 hé

tig csak transfusiókat és steroidokat adtak és elég 
jó állapotba hozott terhesen császármetszéssel élő, 
kora egészséges magzatot nyertek, majd az uterust 
adnexumokkal együtt mélyen amputálták. Postope- 
ratív szakban ablactálás után kezdték el a cytosta
ticus kezelést, de remissiót elérni nem tudtak, s az 
anya a diagnosis felállításától számított 207. napon 
halt meg. A mi szülőnők 6 és 'A hónapot élt keze
lése megkezdésétől, s tulajdonképpen tökéletes re
missiót mi sem tudtunk elérni.

Hirschmann szerint a felnőttkori AML-ban a 
mai modem kezeléssel 12—15 hónappal lehet a 
túlélést meghosszabbítani. Szerinte a 2—3 éves, 
vagy több éves túlélés egyelőre csak kivételnek szá
mít. Willoughby és mtsai 15 AML esete közül 11 él 
5 év után. Itt azonban meg kell említeni, hogy az 
AML jelzés tulajdonképpen egy acut leukaemia 
csoportot foglal magában, mert itt szerepel myelo
blastos, myelomonocytás, tiszta monocytás leuk
aemia és erythroleukaemia.

Az acut lymphoblastos leukaemia (ALL) túlélé
si ideje általában hosszabb. Schuler szerint gyer
mekkori acut lymphoid leukaemiában ma már 
62%-ban lehet 6 éven túli túlélést elérni, és egy ré
szük véglegesen meggyógyul.

ígéret a cell pheresis vagy más néven leuko- 
pheresis, amit egyelőre a chronicus leukaemiában 
próbáltak ki. Terhesség I. trimesterében is alkal
mazható magzati veszélyeztetettség nélkül. Az im- 
muntherápia haszna továbbra is kérdéses. Célszerű 
lenne leukaemiás centrum felállítása.

összefoglalás: A gyermekágy 6. napján fedez
tük fel az anya myeloblastos leukaemiáját. Cytosta
ticus +  Prednisolon +  antibioticus kezelésre ál
lapota átmenetileg javult, de 6 és У2 hónapi keze
lés után meghalt. A közvetlen halálok kétoldali 
bronchopneumonia és art. pulmonalis thrombo
emboliasis volt.
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Lengyelországi tanulmányúiról.
Államközi szerződés keretében
1980. november, 3-tól december 
3-ig tartózkodtam Lengyelország
ban „Intenzív ellátó egységek ter
vezése, kialakítása és orvostechni
kai eszközei” tárgykörű tanul
mányúton. Varsóban 5, Poznanban 
3 eü. intézetet látogattam meg. 
Volt olyan intézet, ahol csupán 1 
napot, de olyan is, ahol 2 hetet, 
ill. 10 napot töltöttem, belefolyva 
a mindennapi munkába az inten
zív betegellátás és anaesthesiolo- 
gia területén.

A fogadó intézmény a Varsói 
Orvostudományi Egyetem Anaes- 
thesiológiai és Intenzív Betegellátó 
tanszéke. A tanszék vezetője, prof. 
dr. Bogdan Kaminski kitűnő há
zigazdának bizonyult. Fegyelme
zett, mégis oldott légkört tudott 
maga körül teremteni. Percek 
alatt napra kész beosztású, rajzos
írásos „tanmenetet” készített szá
momra. Kikérte véleményemet, de 
úgy irányította a tervezést, hogy 
végül is javaslatait maradéktalanul 
elfogadtam. Nem is bántam meg! A 
továbbiakban minden e terv sze
rint történt.

Az Eü. Minisztériumnál és más in
tézményeknél pontosan és alapo
san előkészítette a fogadásomat. A 
környezettel történő 2 napos ismer
kedés után a Varsói Orvostudo
mányi Egyetem Klinikáin a ter
veknek megfelelően kezdtem a té
ma tanulmányozását A reggeli 
tanszéki konferenciákat követően 
naponta más és más szakorvos 
mellé osztottak be. így lehetősé
gem volt a fogászati, szájsebészeti, 
szemészeti, orthopaediai és nőgyó
gyászati klinikákon a napi munka 
menetébe betekinteni, az acut, vala
mint a műtétre előkészített betegek 
anaesthesiájának megtervezését, 
praemedikációját és kivitelezését 
tanulmányozni, azokban tevőlege
sen is részt venni. E központi — 
belső — klinikai telepen 12 ágyas 
IBO is működik, korszerű felszere
léssel (hyperbarikus kamra is van) 
és kitűnően képzett személyzettel. 
Ez az osztály interdisciplinarisan 
látja el 1100 ágy intenzív ellátás
ra szoruló betegeit. Ugyanezen a 
telepen az Idegsebészeti Osztály
hoz és a Gyermekklinikához csa
toltan is működik egy-egy 6 ágyas 
intenzív részleg, összesen 14 napot 
töltöttem a „külső klinikai tele
pen”. ahol 2 tömbben, rendelőinté
zettel egybeépített. 2000 ágyasra 
tervezett, jelenleg is épülő, de 800 
ággyal már üzemelő egészségügyi 
központ van. A 16 ágyas központi 
interdisciplinaris IBO a 20 műtő
ből álló központi műtőblokk köze
lében telepítve már üzemel, még
pedig a mi viszonyainkhoz képest

igen korszerű feltételek mellett, 
magás színvonalon.

Egy hetet töltöttem a 600 ágyas 
Gyermekklinikán. Itt szívsebészeti 
centrum is van 12 ágyas IBO-val, 
valamint 3 műtőből álló központi 
műtőblokkal. A felszereltség, a 
szervezettség és a szakmai felké
szültség itt is rendkívül imponáló.

Két alkalommal látogattam el a 
Varsótól 20 km-re, fenyőerdő kö
zepén létesített „Emlékműkórház
ba”. Még épül, de az elkészült és 
működő részek külső megjelené
sükben is építészeti remekmű be
nyomását keltik. A monumentális 
és a minőségi munka ötvözetét 
ennyire még sehol sem láttam 
megvalósulni. Belső kiképzése, fel
szereltsége, tisztasága nem hagy 
kívánni valót maga után. A léte
sítmény minden értelemben rend
kívüli bőkezűség és gazdagság lát
szatát kelti, ami az adott lengyel 
gazdasági viszonyok között szinte 
alig elképzelhető. (Szakemberek 
körében nem is egyértelmű az 
öröm!) A gondolat, ami az intéz
mény létesítéséhez vezetett — a II. 
világháborúban meghalt 2 millió 
lengyel gyermek emlékműve — 
tiszteletet ébresztő. Itt valóban 
mindenről csak felső fokon lehet 
beszélni.

A Varsói Orvostudományi Egve- 
tem Intenzív Betegellátó Tanszé
kének 68 orvostagja van, közülük 
50 szakorvos! A tanszék munkáját 
a szervezettség jellemzi. A műtők
— még az egyes különálló kliniká
kon is — összevontan, blokkosá
vá működnek zsiliprendszerrel és 
átöltözési kényszerrel. A tanszék 
orvosai évente 35 000 érzéstelení
tést végeznek. 740 egyetemi hall
gatót oktatnak. 4—5 tanfolyamot 
tartanak, melyeken 1 20  orvos. ill. 
szakorvos vesz részt, ö t  telephe
lyen dolgoznak. A korábban emlí
tett 3 telephelyen levő IRO-ok or
vosi ellátását is a tanszékhez tar
tozó orvosok végzik. Az osztályve
zetői teendőket docens, vagv osz- 
tálwezető főorvos látja el. A töb
biek meghatározott forgórendszer
ben váltják egymást, ezáltal mire 
valaki szakorvos lesz, minden 
munkahelyen kellő gyakorlatot 
szerez, és megbízható szakember
ré válik.

Elkülönített blokkban ún. „pain 
clinic” tevékenységet is végeznek 
intézeti és járóbetegek részére. Al
kalmazzák a hagyományos és 
elektro-akupunkturát, valamint a 
különböző regionális blokk-kezelé- 
Seket, kiegészítve fiziotherapiás 
módszerekkel. Ez a tevékenység
— főleg a szimptomás fájdalmak
ban szenvedő betegek körében — 
nagyon népszerű. Ebben az egy
ségben az anaestheslologus mellett 
pszichiáter is dolgozik. A kezelés

bevételt mindig alapos, konzíliu
mokkal kiegészített vizsgálat előzi 
meg. Két munkanapot töltöttem 
ebben az egységben. Meggyőződtem 
arról, hogy szükség van ilyen jelle
gű tevékenységre. Azt is alkalmam 
volt tapasztalni, hogy mennyien 
szenvednek különböző — komo
lyan nem vett — fájdalmaktól, me
lyeket a különböző szakágazatok 
orvosai sematikusan intéznek el.
. Négy napot a Poznani Orvostu

dományi Egyetem Anaesthesioló- 
giai Intézetében töltöttem. Itt nem 
vettem részt a napi munkában, 
csupán az Intézet különböző egy
ségeit és 3 kórházat látogattam 
meg. Az Anaesthesiológiai Intézet 
'több, mint a hagyományos érte
lemben vett tanszék. Vezetője prof. 
dr. Witold Jurczyk, a nálunk is 
elismert szakember, társaságunk 
tiszteletbeli tagja. Jóleső érzéssel 
tapasztaltam, hogy erre büszke is. 
Az intézet 5 jól elhatárolható rész
legre tagozódik: 1. Klinikai anaes- 
th,ésiologia, 2. Kísérletes anaes- 
thesiologia, 3. Gyermek anaesthe- 
siologia, 4. Légzés pathophysiolo- 
gia, 5. Klinikai intenzív betegel
látás.

Minden részleg élén docens, vagy 
főorvos áll. A beosztottak forgó
rendszerben dolgoznak. Jurczyk 
professzor Lengyelország fő anaes- 
thesiologusa és egyben a Lengyel 
Országos Intézet igazgatója. Szak
mai ellátás és felügyelet szempont
jából az intézethez tartozik még 4 
poznani kórház anaesthesiológiai 
és intenzív betegellátó osztálya. 
Ezt a feladatot 60 orvossal lát
ják el, amit kevésnek tartanak. Az 
intézet egyes részlegei a mi fogal
maink szerint tanszéknyi mére
tűek, mégpedig úgy területi elhe
lyezésüket, mint tevékenységi ská
lájukat, felszereltségüket és sze
mélyi ellátottságukat illetően. 
Rendkívül imponáló volt az a ma
gas szintű munka, melyet a kísér
leti részlegben elhelyezett — a kli
nikai gyakorlatban még nem al
kalmazott —, korszerű felszerelé
sek segítségével, jól megtervezet
ten. célfeladatok megoldására vé
geztek. Jelenlegi fő kutatási té
májuk a hypoxiás idegrendszeri 
károsodások kivédése, ill. megelő
zése.

Míg a varsói eü. intézetekben jól 
érezhető volt a korszerű higiénés 
elvek érvényesítésére irányuló tö
rekvés (bár épp oly eredménytele
nül. mint nálunk, számos intézet
ben), addig Poznanban valóban 
megvalósultak a hygiénés normák. 
Az eü. dolgozóknak és betegeknek 
természetévé váltak azok. A klini
kai telepen pl. egyáltalán nem lát
tam munkaidőben, munkahelyen 
és munka helyett dohányzó eü. 
dolgozót vagy látogatót. A fizikai 
tisztaságon és dezinfekción túlme
nően példás tisztaság volt a mel
lékhelyiségekben, de ugyanezt lát
tam a raktárakban is. Pl. üzem
kész, dezinficiált respirátorokat, 
altatógépeket az osztály szerves 
részét képező műszerteremben 
olyan karbantartottan tárolnak,
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hogy azokat bármikor munkába 
lehet állítani.

Nyolc eü. intézetet volt alkal
mam meglátogatni. Közös jellem
zőjük, hogy mindenütt önálló, a 
kórház-struktúra szerves részét 
képező, központosított, interdiscip- 
linaris, az anaesthesiologiát és az 
intenzív therapiát integráló osztá
lyokat láttam. Az általam meglá
togatott helyeken mindenütt ki
építették a blokkosított, központo
sított műtőket, központi gázellátás
sal, műtőnként fali és mennyezet
re szerelt postament csatlakozá
sokkal. Műtőasztalonként általá
ban kellő számú és teljesítményű 
monitorral is felszerelt altatógép 
van biztosítva. Érzéstelenítést csak 
orvos végezhet (!), jól képzett 
szakasszintensek segítségével. Ál
talánosan alkalmazzák a regiona
lis anaesthesia különböző módsze
reit. A diagnosztikus vizsgálatok
hoz — rtg (angiographiák), uroló
giai és egyéb műszeres vizsgála
tok — valamint a járóbeteg-ellátás 
anaesthesiát igénylő beavatkozá
saihoz szakembert biztosítanak. A 
nagyobb intézetekben a betegeket 
a műtők előtti elaltató helyisé
gekben érzéstelenítik, ill. altatják 
el. Minden műtőblokkon belül éb
redő szoba van kiképezve, annyi 
ággyal, ahány műtőasztal van. Az 
ébredő szobákban is mindenütt 
kiépített központi gázellátást lát
tam. Fali sínrendszerre szerelt 
asszisztorok és monitorok álltak az 
ide beosztott szakemberek rendel
kezésére, hogy objektiven ítélhes
sék meg a betegek állapotát, és 
kellő hatásfokkal végezzék a meg
kívánt kezelést. Az IBO-ok felsze
reltsége is irigylésre méltó. Min
denütt több, mint 10  respirator 
volt, közöttük legalább fele arány
ban TJV.-I. Dräger és Bennet MA 
1B típusúak.

Lengyelország mind a 11 orvos
egyetemén van az anaesthesioló- 
giának is tanszéke. Kötelezően ma
gas óraszámban oktatják azt a sür
gősségi, valamint intenzív betegel
látással együtt. A Kaminski pro
fesszor által szerkesztett, 1980-ban 
kiadott új tankönyv 320 oldalon, 
ió tagolásban, korszerű szemléletű 
ismereteket ad. A szigorlathoz kö
telező gyakorlótermi (resuscita- 
tiósl, kórtermi és műtői ténykedé
sek igazolásai kellenek. Az oktatók 
is komolyan végzik feladataikat. 
Az egyetemekről kikerülő új or
vosnemzedék elméletileg és gya
korlatilag is tájékozott, aminek 
kedvező jelei már észlelhetők.

Végezetül megjegyzem, hogy 
ott-tartózkodásom idején az eü. el
látás területén is voltak már jelei 
a Lengyelországban kialakult po
litikai és gazdasági nehézségek
nek, de vendéglátóim gondosan 
ügyeltek arra, hogy azokat ne érez- 
zem. Köszönetemet fejezem ki az 
Eü. Minisztérium Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának és 
munkahelyem vezetőinek, hogy 
részemre lehetővé tették e 
tanulmányutat, munkatársaimnak

pedig, hogy távollétemben is biz
tosították a munkát kórházunk-

Molnár Gergely dr.

A XII. Ang'iológiai Világkong
resszusról. (Athen, 1980. IX. 7—12.)
A kongresszust a Nemzetközi An- 
giologiai Unió keretében a Helle
nic Angiology Society és Hellenic 
Commitee on Thromboembolism 
rendezte.

A résztvevők száma 1800 körüli, 
a meghirdetett előadásoké 700, a 
tudományos filmeké 9 volt. A 16 
kerekasztal-konferencián 1 2 2-en 
szerepeltek. 26 európai országon 
kívül, 5 ázsiai, 3 afrikai, 8 ame
rikai és 2 ausztráliai ország volt 
képviselve.

A kongresszus hivatalos nyelve 
az angol és a francia volt. Szimul
tán tolmácsolás csak egy terem
ben volt.

Az ünnepélyes megnyitó ülés a 
Herodes Atticus Színházban folyt 
le, a tudományos előadások pedig 
a Hilton Hotel 6 termében és a 
Hadimúzeum előadótermében.

Fontos megállapítások váltak is
mertté az érfal által termelt pros
tacyclin szerepéről a verőérbeteg
ségek pathogenesisében. Ischae- 
miás szívbetegségekben a keringő 
prostacyclin szintje szignifikánsan 
alacsonyabb (Neri). Cigarettázás 
csökkenti a prostacyclin-képzést és 
a keringő prostacyclin szintjét, s 
ezáltal is elősegíti az atherosclero
sis és a thrombosis keletkezését 
(M usotti). Japánban 10 intézet 
kettős vak kísérletben vizsgálta az 
ív. infusióban adott prostaglandin
F. hatását és súlyos ischaemiás fe
kélyek eseteiben 6 8°/n-os jó ered
ményt ért el.

Az egyéb gyógyszerek közül a 
Ticlopidintó) és a Buflomediltől 
láttak jó hatást perioheriás arté
riás keringési zavarokban.

A már régóta ismert s a hazai 
Halidornak megfelelő Bencyclan- 
ról kimutatták, hogy főleg a mus
cularis typusú artériákra hat 
(Schmidt) s hogy csökkenti a vér 
viscositasát, a vörös vérsejtek ag- 
gregatióját s javítja azok flexibili
tását is (Völker). Több előadó az 
orálisán adott vasodilatatorok ha
tásosságát bizonyító tapasztalatok
ról számolt be, összhangban saját 
előadásommal, amelyet több évti
zedes tapasztalataim alapján tar
tottam.

A thrombocyták fokozott aktivi
tását, aggregabilitását peripheriás 
verőérbetegségekben több előadó 
kimutatta. Az érhelyreállítő mű
tét utáni thrombosis prophylaxisá- 
ban az említett Ticlopidin aggre- 
gatiót gátló hatását is kimutatták 
(Pezzoli).

A műtét utáni mélyvéna-throm- 
bosis megelőzésére Kakkar 6000 
eset kapcsán legjobbnak a kisada- 
gú heparin és a dihydroergotamin 
együttes adását minősítette. Sze
rinte az utóbbi, mint venotonicum 
hat kedvezően.

A thrombolyticus therapiával 
szerzett tapasztalataikról többen 
számoltak be, főleg urokinaseval és 
streptokinaseval kapcsolatosan. 
Subacut peripheriás artériás 
thrombosisos occlusiós esetekben 
is használták 36,5%-os eredmény
nyel (Fischer, Denck), de 29,8°/0-os 
szövődményt és mellékhatást is 
észleltek. Fontányi, Nagy és Bárá
nyt postere arról számolt be, hogy 
hyperheparinizálással thromboly- 
sist, recanalisatiót értek el arté
riás és vénás thrombosis esetei
ben.

A Brinase nevű, fibrinogent 
csökkentő proteolytikus kígyómé
reggel is sikerült elzáródott arte- 
riasegmentumok recanalisatióját 
elérni (Fitzgerald).

A nem invazív érvizsgáló eljá
rások témakörében Gótzy és Mó
ricz elektromágneses és Doppler
féle integrál áramlásmérővel el
lenőrizték 1 00  érreconstructiós mű
tét eredményét.

A percutan transluminalis an- 
gioplastica — ami a thrombusnak 
catheteren át történő eltávolításá
ra irányul —, sok előadásban sze
repelt, nemcsak a végtagok arté
riáira, hanem az arteria renalisok- 
ra és coronariákra vonatkozólag is. 
Utóbbiakat a Mayo klinikán Ro
nald és munkatársai végezték az 
arteria femoralison keresztül 25 
eset közül 16-ban jó eredménnyel, 
mortalitás nélkül, de 2 transmura
lis infarctusos szövődménnyel. 
Horváth, Fendler és Illés 52 fe
moralis angioplastica után Sp 54 
nevű antiaggregans és fibrinolyti- 
kus gyógyszert adva korai reocclu- 
siót nem észleltek.

A végtagi verőerek műtétéinek 
témakörében Soltész és munkatár
sai, Papp, Szabó, Frank, Turbók, 
Solti, Iskum, Dzsinich, Gloviczki 
és Mogán igen értékes előadások
kal szerepeltek. Raithel és Gell III. 
és IV. stádiumban végzett 336 
tibioperonaealis reconstructio igen 
jó eredményeit ismertették.

A coronariák reconstructiójáró1 
több előadás hangzott el. Di Lello 
183 műtétről számolt bé.

Schneider az arteria mesente- 
ricakon végzett 5 embolektomiát 3 
túléléssel.

A cerebrovascularis insufficien
tia sebészi therapiájáról tartott 11 
előadás közül a. következőket eme
lem ki: Deutsch és munkatársai 5 
év alatt 601 műtétet végeztek, 354 
extracranialis reconstructiót és 247 
anastomosist az arteria tempora
lis és az arteria cerebri media kö
zött átlagos 3,3%-os mortalitással. 
Raithel 650 carotis endarteriekto- 
miát végzett 1,4%-os műtéti morta
litással. Pokrovszky 330 operált be
tegének 24%-a nem specifikus aor- 
ta-arteritisben szenvedett. L ans- 
berg 90 intracranialis aneurysmát 
operált mikrosebészeti techniká
val. Urai és Farkas 146 alsó végta
gi ischaemiás beteg közül 14-nél 
észlelték a cerebrovascularis in
sufficientia tüneteit, 54-nél pedig 
carotis-zörejt találtak.



Az aneurysmák sebészetének té
makörében reprezentatív volt 
Soltésznek és munkatársainak 231 
műtétről szóló beszámolója. Igen 
jelentősnek minősültek 500 aorta- 
femoralis bifurcatiós prothesissel 
elért késői eredményeik is

A vénák sebészetének területén 
Birtel 102 thrombektomiát végzett 
a vena cava inferioron, a vena 
iliacán és femoralison, egy halál
esettel és 6,3% posttrombotikus 
syndromával.

A leszakított végtagok és ujjak 
replantatiójáról szóló előadásokat 
nagy érdeklődés kísérte. Biemer és 
munkatársai 600 műtétről számol
tak be 8 6%-os jó eredménnyel. In
tézetükben (Münchenben) 24 órás 
replantatiós szolgálat működik. 
Hasonló jó eredményt ért el Chen 
Chung-Wei (sanghaji) ,aki 547 re-

plantatiót végzett, valamint Pet- 
rovszky és Krylov 226 replantatio 
kapcsán, továbbá japán és görög 
sebészek is.

Az artériák művi embolisatióját 
urogenitális tumorból eredő, más
képp nem csillapítható vérzés ellen, 
laccarino 8 , Kelemen 20 esetben 
végezte. Tasnádi és Koszó 20 új
szülött és gyermek arteriovenosus 
angiomáinak műtét előtti zsugorí
tására alkalmazták, Patronas pedig 
sebészileg meg nem oldható agyi 
arterio-venosus anastomosisok el
zárására. Denck és munkatársai 
oesophagus-varixok transhepatikus 
sclerotizálását végezték vérzés 
miatt, endoscopos eljárással.

A Raynaud-syndroma probléma
körében Urai és Káli értékes ada
tokat szolgáltattak 300 eset kap
csán.

A nyirokkeringési zavar javítá
sára Petrovszky és Krylov, vala
mint Gloviczki, Kádár, Solti, Szlá- 
vy és Soltész számoltak be művi 
lymphovenosus anastomosisok ké
szítéséről lymphoedema eseteiben 
jó eredménnyel.

A Nemzetközi Angiológiai Unió 
közgyűlése elnökké a kongresszus 
elnökét, Balas professzort válasz
totta meg 3 évre az 1983-ban Ro- 
chesterben tartandó XIII. Angiolo- 
giai Világkongresszusig.

Az Egészségügyi Minisztérium
hoz intézett jelentésemben a hazai 
érbetegellátás érdekében több ja
vaslatot tettem, megköszönve rész
vételem lehetővé tételét a kong
resszuson.

Bugár-Mészáros Károly dr.

AZ BEMUTATÓTEREM
(Budapest, VI. Népköztársaság útja 36.)

1981. első félévi programja
Mórc.—ópr. 3. Varimex Lengyel Külkereskedelmi Vállalat 

önálló orvosi műszer és készülék kiállítása

Aprilis 9-10. HELLIGE (NSZK)
önálló kiállítás

Aprilis 14-15. OMKER BÖRZE -  Salgótarjánban
(Komárom, Pest, Nógrád, Heves megye részvételével)

Május 12—13—14-én. Orvosi műszer-, készülék és berendezés nagy kiállí
tásunkat Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc Szék
házában rendezzük (Bp. VI., Dózsa György út 84/a.)

A kiállítások megtekinthetők:

naponta 9—16 óráig 
szombat—vasárnap zárva



ELŐÁLLÍTÓ:
BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR V  DEBRECEN 
ZYMA AG • SVÁJC - LICENCIA ALAPJÁN

MEGJEGYZÉS:
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.

CSOMAGOLÁS:
30 g-os tubus terítési díja: 8,50 Ft

FenistiPgél
G 100

•  A n t i a l l e r g i c a  t o p i c a

•  K ü l s ő l e g e s  h a s z n á l a t r a

ÖSSZETÉTEL:
1 tubus (30 g): 30 mg dimetindenum malei- 
nicum hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK:
Bőrbetegségeket kísérő viszketés; urtica
ria; rovarcsípés; napégés; enyhe fokú égési 
sérülések.

ELLENJAVALLATOK:
Jelenleg nem ismeretesek.

ALKALMAZÁS:
Naponta 2—4 alkalommal a beteg bőrfelü
letet bekenjük. Igen erős pruritus v. na
gyobb bőrlesiók esetében ajánlatosa Fenistil 
gél hatását per os kezeléssel kiegészíteni.

FIGYELMEZTETÉS:
A kezelt bőrfelületet nem szabad hosszabb 
ideig napfény hatásának kitenni. Nem alkal
mazható egyszerre nagyobb — főleg gyulla
dásos— testfelületre. Ezkülönösen érvényes 
csecsemőkre és kisgyermekekre.
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Quo vadis, m edicina?

Elektroshock therapia hatása a 
diabetes mellitusra. Fakhri, O., A. 
A. Fadhli, R, M. el Rawi (Dept. 
Med., Coll, of Med. and Med. City, 
Baghdad, Iraq): Lancet, 1980, II, 
775.

A bagdadi szerzők egyike 14 év
vel ezelőtt egy mentalis depressió- 
ban szenvedő 50 éves friss diabete
ses férfinak 2 alkalommal elektro- 
shockot adott. Meglepetésére a má
sodik shocktherapia után 5 nappal 
a vércukor normálissá vált és 14 
éven át az is maradt. A következő 
30 éves friss diabetesű férfi beteg 
2 2 0  voltos áramütést szenvedett, 
utána diabetese teljesen rendező
dött, cukorterhelése normalizáló
dott és 32 hónappal az elektroshock 
után teljesen egészséges szénhid
rát-anyagcsere szempontjából.

E két megfigyelés után további 
két elmebeteg diabetesesen vizs
gálták az elektroshock hatását a 
szénhidrát-anyagcserére. Az egyik 
friss diabetesű betegnek normali
zálódott a cukorháztartása, a 10 
éves diabetesű asszonynak nem.

Ezek után részben depressziós 
anamnesisű, részben önkéntes vál
lalkozó diabeteseseket kerestek, s 
felvilágosították őket és családju
kat a kezelés lényegéről, veszélyei
ről és várható hatásáról. Még 10 
betegen próbálták ki atropin prae- 
medicatio után barbiturát-narkó- 
zisban, succinylcholin relaxatió- 
ban az elektroconvulsiv therapiát 
Ektron Mark 4 készülékkel.

Az eredmények meggyőzőek vol
tak, mert 40-ik életévükhöz köze
lebb álló és friss diabetesű betege
ken az elektroshock therapia leg
feljebb 2 alkalommal adva) ren
dezte a szénhidrát-anyagcserét és 
teljes remissiót eredményezett a 
megfigyelés időtartamára (1— 6 hó
nap) . 6 beteg részben fiatal, rész
ben 1 évnél hosszabb időtartamú 
diabeteses volt, ezeken az elektro
shock therapia eredménytelen ma
radt.

A magyarázat egyelőre még várat 
magára, az iraki szerzők feltevése 
szerint az elektromos áram hatá
sára a hypothalamus ventromedia
lis magja adhat csökkentő stimu- 
lust a vércukorra, másrészt az ideg- 
rendszer szerepét bizonyítaná a 
jobb oldali vagus-stimulatio insu- 
lin-secretiót követő hatása is. 
Claude Bemard kísérlete óta is
meretes az agy bizonyos területé
nek vércukorszint szabályozó sze
repe. További vizsgálatok szüksé
gesek.

(Ref.: A közlemény adatai meg
döbbentőek. Addig nem is merül 
fel etikai probléma, amíg elmebe
teg diabetesesek elektroschok ke

zeléséről van szó, még akkor sem, 
ha a szerzők egyidejűleg a cukor
háztartás javulását is észlelték a 
kezelt betegeken. Etikátlannak kell 
azonban tartani a mentálisan ép 
cukorbetegek elektroshock kezelését 
diabetesük rendezésére még akkor 
is, ha a kezelésnek a veszélyeiről 
fel is világosítják őket. Mások ref
lexiója sem késett a cikk olvasása 
után, mert pl. a jeles angol diabe- 
tológusok, Руке és Watkins is úgy 
reflektálnak a cikkre, hogy azt 
borzadállyal olvasták, s mivel az 
iraki szerzők a közleményben nem 
tesznek említést a táplálékbevitel 
formájáról, a testsúly változásról, a 
glucose tolerantia tesztről, melyek 
figyelembevételével a kísérletbe be
vont betegek elektroshock kezelés 
nélkül is javulhattak volna, az „új
szerű” kezelést feltétlen elvetendő- 
nek tartják, a szerzők konklúzióit 
pedig teljesen értéktelennek. Ez az 
igazság!) Iványi János dr.

Intenzív b e te g e llá tá s
Orvos — betegként — intenzív 

osztályon. R. Heinecker: Dtsch. 
Med. Wschr. 1980, 105, 418.

A kis írás mint olvasói levél ka
pott helyet a lapban, érdekességet 
az adja, hogy szerzője maga élt át 
intenzív osztályos kezelést. Ebben 
a helyzetben olyan élményeket, ta
pasztalatokat gyűjtött, amilyeneket 
a betegek gyűjtenek. Zavarta az 
osztályon a hangos beszéd, az erős, 
feleslegesen bekapcsolt világítás, a 
személyzet cipőjének a kopogása. 
Vizit közben is mindig erős lámpát 
gyújtottak, hangosan beszéltek, 
ugyanakkor a személyzet, különö
sen az orvosok készülékeik mögött 
tevékenykedtek, a betegtől szemé
lyesen távol maradtak, az érintke
zés csak felszínes és tárgyilagos 
volt. A készülékek inkább félelmet 
mint biztonságot keltettek. Ügy 
érezte, szükség lenne több látoga
tóra, akik a magányosságot, magára 
hagyatottságot csökkentik, sőt a 
személyzettel kapcsolatban is több 
kontaktusra, még testi kontaktus
ra is volt igénye (simítás, kézfogás). 
Mint beteg, több információt várt, 
minden vizitnél szerette volna, ha a 
helyzetet és a terápia folytatását 
legalábbis nagy vonalakban vele is 
közlik, megbeszélik. Mint orvos, bi
zonyos rutinszerűen alkalmazott el
járások differenciáltabb megítélését 
ajánlja (katéterezés, centrális véna
katéterezések). A szerző megállapí
tásaihoz ajánlásokat is fűz a kezelés 
humanizálása érdekében, tapaszta
latainak egy részét saját osztályán 
már hasznosította is.

(Ref.: A pszichológiai megfogal
mazásoktól mentes, élményszerű 
írás olyan problémákat vet fel, 
amelyek nemcsak az intenzív rész
legeken, hanem minden osztályon 
előfordulhatnak, ahol a műszeres 
ellátás jelentősen előtérbe kerül. 
Ilyen osztályon a beteg izolációja 
nagyfokú, interperszonális kapcso
latai jelentősen beszűkülnek fizi
kai életterével együtt, ez a regresz- 
szió növekedéséhez, a belső szoron
gás felerősödéséhez vezethet. Ebben 
a helyzetben az osztály üzemszerű 
munkamenete következtében kevés 
pszichológiai segítséget tud nyúj
tani. A. készülékek, mint barrierek 
mögött a személyzet pszichológiai
lag távolodik a betegtől, saját belső 
pszichés mechanizmusának követ
keztében is. A kezelés humanizá
lása, emberközelivé tétele, melyben 
a megfelelő psychés környezet ki
alakítása, pszichés támogatás nyúj
tása jelentős szerepet kap, minden 
hasonló osztály számára külön 
megoldandó feladat. A szerzőt be
tegként szerzett élményei nagymér
tékben segítették ezeknek a járulé
kos gyógyfaktoroknak a megisme
résében és alkalmazásában.)

Harmatta János dr.

A cricothyroidotomia klinikai ér
tékelése. Boyd, A. D. és mtsai:
Surg. Gyin, Obst. 1979, 149, 365.

Bár az eljárást Jackson már 1922- 
ben leírta, a subglottikus stenosistól 
félve, azóta is világszerte ellenzik.
Éppen ezért feltűnést keltett, hogy 
Brantigan és Grow 1966-ban 655 
betegen szerzett jó tapasztalatukat 
ismertették.

A referált _ közlemény szerzői 
1976-tól 147 beteg — köztük 3 gyer
mek — cricothyroidotomiájáiról szá
molnak be, melyeknek zömét az éb
redőszoba és intenzív osztály fiatal 
orvosad végezték. A módszert sürgős 
helyzetekben és egyidejű median 
sternotomia esetén előnyben része
sítették a tracheostamiával szem
ben, mert utóbbi a sebek kereszt- 
fertőzésének inkább kedvez.

A cri'cathyroidotamiát 132 bete
gen intubatiót követően végezték. 
Módszerük lényegében megegyezett 
a Brantigan és Grow által meg
adottal. A beteg fejét hátmfeszít- 
ve, a sebész bal kézzel fixálja a 
pajzsporcot, majd a cricothyroi- 
daíis résnek megfelelően a memb
ránt késsel harántul bemetszve, a 
sebet dilatátorral (dissectorral) 
előbb hosszában szétfeszíti, majd 
ollóval haránt irányban (a gyűrű- 
porccal párhuzamosan) meghosz- 
szabbítja úgy, hogy a tracheosto- 
miás tubus bevezethető legyen. A 
stomát 2—98 napig tartották fenn. 
Bronchofiberoscoppal 35 beteg ste
nosis nélküli sebgyógyulását tud
ták követni.

A ericothyroidötamia 2 percen 
belül elvégezhető, s még az eset- УТ/Г 
leges vérzés ellátása sem nyújtja j T l  
meg jelentősen a műtét időtarta- — 
mát. összesen 10 szövődményük 779



volt. Két esetben súlyos glottikus, 
ill. subglottikus stenosis alakult 
ki. Ezek közül egyik beteg — aki
nek nem sikerült a canüit vissza
tenni — meghalt. A többi. szövőd
mény enyhe volt, mégpedig 4 sto
ma vérzés, 2 múló rekedtség és 2 
téves helykiválasztás. A subglot
tikus stenosis kialakulását tartós 
intubatio előzte meg. Elkerülésére 
még lélegeztetés közben is fontos 
a tracheostomiás (ill. endotrachea- 
lis) tubus mandzsettájának 2 
óránkénti leeresztése, a cricothy- 
roidotomiát pedig már korán — az 
intubatio 48 órája után — kell el
végezni. Ugyanakkor fel kell téte
le m  azt is, hogy a cricothyroido- 
tomia önmagában is szerepet 
játszhat a stenosis kialakulásában.

A szerzők az eljárást hasznos
nak, gyorsnak és biztonságosnak 
vélik; kevesebb szövődménye van, 
mint a tracheostomiának, ezért 
sürgős helyzetekben, valamint me
dian stemotomia esetén ajánlják, 
viszont az intratrachealis tubus 
eltávolítása után fellépő légúti el
záródásban, valamint a prolongált 
— 7 napon túli — endotrachealis 
intubatiót követően kivitelezését 
kontraindikáltnak tartják.

(Ref.: A cricothyroidotomia el
végzése valóban egyszerűnek lát
szik, s minthogy a légcsőoszlop fel
ső tagja az erős gyűrűporc, elkép
zelhető, hogy maga a stoma sem 
okoz sok szövődményt. Az eljárás 
tulajdonképpen conicotomia, de 
kétségtelenül előnyösebbnek tűnik 
a conicotommal végzett, s csak át
meneti és korlátolt haszonnál járó 
conicotomiánál. Alkalmazását vi
szont erősen korlátozza az, hogy 
tartós intubatio után nem végez
hető, pedig az ún. kisnyomású 
(low pressure cuff) tubusok beve
zetése óta a prolongált intubatio 
lehetősége javul, időtartama pedig 
egyre inkább kitolódik.)

Széli Kálmán dr.

%

A coronaria őrzés hatása a myo- 
cardialis infarctus mortalitására.
Chapman, В. L. (Department of 
Medicine, The Royal (Newcastle 
Hospital, Newcastle, Australia): 
Brit. Heart J., 1979, 42, 386.

Bár a cardiológusok általában 
meg vannak győződve a coronaria 
őrzés hatásosságáról, az irodalom
ban ellentétes vélemények is akad
nak erre vonatkozóan. A szerzők 
nagyszámú betegen, egzakt sta
tisztikai módszerekkel hasonlítot
ták össze kórházuk normál osztá
lyain észlelt infarctus mortalitását 
a coronaria őrző eredményeivel. 
Az esetek összehasonlíthatóságát a 
Chapman és Gray által 1973-ban 
megalkotott coronaria prognoszti
kus index 2 tényezőre redukált al
kalmazásával állapították meg. A 
két tényező a serum aspartic ami
notransferase (AST) és az esetle
ges cardiogen shock jelenlétét ve
szi figyelembe. A módosított in
dex nagyon pontosan jelezte a

kórházban kezelt infarctusos be
tegek progmosisát. A praeselectiós 
tényezők hatásának figyelembe
vétele céljából az 1966—1969 kö
zötti időszakra eső 3 éves vizsgá
lati időszakot úgy választották 
meg, hogy az első 2 év a coronaria 
őrző megindulása előtti időszakot 
ölelje fel. A harmadik évben is 
összehasonlítva vizsgálták a már 
működő coronaria őrzőben és a 
normál osztályokra felvett infarc
tusos betegek mortalitását. Az 
összesein vizsgált 878 beteg közül 
571-et kezeltek normál osztályo
kon. Közülük 414-en a coronaria 
őrzés előtti, 157-en pedig az ez 
utáni időszakban kerültek ellátás
ra. A két csoport mortalitása közel 
azonosnak bizonyult. Ezekkel a 
csoportokkal állították szembe a 
307 coronaria őrzésben részesült 
beteg adatait.

A coronaria őrzőben kezelt bete
gek prognosztikus indexe szigni
fikánsan magasabb (súlyosabb volt, 
mint a normál osztályon kezei
teké. Rövidebb volt a felvételi ké
sés is, ami megint csak a progno- 
sist kellett volna súlyosbítsa. Ez
zel szemben a coronaria őrzők be
tegeinek mortalitása csaknem felé
re csökkent (31%, ill. 16%) az osz
tályon kezeitekéhez viszonyítva. 
Ez a csökkenés az infarctus összes 
súlyosság! csoportjában megmutat
kozott, közel azonos módon, 
15%-os mortalitáscsökkenés for
májában. Mindez élesen szemben 
áll azokkal a véleményekkel, mi
szerint a coronaria őrzők a halá
lozást lényegében csak a kevéssé 
súlyos esetekben tudják csökken
teni, így a coronaria őrzőket első
sorban ezekre az esetekre kell 
fenntartana. Az eredmények a co
ronaria őrzés nagymérvű fölényé
re és hatásosságára utalnak a kór
házba került infarctusos betegek 
összes súlyossági csoportjában.

(Ref.: A szerzők vizsgálati ered
ményei annál figyelemre méltób
bak, mivel vizsgálati periódusuk a 
coronaria őrző létrehozásának 
kezdeti időszakára esik, amikor a 
halálozás csökkenése még csaknem 
teljes egészében a ritmuszavarok 
monitorozásának, gyógyszeres és 
elektromos kezelésének tulajdonít- 
htáó.) Harsányt Ádám dr.

Diffúz peritonitist és haemorrha- 
giás nekrotizáló pancreatitis kísérő 
heveny vese- és légzési elégtelen
ség. Schuster, H. P. és mtsai: Dtsch. 
Med. Wschr. 1980, 105, 82.

A szerzőknek 4 év leforgása alatt 
15 ileussal járó diffúz peritonitises 
és 32 súlyos pancreatitises beteget 
kellett egyidejű veseelégtelenség 
miatt intenzíven kezelni. A perito
nitis 1 0  esetben postoperative lépett 
fel és relaparotomiát igényelt. A 
32 hasnyálmirigy-gyulladás közül 
28 beteget megoperáltak, közülük 
26 esetben végeztek subtotalis 
pancreatectomiát splenectomiával. 
4 esetben a boncolás igazolta a kór
ismét. A 15 peritonitises betegből

9-et — 60-szor — haemodialyzál- 
tak, 13-at légzési elégtelenség miatt 
lélegeztetni kellett, 1 2 -nek shock- 
ja, 9-nek sepsise, 7-nek consump- 
tiós coagulopathiája és 5-nek gast- 
rointestinális vérzése volt. Vala
mennyien meghaltak. A 32 panc
reatitises közül 23-nak 91 haemo- 
dialysist végeztek, 29-et kellett tar
tósan géppel lélegeztetniük, 2 2 -nek 
volt shockja, 16-nak sepsise, 13-nak 
elhasználódásos coagulopathiája és 
6 betegen jelentkezett masszív gast
rointestinalis vérzés. Ezek közül 
csupán 2 beteg maradt életben. A 
42 beteg, aki egyidőben dialysist 
igénylő vese- és gépi lélegeztetésre 
szoruló légzési elégtelenségben 
szenvedett, mind meghalt.

Ha tehát nincs sebészileg megold
ható betegség, a peritonitishez és 
pancreatitishez társuló egyidejű 
vese- és légzési elégtelenség halá
los. Ha relaparotomia indokolt, 
akkor ezt az intenzív therapia tel
jes fegyvertárával kell támogatni. 
A pancreatitis sebészi megoldását 
még a vese- és légzési elégtelen
ség fellépése előtt kell elvégezni.

Széli Kálmán dr.

A vénás út felnőtt beteg teljes 
parenterális táplálására. Beraud, J 
J. és mtsai: Nouv. Presse Méd., 
1979, 8 , 2347.

A kilenc különböző kórházban, 
intézetben, klinikán dolgozó szerző 
összefoglalja az irodalom és tapasz
talataik alapján azokat az irányel
veket melyeket teljes parenterális 
táplálás során alkalmazni kell, 
hogy a mennyiségileg és mi
nőségileg a szükségletet kielégí
tő táülálást nyújtsanak, de a 
thrombosist és a fertőződést elke
rüljék.

Felhívják a figyelmet arra, hogy 
a vénás thrombosis különösen a 
polyvinil katéterek alkalmazása 
során gyakori, előfordulása mint
egy 60%-osra tehető, de ennek fele 
tünetmentesen alakul ki. Befolyá
solja a thrombosis kialakulást a 
kanül anyagának merevsége, az ér
ben haladó szakasz hossza, a be
adott tápoldat ozmolalitása és aci- 
ditása, a perfúziós sebesség. Emlé
keztetnek továbbá az alkalmazás 
helyének, a véna kiválasztásnak 
fontosságára (attól függően, hogy 
tartós vagy rövidebb idejű táplálás
ra készülnek). Láz és thrombosis- 
gyanú esetén elengedhetetlennek 
tartják a phlebographiát, a kanül 
kihúzását és bakteriológiai minta
vételt, leoltást, majd megfelelő anti- 
biotikus therapia megkezdését.

A fértőzések megelőzése érdeké
ben a preparált véna aszeptikus ke
zelésének, a szilikonbevonatú kanül 
használatának, a tápoldat szigorúan 
aszeptikus körülmények között tör
ténő összeállításának a fontosságát 
hangsúlyozzák különösen a közepes 
és hosszú ideig tartó vénás táplá
lás eseteiben. A rövid ideig tartó 
teljes parenterális táplálás véna
preparálás nélkül, transcutan is
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100 ml (1 dl) g/100 ml
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g/100 ml
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JAVALLATOK

Koraszülöttek vagy 3 kg-nál kisebb testsúlyú 1—2 hónapos 
csecsemők mesterséges, ill. kevert táplálására alkalmas tej 
alapú tápszerkészítmény.
Átmeneti táplálásként dyspepsia, ill. enteritis diétás kezelésére 
is alkalmazható.

A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel kell 
használni!

ADAGOLÁS
A napi adag általában a testsúly х/5—!/e-ának felel meg. Ezt 
annyi részre kell elosztani, ahányszor etetjük a csecsemőt 
A tápszer kizárólag az orvos utasítása alapján és ellenőrzése 

mellett adható!

Megjegyzés: Koraszülöttek, 3 kilogrammnál kisebt testsúlyú 
csecsemők részére anyatej pótlására, valamint átmenetileg 
dyspepsia, enteritis diétás kezeléséhez 1 éven aluliaknak rendel
hető, minden esetben térítésmentesen. Rendelésre jogosultak 
mindazok az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás kere
tében a csecsemőellátás a feladatkörükbe tartozik.

A TÄPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE

A dobozban levő adagolókanál kával (1 kanál tápszerpor =  5 g) 
annyiszor 3 lesimított kanálnyi tápszerport (kb. 15 g-ot) ve
szünk ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készí
teni. A tápszeroldatot felforralt és 60 °C-ra hűtött vízzel ké
szítjük el. A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) 
hozzáadása szükségtelen. Csomagolás: 500 g 30,50 Ft
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megvalósítható, de mind a hosszú, 
mind a rövid ideig tartó vénás táp
láláskor hosszú subcutan utat kell 
létesíteni a katéternek. A vénás 
táplálásra szolgáló apparátus kizá
rólag csak a táplálás céljára hasz
nálható és sem abba nem köthető 
más vezeték, sem az nem csatla
koztatható egyéb készülék vénába 
haladó csövébe — ezt több alka
lommal nyomatékosan aláhúzzák a 
szerzők — végül a felkészült, be
gyakorlott szakemberekből álló 
munkacsoport összehangolt munká
jára figyelmeztetnek.

Zajkás Gábor dr.

Gondolatok az intenzív betegek 
gyomorváladékának tartós szívásá
val kapcsolatban. Schwüle, P. és 
mtsai (Chirurgische Univ.-klinik, 
8520 Erlangen): Dtsch. Med. 
Wschr. 1979, 104, 1650.

Az intenzív kezelés mintegy 15 
éve történt bevezetése óta a gyo
mor-bél rendszer „stress ulcusai- 
nak” száma jelentősen megemel
kedett, traumás betegeken megkö
zelíti a 1 0 0%-ot.

Jóllehet ismert, hogy sav jelen
léte és a nyálkahártya microcircu- 
latiójának romlása szükséges a 
stress ulcus kialakulásához, a gyo
mornedv tartós kivezetésének a 
gyomorsav, gastrin és secretin hor
monális „feed back” mechanizmu
sára gyakorolt hatása nincs kellően 
átgondolva.

Gyomorszonda levezetésének 3 
célja van: 1. A váladék tartós ki
vezetése. 2. Véres bennék korai 
felismerése. 3. Táplálék és gyógy
szerek bejuttatása.

Állatkísérletekben kevesebb volt 
a  stress ulcus és alacsonyabb 
a serum gastrinszint, ha a gyomor- 
bennéket nem vezették ki. Megfor
dítva : a gyomornedv kivezetése 
ellenére megelőzte a fekély kiala
kulását 0,1 moláris sósav intra- 
duodenalis alkalmazása.

A szerzők retrospektive tanul
mányozták, hogyan befolyásolta 
tartós gyomorszonda a betegség le
folyását. 1968—78 között 104 bete
gen észleltek stress ulcust (vérzés, 
műtéti és sectiós lelet alapján). A 
betegek között háromszor annyi 
férfi volt, mint nő. Élekoruk 15— 
94 év közötti, átlag 58 év. Tartós 
gyomorszondával kezeltek 76 be
teget, szonda nélkül 28-at. A bete
geket alapbetegségük súlyossága és 
a stress ulcus-kockázat növekedése 
alapján 5 csoportba osztották.

A retrospektív vizsgálatok min
den hiányossága ellenére kiderült, 
hogy az ulcusos vérzések szonda 
mellett korábban (4 nap) kezdőd
tek, mint szonda nélkül (5,5 nap), 
a letalitás pedig szignifikánsan 
magasabb volt a szondázott cso
portban (47/76 =  62%, szemben a 
szonda nélküli 10/18 =  55%-kal).

Az eredmény egybevág a patho- 
physiologiai meggondolásokkal,

azonban a kérdés további részletes 
prospektiv vizsgálatokat érdemel.

Incze Ferenc dr.

Intenzív ellátás tetanusban. Ed
mondson, R. S., Flowers, M. W. 
(Leeds General Infirmary, Leeds 
LSI 3EX): Brit. med. J. 1979, 1, 
141.

Intenzív osztályukon 1961—1977 
között 100  tetanusos beteget ke
zeltek. Életkoruk 5—87 év közötti 
volt. 65 beteg anamnesisében je
lentéktelen seb szerepelt, közülük 
30 orvoshoz sem fordult. 35 a seb 
keletkezésekor orvosi ellátásban 
részesült, 25-en tetanus toxoidot is 
kaptak. Savó kezelés egy esetben 
sem történt. További 2 betegnél se
bészi beavatkozás, 5-nél lábszár
fekély, 3-nál idült traumás fekély 
volt a behatolási kapu. 25 esetben 
nem derült ki a fertőzés módja. 
85 betegtől sikerült megbízható 
oltási anamnesist felvenni: 78 so
ha nem volt oltva, 2 egy ízben 
kapott tetanus toxoidot, csak 2 be
teg volt kompletten oltott.

A legtöbb beteg a tetanus klasz- 
szikus tüneteivel került felvétel
re. A lappangási idő a súlyos ese
tekben rövid volt, de a hosszú in
cubatio sem garantált enyhe le
folyást.

A seb széles kimetszése, késlel
tetett sebzárás után a betegek egy 
héten kérészül 6 óránként penicil
lint kaptak. A vizsgálati sorozat 
elején ló- vagy humán savót, az 
utolsó 14 esetben pedig humán an- 
titetanus immunglobulint adtak.

Az enyhe esetekben (7) csak se- 
dálást végeztek, a mérsékelten sú
lyos esetekben (3) emellett tra- 
cheotomiára is szükség volt. 90 
eset olyan súlyosnak bizonyult, 
hogy curare bénítást és tartós gé
pi lélegeztetést alkalmaztak. A 
bénítás átlagos időtartama 21 nap 
volt. Akadt olyan súlyos eset is, 
ahol emellett anaesthesiára, adre- 
nergiás blokkra is sor került.

A szerzők az izom bénítást és a 
mesterséges lélegeztetést előnybe 
helyezik a sedálással szemben, de 
hangsúlyozzák, hogy ez modern 
intenzív felszerelést és megfelelő 
létszámú szakképzett nővérgárdát 
igényel, egy betegre 5,8 nővért 
kell számítani.

A gyors progressio veszélye 
miatt az enyhe esetek megfigyelé
sét is intenzív osztályon végzik. 
Az általános kórházi ápolás 31 
nap volt.

10 beteg halt meg. 8 kezelés köz
ben (szívmegállás, légzési szövőd
mény, gyomorvérzés miatt), 2 
pedig később kialakult szövőd
mény következtében. A 10%-os 
halálozás alacsonynak mondható. 
A halálhoz vezető szövődmények 
nem tulajdoníthatók közvetlenül a 
tetanusnak, bármely súlyos beteg
ségben szenvedő és hosszú időn át 
bénított és lélegeztetett betegnél 
bekövetkezhetnek.

Kertész Adrienne dr.

A naesthesio logia
Szövődménymentes szülésekhez 

alkalmazott epiduralis anaesthe
sia. Morgan, В. M. és mtsai (Queen 
Charlotte’s Maternity Hospital, 
London): Anaesthesia, 1980, 35, 57.

A szerzők 200 szövődménymen
tes szülés kapcsán vizsgálták az 
epiduralis anaesthesia (EA) hatá
sosságát olyan szülő nőknél, akik
nél az EA-t tanuló anaesthesiológu- 
sok végezték és a további felügye
letet tanuló szülésznőkre bízták.

A szövődménymentes szülések
hez alkalmazott EA jelentős cso
portját képezi a fájdalomcsillapí
tásban vezetett szüléseknek. Igen 
gyakori, hogy ezek végrehajtását 
és felügyeletét kevésbé gyakorlott, 
vagy tanuló személyzet végzi. Ez
zel hozható kapcsolatba, hogy a 
vizsgált beteganyagon teljes fájda
lommentességet csak 46%-ban si
került elérni (bár a vajúdók 8 8 %-a 
kielégítőnek találta a fájdalomcsil
lapítást). A fájdalom leggyakrab
ban az EA nem megfelelő fenntar
tásával függött össze. Az érzéstele
nítés fenntartásával megbízott szü
lésznők nem részesültek kellő ki
képzésben az ismételt dózisok adá
sának idejét, és mennyiségét ille
tően.

Bármilyen orvosi beavatkozás
nak, melyet nagyszámú egészséges 
csoporton végeznek, biztonságosnak 
és hatásosnak kell lenni még akkor 
is, ha azt gyakorló végzi. A kompli
kációknak és az esetleges mellék
hatásoknak ilyenkor fokozott fi
gyelmet kell szentelni. A 47%-os 
gyakoriságú műszeres szülésbefeje
zés az EA komplikációjának tűnik 
és ez mág akkor is csökkenti az 
anya kedvező tapasztalatait a szü
léssel kapcsolatban, ha a műszeres 
szülésbefejezés atraumatikus és fáj
dalmatlan.

Érdekes, hogy 14 anya kellemet
lennek találta a teljesen fájdalom- 
mentes szülést, ami arra utal, hogy 
nem minden szülő nő számára ez a 
legmegfelelőbb eljárás. Az EA-t 
azon szülő nők részére kellene fenn
tartani, akiknek kibírhatatlan fáj
dalmaik vannak és nem kezelhetők 
egyéb szokásos módszerekkel. Az 
EA-t viszont biztosítani keüene 
minden olyan szülésnél, ahol az 
anya psychológiailag képtelen elvi
selni a szülést, vagy ha ennek szü
lészeti, vagy belgyógyászati indiká
ciója van. Szem előtt tartva a meg
felelő biztonsági előírásokat, az EA 
a szülészeti fájdalomcsillapításban 
igen jó eredménnyel használható, a 
a valóságban létrejött fájdalom
mentesség azonban szorosan össze
függ az érzéstelenítést végző és 
fenntartó személyzet gyakorlatával.

(Ref.: az EA segítségével a szülés 
minden szakasza teljesen fájda
lommentessé tehető. Az, hogy ez 
nem mindig szükséges, jól jelzi, 
hogy a szülő nők jóval nagyobb szá- л  
zalékban voltak megelégedve a fáj- ( r j r  
dalomcsillapítással mint az értéke-
lést végző orvosok. Ugyanakkor tu- --------
domásul kell vennünk, hogy a kito- 783

1



lási szakban létrehozott teljes anal- 
gézia jelentősen emeli a szülészeti 
műtétek számát. Saját, ma már re
latíve nagyszámú eseteink, meggyő
zően bizonyítják, hogy bizonyos 
ésszerű kompromisszum révén, igen 
jó fájdalomcsillapító hatás érhető 
el anélkül, hogy a műszeres szülés
befejezések száma számottevően
emelkedne.) „  . „ ., ,'  Krasznai Peter dr.

Szülészeti epiduralis anaesthesia 
kiterjesztése császármetszésekhez.
Milne, M. K. és mtsai (Ninewells 
Hospital and Medical School, Dun
dee) : Anaesthesia, 1979, 34, 992.

A szülési fájdalomcsillapítás cél
jából alkalmazott epiduralis anaes
thesia (EA) egyre fokozódó népsze
rűsége ellenére a császármetszések 
döntő többsége ma is általános ér
zéstelenítésben történik. Az EA ki- 
terjesztése a szükségessé váló csá
szármetszésekhez, általában köny- 
nyen keresztül vihető és így elejét 
lehet venni mindazoknak a szö
vődményeknek, melyek az általá
nos érzéstelenítés kísérői lehetnek.

A szerzők 722 egymást követő 
császármetszés közül 554-nél az 
anaesthesiát az előzőleg bevezetett 
EA kiterjesztésével igyekeztek biz
tosítani. 553 esetben (96,2%) a ki
terjesztett EA block alkalmas volt 
a műtét fájdalommentes elvégzé
séhez.

Szövődményként átmeneti hypo
tensio (15,3%), valamint hányinger, 
illetve hányás (17,1%) fordult elő.

Ellenjavalltnak tartják az EA ki- 
terjesztését nagyon sürgős esetek
ben, valamint ha a szülő nő elzár
kózik a műtét alatti ébrenléttől. A 
szerzők következtetésként megálla
pítják, hogy 533 esetben az EA ki- 
terjesztésével az általános anaeshe- 
sia elkerülhető volt. A néha elő
forduló sikertelenség ellenére is az 
EA kiterjesztése megfelelő alter
natívája az általános érzéstelení
tésnek.

(Re/.: saját tapasztalataink a 
szerzők véleményét mindenben alá
támasztják, megfelelő verbalis elő
készítés után a legritkábban fordul 
elő, hogy a szülő nő elzárkózzék a 
műtét alatti ébrenléttől.)

Krasznai Péter dr.

Elcktív császármetszés epiduralis 
analgesiában. Thorburn, J., Moir, 
D. D. (Queen Mother’s Hospital, 
Glasgow): Anaesthesia, 1980, 35, 3.

Az epiduralis analgesia a csá
szármetszés érzéstelenítésében szá
mos előnyt nyújt az általános 
anaesthesiával szemben. Az újszü
löttek Apgar-értékei magasabbak, 
nem kell számolni az intubáció ve
szélyeivel, és esetleges aspiratiós 
szövődményeivel. Emellett az anya 
aktívan részt vehet gyermeke meg
születésében.

Korábban a legfőbb nehézséget 
az jelentette, hogy aránylag gyak- 

784 ran fordult elő, hogy az érzéstele

nítés nem volt kielégítő és így álta
lános anaesthesiára kellett áttérni. 
A szerzők által ajánlott technika 
célja a sikertelen esetek számának 
minimálisra csökkentése. A techni
ka lényege, hogy az epiduralis te
ret az L2-3  szegmentumok között 
keresik fel. Ide közvetlenül a tűn 
keresztül 10 ml 0,5%-os bupivacain 
oldatot fecskendeznek és a beteget 
10 percig ültetik. A második adag 
(további 8—16 ml a fenti oldatból) 
már a tűn keresztül bevezetett ka- 
nülön át, a beteg vízszintesen fekvő 
helyzetében kerül beadásra. Az új
szülött kiemelése után közvetlenül, 
újabb 8 ml 0,5%-os bupivacain ol
datot adnak, hogy az érzéstelenítés 
egyenletes maradjon a műtét egész 
ideje alatt.

94 eset közül 92 (98%) sikeres 
volt. Szövődményként rövid ideig 
tartó hypotensio (16%) és hányás 
(18%) fordult elő. A sikeres esetek
ben a szülő nők 1 kivételével, az 
esetleges következő műtétnél ismert 
epiduralis analgesiát választottak 
volna.

(Re/.: tapasztalatunk szerint,
megfelelő technikai kivitelezés mel
lett, a szerzők által ajánlott helyi 
érzéstelenítő oldat mennyiségénél 
kevesebb is elegendő a 96—98°/o-os 
sikerességi rátához. Különösen a 
magzat kiemelése után adott, ismé
telt 8 ml tűnik soknak.)

Krasznai Péter dr.

É rb eteg ség ek
Rugalmas harisnyák nyomáspro

filjának meghatározása. J. Horner,
L. C. Lowth, A. N. Nicolaides: Brit. 
med. J. 1980, 280, 818.

A szerzők speciális, a cikkben 
részletesen ismertetett eszközzel 
mérték a rugalmas harisnyák kör
körös nyomását és többféle gumi
harisnyának meghatározták a ke
rületi nyomásgörbéjét. Ennek isme
retében további mérés nélkül meg
határozható, hogy adott gumiha
risnya mekkora nyomást fejt ki a 
combra, lábszárra, bokára bármely 
végtag esetén.

A módszer lehetőséget ad a gumi
harisnyák minőségének ellenőrzé
sére. Klinikai jelentőségét abban 
látják, hogy segítségével megálla
pítható, hogy az adott gumiharisnya 
valóban centripetalisan csökkenő 
nyomást fejt-e ki az adott vég-
â®ra' Halmos László dr.

Centripetalisan csökkenő nyo
mást kifejtő gumiharisnyák jelen
tősége mélyvénás elégtelenségben.
J. Horner és mtsai: Brit. Med. J. 
1980, 280, 820.

A gumiharisnyák hatékonyságát 
mélyvénás keringési elégtelenség
ben 22  betegen, ambulanter vizs
gálták nyomásmérésekkel. A gumi
harisnyák esetenként hatástalanok, 
ez azzal magyarázható, hogy nem

képesek csökkenteni járás közben 
a vénás nyomást, főként vékony 
boka és lábszár esetén. Ez a nyo
más-kerületi görbe felvételével fel
ismerhető és a boka körül erősebb 
nyomást kifejtő gumiharisnyákkal 
javítható.

A nyomás-kerület összefüggés 
minden gumiharisnyára megadható, 
ez lehetőséget ad arra, hogy bár
mely végtag bármely pontján a 
nyomást meghatározzuk. A komp- 
ressziós esésű rugalmas pólyák je
lentősen csökkentik a vénás nyo
mást: minél nagyobb volt a nyomás
esés, annál nagyobb volt a vénás 
nyomás esése is. Ez magyarázza a 
kompresszió jótékony hatását vé
nás ulcus esetében is.

Halmos László dr.

A thrombophlebitis és az ún. 
pseudothrombophlebitis prospektiv 
vizsgálata. Simpson, F. G. és mtsai 
(Department of Medicine, Univer
sity of Leeds, St. James’s Hospital, 
Leeds LS9 7TF), Lancet, 1980, 1, 
331.

A lábszár egyoldali fájdalmas vagy 
fájdalom nélküli duzzanata gyakran 
állítja differenciáldiagnosztikai ne
hézségek elé az orvost. A mélyvé
nás thrombophlebitis mellett a leg
fontosabb aetiológiai tényező a 
poplitealis — szerzői néven Baker - 
cysta, mely az irodalomban pseu- 
dothrombophlebitisként is szerepel. 
A két állapot együtt is előfordul
hat, ez az ún. pseudo-pseudothrom- 
bophlebitis.

A szerzők 43 (17 férfi, 26 nő) 
olyan kórházi beteget tanulmá
nyoztak, akik egyoldali lábdagadás 
miatt thrombophlebitis gyanújával 
kerültek felvételre. Előzetes, álta
lános anaesthesiában végzett műtét 
nem szerepelhetett a betegek kór
előzményében. Az összes betegen 
az érintett oldalon térdízületi arth- 
rográfiát, térdízületi ultrasonográ- 
fiát és phlebográfiát végeztek. A 
vizsgálatok 9 esetben mélyvénás 
thrombosist, 11 esetben poplitealis 
cystát, 5 esetben a kettő együttes 
előfordulását állapították meg. 7 
beteg gastrocnemius izom rupturá- 
ban, cellulitisben, felületes throm- 
bophlebitisben szenvedett. 9 beteg 
klinikai diagnózisa tisztázatlan ma
radt.

Egyoldali lábdagadás esetén első
sorban akkor kell térdízületi cys- 
tára gondolnunk, ha az anamnesis- 
ben térdízületi gyulladás szerepel. 
Ennek hiánya — ritkábban — nem 
zárja ki cysta jelenlétét. Fizikális 
vizsgálattal a lábduzzanat oka ál
talában nem tisztázható. A szer
zők éppen ezért hívják fel a figyel
met az itt leírt eszközös vizsgálatok 
szükségességére, melyek közül a 
térdízületi ultrasonográfia a leg
kevésbé specifikus. Eredményeik 
alapján hangsúlyozzák, hogy igazolt 
térdízületi cystánál is érdemes 
phlebográfiát végezni, a társuló 
mélyvénás thrombosis kimutatá



sára az ún. pseudo-pseudo-thrombo- 
phlebitis kórismézésére.

Farkas Péter dr.

A fossa poplitea betegségei. Szer
kesztőségi közlemény: Lancet, 
1980, 1, 347.

A szerkesztőségi közlemény 
azokat a diagnosztikus és terápiás 
problémákat foglalja össze, melyek 
a fossa poplitea speciális viszo
nyaival kapcsolatosak. Claudicatio 
intermittenshez vezethet az ún. 
popliteal ’ entrapment syndroma. 
Doppler áramlásmérővel, arterio- 
gráfiával diagnosztizálható: a láb 
plantár flexiójánál a lábfej arté
riás vérellátása megszűnik, dorsál- 
flexiónál normalizálódnak a viszo
nyok. A syndroma oka lehet a m. 
gastrocnemius mediális fejének 
rendellenes eredése, mindkét fej 
hypertrophiája, az arteria poplitea, 
a m. popliteus fejlődési rendelle
nességei, kötőszövetes szalag leszo
rító hatása. A kezelés sebészi, az 
arteria poplitea felszabadítása, eset
leg aneurysma resectio, thrombec- 
tomia, többnyire jó eredménnyel 
jár.

A fossa poplitea cystája gyakran 
utánozhatja a lábszár mélyvénás 
thrombosisát. Az egyoldali lábszár- 
dagadás tüneteivel jelentkező be
tegek kb. 30—50%-ában mutatható 
ki. Phlebográfia és arthrográfia 
együttes elvégzése biztosítja a 
pontos diagnózist, segítséget nyújt
hat a vénás Doppler és térdízületi 
echográfiás vizsgálat. A fossa 
poplitea cystája járhat egyidejű 
mélyvénás thrombosissal is. Láb- 
szárdagadás okaként előfordulhat a 
m. gastrocnemius spasmusa és rup- 
turája.

A szerkeszőségi közlemény fel
hívja a figyelmet egy speciális ana
tómiai tájék megbetegedéseire, rá
mutat a fizikális vizsgálat gyakran 
csalóka következményeire, hangsú
lyozza a phlebográfia és arthrográ
fia szükségességét a pontos diag
nózis felállításában.

Farkas Péter dr.

Hosszú utazás közben kialakult 
alsó végtag artériás thrombosis. R.
E. C. Recollins, S. Field, W. M. 
Castleden (University of Western 
Australia, Perth, Western Austra
lia): British Medical Journal 1979, 
2, 1478.

A szerzők három olyan esetet is
mertetnek, amelyben hosszú utazást 
követően alakult ki alsó végtag 
thrombosis, ill. pulmonalis embo
lia.

I. Egy 68  éves beteg Ausztráliából 
Angliáig 20 órás repülőutat tett 
meg. Már útközben alsó végtag fáj
dalmai kezdődtek, amelyek haza
érkezéskor fokozódtak. Pár nap 
múlva panaszai miatt kórházban 
jelentkezett, ahol a fájdalmas alsó 
végtagon az art. femoralis super
ficialis elzáródását állapították

meg. Konzervatív kezelése után pa
naszmentesen haza távozott.

II. Egy 70 éves idős nőnek Ang
liából Ausztráliába utazása után 
claudicatiós panaszai jelentkeztek. 
Kivizsgálása során az arteria fe
moralis superficialis thrombosisa 
derült ki. Azonban különösebb in
tenzív kezelés nélkül panaszai meg
szűntek.

III. Egy 44 éves férfi, akin ko
rábban érmegbetegedés miatt az 
arteria iliaca externa desoblitera- 
tiója történt, 5 napos folyamatos 
utazását követően járóképtelenné 
vált. Kivizsgálásakor alsó végtag 
thrombosist találtak. Thrombecto- 
mia után panaszmentesen távozott.

A három beteg közül kettőnek 
anamnesisében utazásuk előtt meg
levő érmegbetegedés szerepelt. Egy 
betegnek nem volt megelőző ér
megbetegedése. A szerzők szerint a 
betegség kialakulásában több órán 
át történt mozgáshiányon kívül de- 
hvdratiónak és fokozott dohány
zásnak is van szerepe. Tanácsosnak 
tartják a perifériás érbetegségben 
szenvedő utazóknak, utazásuk köz
ben állandó mozgás és megfelelő 
folyadékbevitel biztosítását, ezen 
kívül prophylactikusan Aspirin, ill. 
kis dózisban heparin adását. Altató 
gyógyszer kerülendő.

Utólag olyan esetről is beszámol
nak, amikor egy idős emberen 
hosszú utazást követően kialakult 
alsó végtag gangraena miatt am- 
putatiót kellett végezni.

Győri/ Kiss Ferenc dr.
Assefa Abede dr.

A láb véráramlásának növekedése 
intermittáló claudicatióban normo- 
volaemiás haemodilutio hatására.
Yates, C. J. és mtsai (Dept. Surg. 
St. James Hosp. London): Lancet, 
1979, II, 166.

Állatkísérletben és emberen is a 
haematokrit értékének 30%-ra tör
ténő csökkentésével a verőtérfogat 
és a regionalis vérátáramlás foko
zódik. A szerzők 10 intermittáló 
claudicatióban szenvedő betegen 
(átlag életkoruk 63,2 év) a haema- 
tokritot 35% körüli értékre csök
kentették. A kezelés előtt és köz
ben mérték a hb, ht, plazma fibri
nogen tartalmat, az art. brachialis 
felett a vérnyomást, pihenés alatt 
és terhelés után a lábon a systolés 
nyomást, a lábszár vérátáramlását 
(pletizmográffal) nyugalomban és 
compressio után. A normovol- 
aemiás haemodilutiót 500 ml vér le- 
bocsátásával egyidejűleg alkalma
zott dextrán infusióval hozták lét
re. A kezelést hetente ismételték, 
összesen 3—9 alkalommal, míg a 
ht 35%-ra csökkent.

A kezelés eredményeként az át
lagos hb tartalom 15,3 g/dl szintről
11.4 g/dl-re csökkent. Ezzel párhu
zamosan a lábszár izomzat nyugal
mi vérátáramlása 67%-kal, a csúcs
áramlás 170%-kal növekedett. Nem 
észleltek változás a plazma fibri
nogen tartalmában, ill. a láb/kar

vérnyomás hányadosában. Tüneti 
javulás mutatkozott 7 betegen, 3 
állapota nem változott, bár az 
utóbbiak közül is 2 -ben objektív 
javulást figyeltek meg.

A korábbi közlések ellentmondá
sosak voltak a normovolaemiás 
haemodilutiónak az ischaemiás láb
ra gyakorolt hatásáról. Nem két
séges, hogy haemodilutióban a vér 
viscositása csökken. A viscositas a 
vér alakos elemeinek eltávolításá
val, vagy debifrinatióval csökkent
hető. A szerzők a hosszabb időn ke
resztül fenntartott haemodilutiót 
részesítették előnyben. Tapasztala
tuk szerint az ischaemiás láb vér
átáramlása növekedett, a szöveti 
oxigén felhasználás lényeges válto
zása nélkül. H0uänder Erzsébet dr.

A  ballon-katéteres angioplaszti- 
ka mechanizmusa. Castaneda-Zuni- 
ga, W. R. és mtsai (University of 
Minnesota Hospitals, Minneapolis): 
Radiology 1980, 135, 565.

A Dotter bevezette katéteres ar- 
teria-recanalisatio napjainkban 
kezd széles körben elterjedni, de 
mechanizmusa még nem tisztázott. 
Elterjedt nézet, hogy jótékony ha
tása az atheromás anyag összenyo
másán alapul. A szerzők boncolás 
során nyert aorta, coronaria, vese, 
mesenterialis és iliacalis artériák 
kísérletes vizsgálatával azt találták, 
hogy az atheromás anyag nem 
nyomható össze. Állatkísérletekben 
is vizsgálták a ballonos tágítás ha
tását az artériákra. Észleléseiket 
egybevetve megállapítják, hogy a 
katéteres angioplasztika alapvető 
mechanizmusa nem az atheromato- 
sus anyag összenyomása vagy éren 
belüli eloszlásának, helyzetének 
megváltozása, hanem a teljes ér
fal, az intima, media és adventitia 
megnyújtása, tágítása. így az ér 
környezete felé tágul, és az erede
tileg szűkületet okozó atheromás 
képződmény ezen belül lényegében 
változatlan marad, legfeljebb a 
szétnyomatás mértékének megfe
lelően széttöredezik. Ez a tágítás 
eleinte nem okoz kimutatható szö
veti változást, fokozásakor előbb 
megnyúlnak a rugalmas rostok, du
góhúzó alakban formálódnak a si- 
maizomsejtmagvak, majd beszaka
dozik az intima és a media. Az in
tima és media beszakadása állat- 
kísérleteik szerint az ér tartós tá- 
gulatához vezet, helyükön neointi- 
ma alakul ki hegszövettel úgy, 
ahogy endarterectomia után szokott.
A tágítás után néha kimutatható 
dissectio a beszakadt intima és a 
media között elhelyezkedő _ kont
rasztanyag eredménye. A tágítás to
vábbi fokozása elméletileg az ad
ventitia szakadásához vezet vérzést 
okozva, ez azonban a klinikai gya
korlatban még nem fordult elő.

(Ref.: Ugyanezen folyóiratszám
ban 9 közlemény foglalkozik a ka- 
téteres angioplasztikával, elsőként l y ^ r  
maga Dotter nyújt rövid, érdekes j p l  
történeti áttekintést a módszerről.) --------

haczay András dr, 7 8 5



Ischaemias eredetű végtagfeké- 
lyes betegek haemodilutiós keze
lése. Rieger, H. és mtsai (Agger- 
talklindk, D-Engelskirchen): Kiin. 
Wschr. 1979, 57, 1153.

Trophikus perifériás laesiók 
akkor gyógyulnak, ha sikerül a fe
kély marginalis területének táp
láló perfúsióját fokozni. Ez javít
ható a vér rheologiai (áramlási) 
tulajdonságainak befolyásolásával; 
így ismeretes, hogy a kis mole
kulájú dextran (Rheomacrodex) 
igen hatásos szer az agyi és környé
ki érbetegségek kezelésében. A hae
modilutiós (HD) eljárások a plasma 
viscosi tásának csökkentésével ja
vítják a környéki vérkeringést. A 
szerzők ezen elv alapján 25 (Fon
taine szerint IV. klinikai stádiumban 
levő) ischaemiás és occlusiós arte
rialis végtagfekélyes betegen 0,31 +  
0 ,02  átlagos haematokritértékű hae
modilutiós végeztek. 18 betegnek 
az alsó, 3 betegnek a felső végta
gon voltak fekélyes elváltozásai; 4 
betegen a szövetpusztulások mind 
a lábon, mind a kézen, továbbá 
ezek ujjain is mutatkoztak. A be
tegek átlagos életkora 43 év volt. 
A HD-t ismételten mintegy 500 
ml vérvétellel végezték, amit az 
autolog plasma reinfusiója és a 
kis molekulájú dextran infusió- 
ja követett és így a hypovolae- 
miát elkerülték. A felső végtag fe
kélyek eseteiben klinikailag kivé
tel nélkül messzemenően jó gyó
gyulást sikerült elémiök; az alsó 
végtagon és az öregujj területén a 
gyógyulási hajlam kevésbé kife
jezett volt és nagymértékben füg
gött az áramlást akadályozó szá
mos intraindividualis tényező ösz- 
szeadódásából. Részletes megbe
szélés tárgyává teszik a kezelés 
rheologiai, haemodynamiás me
chanizmusát, valamint a javallat 
és a szövődmények kérdéseit.

ifj. Pastinszky István dr.

Az arteria subclavia percutan 
katéter-angioplasticája. Mathis, К. 
és mtsai (Röntgendiagnostik der 
Universität Freiburg): Dtsch.
med. Wschr. 1980, 105, 16.

A szerzők az arteria subclavia 
arteriosclerotikus szűkületét, ill. 
elzáródását kezelték ballonkaté
terrel. 4 beteget ismertetnek, akik 
közül 3-nál sikeresen tágították fel 
percutan transluminalis ballonka
téterrel az artéria subclaviát. A 
katétert 2 esetben az artéria axil
laris, 2 esetben az arteria femo
ralis felől vezették be. A karon ké
szült oscillogram mindháromnál 
normálissá vált a beaviakozás után 
és a betegek panaszmentesek let
tek.

R. Hamson 1829-ben leírta, 
hogy az arteria subclavia proxima
lis elzáródása esetén vertebro-ver- 
tebnaüs keringés van. Az agyi tü
neteket 1866-ban A. W. Smyth kö
zölte.

A keringészavar műtéti kezelése 
786 általában bypass készítésével tör

tént. Ennek mortalitása 3—7%. A 
percutan transluminalis angio- 
plastica kevésbé veszélyes. Az el
járást medence, alsó végtag, vese
ereken, arteria coronarián sikerrel 
használták. Az aortaív erein eddig 
kevésbé alkalmazták az agyi ern- 
bolisatio veszélye miatt. A szer
zők az eljárást mint a műtéti keze
lés alternatíváját ajánlják, külö
nösen akkor, ha a szűkület az ér 
proximalis részén van. Erőteljes 
meszesedés esetén a sebészi keze
lés az elsődleges a jövőbeni is.

Illés Iván dr.

Sexualhormonok, lipidanyagcsere 
és atherogenesis. Müller, G. (II. 
Med. Klinik und Poliklinik der 
Martin-Luther-Univ. Halle-Witten
berg): Dt.-Gesundh.-Wesen, 1980, 
35, 1041.

Az oestrogenek, gestagenek és 
androgenek egyes specifikus pro
teinek indukciója útján fejtik ki 
hatásukat a lipid- és lipoprotein- 
anyagcsere több pontján. Ezáltal 
pedig az arteriosclerotikus érbeteg
ségek létrejöttére és lefolyására is 
befolyást gyakorolhatnak.

Nemek közötti különbségek a se- 
rum-lipidfrakciókban. A  nők sza
bad zsírsavaiban több az olajsav és 
nagyobb a szabad arachidonsav 
arány. Arteriosclerotikus férfiakban 
csökken a linolsav és megnő a pal- 
mitin- és stearinsav-tartalom, ér- 
elmeszesedéses nőkben a palmi- 
tinsav, cukorbeteg férfiakban az 
olaj savtartalom nő meg. Leírták a 
fertilis nők cukrok hypertriglyce- 
ridaemiás hatásával szembeni re
zisztenciáját. A HDL-cholesterin- 
szintje a pubertás előtt mindkét 
nemben egyezik, de utána a lányo
kon már magasabb, valószínűleg az 
oestrogenek kompenzáló hatása 
következtében. A menopausáig lé
nyegesen magasabb a nők HDL- 
koncentrációja és kisebb a VLDL, 
VLDL-cholesterin- és triglycerid- 
szintje. A menopausa után viszont 
már magasabbak a nők cholesterin- 
értékei. Az epidemiológiai vizsgá
latok szerint arteriosclerotikus ér
betegségek férfiakon az 50. életév 
előtt jelentősen gyakrabban lép
nek fel. A szerzők perifériás oblite- 
rálódó arteriosclerotikus érbetegeik 
között nőt csak 4,6%-ban talál
tak. A coronaria-halálozás férfia
kon a 35—50., nőkön a 45—60. év 
között a legnagyobb és e megbete
gedések gyakorisága a két nem kö
zött a 60. életév után egyenlítődik 
ki. A nemek közötti különbséget 
azonban sokszor elmossa a fő rizi
kófaktorok (dohányzás, hyperto
nia, hyperlipoproteinaemia) jelen
léte vagy hiánya.

A menstruációs ciklusok és me
nopausa befolyása. Menopausában 
a Cholesterin és phosphatid-szint 
az oestrogen produkcióval ellenté
tesen viselkedik, így a menstruáció 
idején a serum Cholesterin értékek 
viszonylag magasak, a védekezés
ként megnövekedett HDL-tükörrel

együtt. A menopausában az oestro
gen produkció csökkenésével nem
csak a gonadotropin-szekréció, ha
nem a lipid-koncentráció is megnő. 
Rtg-besugárzást vagy ovarectomiát 
követő menopausában mind a vér 
lipidszintje, mind a coronaria-be
tegségek incidenciája megnő.

Terhességben megemelkedik a 
vér eszterifikált zsírsav, triglyce- 
rid, VLDL koncentrációja és mérsé
kelten megemelkedik Cholesterin és 
LDL-szintje is. Fokozódik az epe 
Cholesterin telódése. A serumlipi- 
dek különösen a terhesség harma
dik trimesterében nőnek jelentő
sen, a gyermekágyban gyorsan 
csökkennek és a szülés után 3 hó
napon belül normalizálódnak. 
Ebben a terhesség alatti változás
ban az oestrogenek, a mellékveseké- 
reg-steroidok, STH-túlprodukció, 
HPL és a placenta lipidmobilizáló 
faktorai játszhatnak szerepet.

Cardiovascularis megbetegedé
sekben és perifériás vérkeringési 
zavarokban a vérplazma oestrogen- 
szintje általában magasabb.

A hormonalis anticoncipiensek 
és főleg az oestrogen komponens 
hatására a szabad zsírsav, triglyce- 
rid, phosphatid, LDL és HDL3 kon
centráció emelkedését figyelték 
meg. A gestagen komponenstől a 
HDL-értékek, a progestagentő! 
pedig az összlipidszint csökkenését 
észlelték. A fogamzásgátlók a 
fennálló hypertriglyceridaemiát fo
kozhatják és az epe cholesterin túl- 
telítődését okozhatják. A megfigye
lések szerint elősegíthetik a hyper
tonia, szívinfarctus és thromboem- 
boliás megbetegedések kialakulá
sát.

Emberen az oestrogen és gesta
gen kezelés zsíranyagcserére meg
figyelt hatásai nem egységesek és 
oestrogen kezeléssel szívinfarctuson 
átesett 5 nagyobb csoporton nem 
tudták a secunder megelőzést bizo
nyítani. Az androgenek a zsír- 
anyagcserére sokszor az oestroge- 
nekkel ellentétesen hatnak. A se- 
rum-lipidértékeket csak mérsékel
ten befolyásolják, de a HDL és 
VLDL értékek csökkenését és az 
LDL értékek emelkedését indukál
hatják. Hatásukra a serumlipidek 
növekedését és csökkenését is le
írták.

A hatásmechanizmust illetően a 
steroid-sexualhormonok a szintézis
specifikus proteineket indukálják. 
A lipoprotein-szintézist az oestro
genek fokozzák, a HDL-szintet az 
androgenek csökkentik. A lipoly- 
sist a zsírszövetben az oestrogenek 
úgy tűnik stimulálják, ami a vér 
szabad zsírsavszintjének növekedé
sével jár. A triglycerid-produkciót 
és forgalmat, ezáltal pedig a 
VLDL-szintet az oestrogenek szin
tén megemelik. A gestagenek ilyen 
hatása csak mérsékelt, az andro
genek hatása pedig többnyire el
lentétes, így az oestrogenek ma
nifesztálhatnak hypertriglycerid
aemiát. A cholesterin anyagcseré
ben az oestrogenek többnyire csök
kentik a HDL- és LDL-choleste-



rint, a VLDL-cholesterint pedig 
emelik. Az androgének a HDL-t és 
ezzel együtt a HDL-cholesterint is 
csökkentik. Az oestrogenek choleste- 
rin-csökkentő hatása a megnőtt cho- 
lesterin-utilizáción és gátolt cho- 
lesterin-szintézisen alapszik. Az 
oestrogenek ugyanakkor megeme
lik a serum phosphatida szintjét és 
csökkentik annak cholesterin/phos- 
phatida hányadosát. És míg a phos- 
phatida-gazdag HDL-koncentrációt 
az oestrogenek növelik, az andro- 
genek csökkentik.

Összefoglalva elmondható, hogy a 
steroid-sexulhormonok a lipid-, li
poprotein anyagcserében — és így 
az atherogenesis lefolyásában — 
biztosan szerepet játszanak, de al
kalmazásuk eddig az arterioscle
rosis megelőzésében és kezelésében 
még nem járt eredménnyel.

Angeli István dr.

Aorta dissectio normális mellka
si röntgenképpel. Kaufman, S. L., 
R. I. White (The Johns Hopkins 
Medical Institutions, Baltimore): 
Cardiovascular and Interventional 
Radiology, 1980, 3, 103.

Közismertek az aorta dissectio 
mellkasfelvételen látható röntgen
jelei. Kevésbé köztudott, hogy 
aorta dissectio előfordulhat teljesen 
negatív mellkasi röntgenkép mellett 
is. A szerzők 36 esetben végeztek 
aortographiát, ezek közül kettőben 
a mellkas natív röntgenfelvétele 
normális képet mutatott. Dissectió- 
ra utaló gyanújelet a korábbi mell
kasfelvétellel összehasonlítva sem 
találtak. Aortographia kimutatta az 
intima szakadását, a valódi és az ál
lument. A két lumen átmérője 
együtt sem volt lényegesen nagyobb 
az ép aorta átmérőjénél. Ez magya
rázza a natív kép negativitását. 
Alapos klinikai gyanú fennforgása 
esetén tehát a mellkasfelvétel ne
gatív lelete nem zárja ki aorta dis
sectio kórisméjét, el kell végezni az 
aortographiát. i,aczay András dr.

Keringési zavaroknak anyagcse
re-betegségekkel való gyakori ösz- 
szefüggései. Vogelberg, К. H. (Klin. 
Abt., Diabetesforschungsinstitut, 
Düsseldorf): Herz-Kreislauf 1980, 
12, 41.

Az arteria-elzáródásos megbete
gedésekben a dohányzás mellett a 
diabetes mellitus és a hyperlipid
aemia a legjelentősebb kockázati 
tényezők. A metabolikus eredetű 
keringési zavarok klinikailag tro- 
phikus jellegű ártalmakban nyilvá
nulnak. Kifejezett claudicatio in
termittens („kirakatnéző álldogálás 
járás közben”) kevésbé olyan gya
kori, mint a láb fájdalmas volta, 
izomgyengesége és paraesthesiái. A 
kezdeti jelenségek az acralis lae- 
siók: így a hyperkeratosis, a bőr 
sorvadása, a szőrzet hiánya és a

törékeny körmök. Előrehaladt ese
tekben másodlagos fertőzések lép
nek fel. Angiographiailag túlnyomó 
a distalis elzáródás típus. Az arte
ria-elzáródásos betegségek 40— 
60%-ában manifeszt vagy szubkli- 
nikus diabetes áll fent. Hyperlipid
aemia a VLDL emelkedésével ha
sonlóan gyakran kimutatható. Igen 
jellegzetes több rizikó-faktor együt
tes jelenléte. A diabetesben létre
jövő keringési zavar súlyossága 
azonban nincs mindig korreláció
ban a kóros glucose-tolerantiával. 
A gyakran megfigyelt hyperinsu- 
linaemiának kóroktani szerepe is 
valószínűnek látszik. A metabolikus 
eredetű keringési zavarok idültek 
és kórjóslatuk is kedvezőtlen; egy
re nagyobb a szociál-hygiénés je
lentőségük. A megelőzés természe
tesen az anyagcsere-betegségek ko
rai célzott felismerésében és követ
kezetes kezelésében, illetve gondo
zásában gyökerezik.

ifj. Pastinszky István dr.

Obliteráló verőérbetegségek gya
korisága infarctussal járó és anél
küli coronaria-betegségek esetén.
A. Kriessmann és mtsai (I. Med. 
Klinik, u. Institut f. Epidemiologie 
u. Med. Datenverarbeitung der 
Techn. Universität München); 
Dtsch. med. Wschr. 1979, 104, 1604.

A szerzők 107 peripheriás verőér
és egyúttal coronaria-betegségben 
szenvedőt figyeltek meg folyama
tosan selectiv coronarographia és 
Doppler-i. ultrahangos mérés útján. 
A coronariographiát Judkins, 
vagy Somes technikájával végez
ték, eredményeiket Freisinger és 
mtsai szerint klasszifikálták. Dopp- 
lerezés útján három csoportot tud
tak elkülöníteni a peripheriás ér
betegség súlyossági fokát illetően.

Vizsgálataik eredményeképpen 
megállapították, hogy 75 koszorús
érbeteg közül 28°/0-nak (21 fő) volt 
egyúttal peripheriás verőér-megbe
tegedése, míg a 32 koszorúsérbeteg
ségtől mentes közül csak 3%-nak. 
Statisztikailag szignifikáns korrelá
ció azonban a két betegség súlyos
sági foka között nem észlelhető.

A 75 koszorúsérbeteg közül 40 
előzőleg szívinfarctuson esett át. Az 
infarctus gyakorisága magasan 
szignifikáns korrelációt mutatott a 
koszorúsérbetegség növekvő súlyos
sági fokával, azonban nem volt ösz- 
szefüggésben a peripheriás verőér
betegség gyakoriságával, illetve 
annak súlyossági fokával.

Obliteráló peripheriás verőérbe
tegség teljes hiányakor is nem egy
szer kimutatható volt a coronaria
betegség valamilyen súlyossági fo
ka, megerősítve az ismert irodalmi 
és tapasztalati tényt, hogy a koszo
rúsérbetegség az atherosclerosis 
izolált, vagy korai jelensége is le
het.

Coronaria-betegeken az egyidejű
leg fennálló Fontaine II. stádium

ban levő obliteráló verőérbetegség 
néma maradt, mert a terhelésre 
hamarabb jelentkező angina pecto
ris már akkor megállítja a beteget, 
mikor a végtag ischaemiás állapota 
még nem jött létre. Ugyanez for
dítva is fennállhat, a claudicatio 
már akkor jelentkezik (5—10 lé
pés), amikor a terheléses angina 
pectoris még nem. így a koszorús
érbetegség rejtve maradhat.

Kusztos Dénes dr.

Toxoplasma fertőzés szívbetegsé
gekben. D. Leak és mtsai (De
partment of Medicine, Me Master 
University and St. Joseph’ s Hospi
tal, Hamilton, Ontario, Canada): 
American Journal of Cardiology,
1979, 43, 841.

A Toxoplasma gondii fertőzés az 
egész világon rendkívül elterjedt, 
jóllehet a betegség klinikai felis
merése, a congenitalis esetek kivé
telével, elég ritka. A felnőttkorban 
a szerzett toxoplasmosisnak 3 for
mája van: 1 . miliaris fertőzés kiter
jedt szervmanifesztációkkal, mely 
súlyos megbetegedést okoz. 2 . glan
dularis forma, mely benignus, a 
mononucleosishoz hasonló megbete
gedés jöhet létre. 3. Lokalizált típus 
esetén csupán egy vagy két szerv 
érintett (pl.: myocarditist, hepati
tist, chorioretinitist, glomerulo- 
nephritist okozhat).

A szerzők 18 szívbetegről számol
nak be, akiket egy 2 éves periódus
ban észleltek. A betegek mellkasi 
fájdalom, pericarditis, cardialis de- 
compensatio, recidiváló arrhyth- 
miák miatt kerültek kórházi észle
lésre. A vizsgálati eredményeket 
összegezve megállapítják, hogy a 
szívbetegség és a toxoplasma in
fectio összefüggését nehéz megálla
pítani, sokszor még a sectio sem 
tudja igazolni a kórokot. A diag
nózis felállítása többnyire kizárá
sos alapon történik. Klinikai és kí
sérletes adatok azt mutatják, hogy 
a manifeszt myocarditis a fertőzés 
késői időszakában alakul ki.

Ezt a megfigyelést szerológiai 
eredmények is alátámasztották. A 
szerzők arra a következtetésre ju
tottak, hogy a toxoplasmosis által 
okozott mvocarditisre jellemző a 
pitvarfibrillatio, praecordialis dis
comfort és decompensatio, eseten
ként, pericarditis is létrejön. Hu
mán vonatkozásban a leggyakoribb 
fertőzőforrás a macska, ill. a nem 
kellően sült hús. A betegek keze
lésében a sulphodiazin-pyrimetha- 
min kombinációt alkalmazzák. A 
gyógyszer toxikus mellékhatásait 
fólsav adásával csökkenteni lehet.
A szerzők tetracyclineket is alkal
maztak betegeik gyógyításában jó 
eredménnyel. A toxoplasmosis által 
okozott myocarditis prognózisa nem 
kedvező, a tünetek gyakran ki
újulnak, néhány fatális esetről is _____
beszámoltak. Ternáfc Gábor dr. 787



Vesebetegségek
A phenacetin-abusus 25 éve. Zol

linger, H. U. (Inst. f. Path., Univ. 
Basel): Schweiz. med. Wschr.
1980, 110, 106.

Kerek 25 éve, hogy a jeles szer
ző először mutatott rá a nephro
pathia és az anialgetica-abusus ösz- 
szefüggésére („analgetica-, ill. 
phenacetin-nephropathia”); az erre 
vonatkozó ismereteink azóta jelen
tős új ismeretekkel gyarapodtak. 
Ma már tudjuk, hogy az akkor le
írt nephritis interstitialis ehr. nem 
a veseszövetre való közvetlen ha
tás, hanem először akkor lép fel, 
ha az odatartozó vesepapillák sú
lyosan megbetegednek. Az elsőd
leges megbetegedés tehát a vese- 
papillában van. A velőállomány
ban sikerült a capillaropathiát iga
zolni, amely a nephropathiás pa- 
pillaelváltozások középpontjában 
áll. Az elvezető húgyutakban je
lentkező capillaropathia oly jel
lemző, hogy a pathologus klinikai 
anamnesztikus adat nélkül is a 
műtéti V .  kórboncolási készítmény
ből ki tudja mutatni a phenacetin 
abusust. Újabb megfigyelések sta
tisztikailag igazolják, hogy phena
cetin-abusus kapcsán gyakrabban 
lép fel vesemedence-, ureter-, és 
húgyhólyagrák. Éppen ezért a pro
phylaxis kérdése rendkívül aktuá
lissá vált. A kanadai és skandiná
viai tapasztalatok világosan iga
zolták, hogy a phenacetin és para- 
cematol tartalmú analgeticumok 
csupán vényre történő kiszolgál- 
tathatósága az analgetica-nephro- 
pathia következtében fellépő urae- 
mia-halálesetek drasztikus vissza
szorítására vezetett — viszont 
Svájcban, a phenacetin-tarfcalmú 
analgeticumok vénynélfcüli vásá- 
rolhatósága miatt ijesztően nagy 
az idült phenacetin-abusus gyako
risága (az alkoholizmusnak közel 
háromnegyede!) és ennek szövőd
ményei óriási kezelési költségeket 
emésztenek fel. Éppen ezért feltét
lenül szükséges a phenacetin- és 
paracetamoltartalmú analgeticu- 
mokat egyéb nem káros gyógysze
rekkel helyettesíteni.

ifj. Pastinszky István dr.

Bacteriuria távlati hatása isko
lás korú lányok húgyszerveire. The
Cardiff-Oxford Bacteriuria Study 
Group (Kidney Research Unit. 
Foundation and Welsh National 
School of Medicine, Cardiff, Wa
les): Radiology 1979, 132, 343.
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5—12 éves lányok kezelt és ke
zeletlen tartós bacteriuriájának 
hatását elemezték a húgyszervek- 
re. 208 lány kiválasztásos urogra- 
phiájának és 167 esetben vizeléses 
cystognaphiájának eredményét ha
sonlították össze az átlag 4 éves 
vizsgálati időszak kezdetén és vé
gén. 110  betegük ez időszak során 
célzott antimikrobás kezelésben 
részesült, 98 esetben ilyen kezelés

nem történt. A vesék növekedését 
jelentős mértékben sem a kezelés, 
sem az esetenként meglevő vesico- 
ureteralis reflux nem befolyásol
ta, csökkent viszont heges vese
elváltozások esetén refluxszal és 
anélkül egyaránt. Heges veseel
változások kialakulását vagy 
progressióját a kezelés egyáltalán 
nem befolyásolta. Ahol ilyet ész
leltek, ott ez már az első vizsgálat
nál kimutatható volt, a vizsgálati 
időszakban kialakulását nem lát
ták, legfeljebb meglevő hegesedés 
súlyosbodását. A reflux javulása 
és megszűnése a kezelt és kezelet
len csoportban hasonló gyakorisá
gú volt, tehát az antibakteriális 
kezelésnek e téren sem mutatko
zott jelentősége. Kérdés, miért áll
nak ellen egyes vesék a refluxnak 
és fertőzésnek, mások pedig miért 
nam. Ennek oka talán a fertőző 
kórokozókban és a szervezet im
munválaszaiban keresendő, ezen
kívül közrejátszhat a vesepapillák 
szerkezete.

Tapasztalataik alapján a szerzők 
nem látják indokoltnak a bacteriu- 
riás betegek rutinszerű, rendszeres 
urographiás és vizeléses cystogra- 
phiás vizsgálatát. Normális képet 
mutató kiválasztásos urographia 
után a cysitographia elvégzését 
feleslegesnek tartják.

Laczay András dr.

Az antibasalmembj-án antitesttel 
összefüggő vesebetegségek spekt
ruma. H. O. Senekjian és mtsai: 
Archives of Internal Medicine, 
1980, 140, 79.

A vesebetegségek kialakulásá
ban kétféle immunkárosodás ját
szik szerepet. Leggyakoribbak az 
antigen-antitest complexumok, 
melyek lerakódnak a vesében és 
ennek eredményeképpen sokféle 
mediátor aktiválódik (complement, 
kimnek, leukoeyták stb.). Kevés
bé gyakori, hogy a keringésben a 
glomerulus, ill. tubulus basal- 
membránja ellen ható antitestek 
jelennek meg.

A glomerulus basalmembrán 
(GBM) elleni antitestek által oko
zott megbetegedés kritériuma a 
GBM-mal párhuzamosan elhe
lyezkedő gammiaglobulinok kimu
tatása, melyet a complement le
rakódása követ az esetek 60— 
80%-ában. Hasonló elváltozást le
het kimutatni a tubulus basal- 
membránnak (TBM) megfelelően 
is. Ez a szövettani lelet azonban 
önmagában nem jelenti az anti- 
GBM glomerulonephritis diagnózi
sát, mivel más betegségekben (pl. 
diabetes), ill. panaszmentes egyé
nek 25%-ában is kimutatható. 
Specifikusabb eljárásnak látszik, ha 
az anti-GBM globuiinakat a vizs
gált anyagról eltávolítják és nor
mál veséhez absorbeálják. Pozitív 
esetben a lineáris depositio itt is 
megjelenik. A vizsgálat szérumból 
is elvégezhető. Strukturális, im
munológiai és kémiai vonatko

zásban a GBM hasonló a TBM- 
hoz, ill. egyéb membránokhoz is. 
Nem ismeretes pontosan még az a 
strukturális egység, mely nephri- 
togen antitestek termelését in
dítja el. Feltételezik, hogy esetleg 
más renális, Ш. extrarenalis anti
gének okozzák az antiitestterme- 
lést.

Ez a mechanizmus játszhat szere
pet Goodpasture-syndroma eseté
ben is, mely pl. influenzavírus in- 
fectiót követően alakulhat ki.

Klinikailag az anti-GBM glome- 
rulonephritisnek sokféle változata 
van. Legtípusosabb változatai a 
Goodpasture-syndroma és a rapi- 
dan progrediáló glomerulonephri
tis (RPGN). A vizeletben masszív 
proteinuriát. haematuriát észle
lünk. Histológiailag az 50%-ot 
meghaladó félholdképződés a jel
lemző. A betegség prognózisa a 
vesében észlelhető félholdképzés 
arányával párhuzamos.

Más vesebetegségekben a vérben 
észlelt anti-GBM jelenléte nem 
párhuzamos a klinikai kép súlyos
ságával, ill. a szövettani elválto
zással.

A gyógykezelésre steroidok, im- 
munsuppresszív szerek alkalma
sak, ill. ezek kombinációja plasma- 
pheresissel. Javasoltak még anti
coagulans kezelést és defibrináló 
ágenseket is, bár ezek értéke nem 
teljesen tisztázott. Immunkomp
lexek lerakodhatnak a TBM men
tén Is, ill. TBM ellenes antitestek 
jelenlétét is igazolták különböző 
vesebetegekben. Ilyen elváltozások 
jönnek létre egyes gyógyszerek 
<pl. methicillin) által kiváltott ve
sebetegségekben. Cérnák Gábor dr.

Heveny gócos bacterialis vese
gyulladás (heveny lobaris nephro- 
nia). Rosenfield, A. T. és mtsai 
(Yale University School of Medici
ne, New Haven, CT): Radiology, 
1979, 132, 553.

A heveny lobaris nephronia elne
vezés a lobaris pneumoniához ha
sonlóan kívánja érzékeltetni a ve
se bacteriumok okozta, helyi duzza
dással járó gyulladásos körfolya
matát, mely tályogképződés nél
kül, esetleg helyi hegesedés hátra
hagyásával gyógyul a megfelelő ke
zelésre. Állatkísérletben ez a kép 
kiváltható reflux előidézésével és 
egyidejű vizelet fertőzéssel. A szer
zők 12 beteg 13 ilyen körfolyamatát 
észlelték. Klinikailag láz és vesetá
ji fájdalom jelentkezik. A heveny 
szakban végzett radiológiai vizsgá
latok együttesen értékelve eléggé 
jellegzetesek. Sonographia ovoid, 
translucens képletet mutat, mely 
echószegény, megváltoztatja a cor
tex és medulla szokásos viszonyát. 
Kiválasztásos urographia, angio- 
graphia és CT egynemű többlet-te- 
rimét mutat a vesében. Ennek terü
letén az izotóp vizsgálat fokozott 
Ga halmozódást igazol. Renalis 
phlebographia a térimé területén a 
kis vénaágak szűkületét és elzáró-



dását mutatja az artériák különö
sebb érintettsége nélkül. Az elvál
tozás elkülönítendő tumortól, tá
lyogtól. Erre a kórleíolyás egybe
vetve a radiológiai leletekkel álta
lában lehetőséget nyújt, főként ha 
a remissiót ismételt sonographiával 
ellenőrzik. Ritkán szükséges tűbiop- 
sia a kérdés eldöntésére. Leggya
koribb kórokozó a coli bacillus. Az 
ilyen esetek általában a „heveny 
pyelonephritis” csoportban bújnak 
meg, a heveny szakban végzett gon
dos radiológiai vizsgálattal külö
níthetők el. Laczay András dr.

Vigilitas-zavarok idült veseelég
telenség kapcsán. Heidbreder, E. és 
mtsai (Nephrol. Abt., Med. Klinik, 
Univ. Würzburg): Med. Klin. 1979, 
74, 1861.

Az előrehaladt veseelégtelenség 
szokványos kísérő tünetei a men
talis zavarok. Az encephalopathia 
gyakrani kevésbé értékelt tüneteit a 
betegek általános lelassúbbodott 
tevékenységükkel, szellemi kime
rültségükkel, emlékezetzavaraikkal 
és koncentrációs gyengeségükkel 
panaszolják. A szerzők 56 betegü
kön psychodiagnosztikus tesztekkel 
vizsgálták a veseelégtelenségnek 
a vigilitásra való hatását, tekintet
be véve a renalis insufficientia 
súlyossági fokát, a dialysis idejét 
és lefolyását, valamint a trans
plantatio utáni állapotot (9 beteg) 
összehasonlítva normál kollektí
vával (13 fő) és könnyű (I—II. 
WHO-súlyossági fokú) hypertoniás 
beteggel. A szerzők a priori tuda
tában voltak, hogy az alkalmazott 
vizsgálati eljárásaik a mentalis 
funkciós zavarokra csak igen dur
va profilképét nyújthatnak. A 
teszt paraméterek összehasonlítása 
jelentős rosszabbodást mutatott a 
veseelégtelenség előrehaladásával 
és reversibilitast az idült dialysis- 
kezelés alatt a rehaibiilitatio foká
nak mértékétől függően és mesz- 
szemenő normalizálódást sikeres 
átültetés után. A hypertonia és 
maga a dialysis nem befolyásolták 
ezeket a paramétereket. Vizsgála
taik megerősítik az idült veseelég- 
telenség alatt a növekvő autointo- 
xicatio mérhető hatását a központi 
idegrendszerre és a vigilitás ezen 
paraméterei egyben a beteg reha- 
bilitatiós fokának értékes jelzői is.

ifj. Pastinszky István dr.

Szabad „kicsi” és IgG-vel össze
függő „nagy” hepatitis В e antigen 
jelenléte két membranosus glome
rulonephritises beteg szérumában 
és a glomerulus capillaris falában.
J. Takekoski és mtsai (Department 
of Pediatrics, School of Medicine, 
Hokkaido University, Sapporo): 
New. Eng. J. of Med. 1979, 300, 
841.

A membranosus glomeruloneph
ritis kialakulásában immuncomp- 
lexek játsszák a fő szerepet, me

lyek kimutathatók a glomerulus ca
pillaris falában. Gyakran sikerül 
magát az antigént is kimutatni 
(D,NA, Streptococcus eredetű, ma
lária, syphilis stb.). Idiopathiás 
alakjában az antigént nem tudták 
igazolni. A szerzők 2 gyermek ese
tét ismertetik, akikben a membra
nosus glomerulonephritis etiológiá- 
jakén.t hepatitis Be antigént 
(HBeAg) mutattak ki. Első bete
gük egy 5 éves fiú, akit az alsó 
végtagokon és az arcán jelentkező 
oedema miatt vesebetegség gyanú
jával szállítottak kórházba. Vese- 
functiós próbái és szérumállandói 
normális értéket mutattak. Jelen
tős proteinuriája és haemiaturiája 
volt hypalbuminaernián kívül. Vé
rében a kifejezett hypalbumin- 
aemián kívül HBsAg és HBeAg je
lenlétét igazolták. Vesebiopsiával 
típusos membranosus glomerulo- 
nephritist találtak. Másik betegük 
egy 8 éves fiú volt, akiit láz, faciá- 
lis oedema miatt vettek fel. Véré
ben szintén sikerült a HBsAg és a 
HBeAg kimutatása. Vesebiopsiá
val membranosus glomeruloneph- 
ritist állapítottak meg.

A szerzők korábbi munkájukat 
idézve emlékeztetnek, hogy a he
patitis В-vírus hordozók véréből 
izolált Dane particulumokat Na. 
dodecyl sulphattal és 2-mercapto- 
ethanollal kezelve 2 polypeptid ha
sad le, melyek tulajdonságaikban 
megfelelnek a hepatitis e antigén
nek. Az egyik polypeptid 19 000, a 
másik 45 000 daltan nagyságú. 
Ebből az következik, hogy az e an
tigén a hepatitis В-vírus capsid in
tegráns része. A szérumban két
féle formában létezik. Egyik az 
ún. szabad, az IgG-nél kisebb mo
lekulájú antigén, a másik IgG-hez 
kötött. A betegek veséjében kimu
tatták a HBeAg és IgG, ill. béta 
le depositióját a glomeruluscapil- 
lárisok fialában. Mindkét betegnek 
hepatomegaliája is volt májfunc- 
tióbeli eltérés nélkül és szérumuk
ban a hepatitis Be antigén mindkét 
formáját kimutatták.

A hepatitis В-vírus infectio al
kalmával 3 különböző antigén és 
antitest jelenik meg a szérumban. A 
képződő iimmuncomplexek sokféle 
hepatikus és extrahepatikus meg
betegedést okozhatnák. A szerzők 
megállapítják, hogy a megfelelő 
vaccina alkalmazásával a hepatitis 
В-vírus fertőzés, ill. a következ
ményes immunkomplex betegségek 
is megakadályozhatok lesznek a jö
vőben. Témák Gábor dr.

A húgyszervek haemophiliában.
Dholakia, A. M., F. H. Howarth 
(Queen Elizabeth Medical Centre, 
United Birmingham Hospitals, 
Edgbaston, Birmingham): Clinical 
Radiology 1979, 30, 533.

Közismert a haemophiliás bete
gek gyakori vizelése, de ennek a 
húgyszervekre gyakorolt hatás
nak kevés figyelmet szenteltek. 
Valahogy úgy kezelték, mint az

orrvérzést, ha elmúlt, igyekeztek 
elfelejteni. A szerzők az utóbbi 
idők néhány ez irányú közlésére 
utalva 28 saját esetüket elemezik. A 
vérvizelést 19 esetben fájdalom is 
kísérte, ugyanakkor a 10 rendelle
nes kiválasztásos urographiás ké
pet mutató beteg közül 9 panasz
kodott fájdalomról. A natív rönt
genképen rendellenes lágyrész ár
nyék 6, vesemegnagyobbodás 3, a 
vese tengelyének megváltozása 2, 
hólyagkő 1, scoliosis 4, splenome
galia 5, nagy mennyiségű bélgáz 1 
esetben látszott. A kiválasztásos 
urographia 10 betegben mutatott 
rendellenességet, ezen bedül 6 hyd
ronephrosis, 1 „néma vese”, 2 vór- 
alvadék a vese üregrendszerében, 
2 veseüregrandszer összenyomás 
fordult elő. A táblázatban nem 
említik, de bemutatnak egy me
dencei vérömleny okozta nagyfo
kú hólyagdiisilocatiót is. Az uro
graphiás elváltozások gyakorisága 
a vérvizelés súlyosságával párhu
zamosan nőtt. 9 enyhe haematu- 
riásban az urographiás kép minden 
esetben normális volt, súlyos vér
vizelés 6 esete közül ötben, rend
ellenes. A kimutatott elváltozások 
átmeneti jellegűek voltak, a későb
bi vizsgálatok eredményes kezelés 
melletti visszafejlődésüket igazol
ták. Veseelégtelenség nem alakult 
ki, műtét nem vált szükségessé 
egy esetben sem. Papillainecrosist 
nem észleltek, bár a legtöbb beteg 
tartósan szedett fájdalomcsillapí- 
tókat. Laczay András dr.

A középnagy molekulák jelentő
sége uraemiában. Kjellstrand, C.
M. (Division of Nephrology, Uni
versity of Minnesota Medical 
School, Minneapolis): Dialysis and 
Transplantation, 1979, 8, 860.

Tizenöt évvel ezelőtt Scribner 
véleménye az volt, hogy az urae- 
miás komplikációk oka a nagy 
molekulasúlyú uraemiás metaboli- 
tok incomplet eltávolítása dialysis 
alkalmával. 1972-ben, azonban a 
középnagy molekulasúlyú metabo- 
litok ilyen irányú jelentőségére fi
gyeltek fel. Ezek a 300—5000 dalton 
súlyú molekulák azok, amelyeket 
ma „valódi uraemiás toxinoknak” 
tartanak. Kémiái természetüket 
tekintve polypeptidek, amelyek az 
egészséges emberi serumban csak 
kis koncentrációban vannak jelen, 
uraemiások vérében azonban a fo
lyamat súlyosságával arányosan 
akkumulálódnak. Ebbe a molekula 
tartományba biológiai anyagok is 
tartoznak, mint az aldosteron,
ADH, angiotensin és a parathor- 
mon, azonban az említetteknek az 
uraemiás intoxikáció szempontjá
ból nincs jelentőségük. Amint Goth 
és mtsai megfigyelték, a konven
cionális dialysis alkalmával ezek a 
középnagy moilekulasúlyú anyagok / Л
nem távoznak el kellő mértékben VT/T
a keringésből, de kellő mértékben X l
eltávoiíthatók aktív-szén filterek —
segítségével. In vitro kimutatták, /8 9



hogy gátolják a szövetek glukóz 
felvételét, a Hgb-synthesist, a 
lymphocyták stimulálhatóságát mi- 
togénekkel, a granulocytók fiagocy- 
ta tevékenységét és a thrombocy- 
ták functióit. Aktív szénnel vég
zett haemofilitratio alkalmával 
mennyiségük kifejezetten csökken 
a plasmában és az említett bioló
giai functiók kifejezetten javulnak. 
Ennek tudható be, hogy az urae- 
rniás initoxikációs tünetek aktív
szénnel végzett haemoperfusio al
kalmával szignifikáns mértékben 
javulnak. Különösen olyan esetek
ben, melyekben súlyosfokú urae- 
miás vérzékenység vagy uraemiás 
neuropathia áll fenn, az aktív 
szénnel végzett haemofiltratiós ke
zelések nélkülözhetetlenek. __

Berkessy Sándor dr.

Thrombocyta aggregatio gátlók 
használata haemodialysis alatt.
Woods, H. F. és mtsai (Renal Unit, 
King’s College Hospital, Denmark 
Hill, London) Dialysis and Trans
plantation, 1979, 8, 958.

Extracorporalis haemodialysisek 
végzését a heparin felfedezése és 
alkalmazása tette lehetővé. A 
40-es évek óta a dialysis techno
lógiája rendkívüli mértékben fej
lődött, az anticoagulálás módja 
azonban semmit sem változott; 
maradt a heparin, amely a beteg 
számára bizonyos fokú vérzési ve
széllyel jár. Ezen túl sok esetben 
paradox hypercoagulabilitás lehe
tőségét is magában rejti az anti- 
thrombin III. consumptiója kö
vetkeztében. Hátránya az is, hogy 
fokozza a thrombocyták adhaesi- 
vitását, a thrombocyta thrombu- 
sok képződését.

A dialysisek elkezdése után nem 
sokkal a dialyzáló membránon 
proteinréteg képződik, amely — 
főleg a fibrin — aktiválja a throm- 
bocytákat. Az így létrejövő throm
bocyta consumptio könnyen kimu
tatható a dialysatorból a beteg felé 
visszafolyó vérben, a jól detektál
ható thrombocyta-4. faktorszint 
emelkedéssel együtt.

Lindsay és mtsai mutattak rá 
elsőként, hogy az acetylsalicylsav 
és az RA 233 (dipiridamol analog) 
csökkentik a dialyzáló membránon 
a fibrin és thrombocyta depositiót. 
Az RA 233 előnye, hogy nem okoz 
a betegnek gyomorpanaszokat. A 
prostaglandin E, és a prostacyclin 
ugyancsak erélyes antithrombocy- 
ter anyagok, melyek a dialysis 
technikában is felhasználhatók, le
hetővé téve, hogy kevesebb hepa- 
rint kelljen alkalmazni.

Berkessy Sándor dr.

Haemodialysis során észlelhető 
leukopenia. Dumler, F., Levin, N. 
W. (Division of Nephrology, Dept, 
of Medicine, Henry Ford Hospital, 
Detroit): Arch. Intern. Med. 1979,

790 139, 1103.

Jól ismert jelenség, hogy haemo
dialysis alatt átmenetileg leuko
penia alakul ki. Ennek maximuma 
a dialysis 30. perce körül van. 
Okaként feltételezik, hogy a leu- 
kocyták dialysis alatt a szervezet
ben szekvesztrálódnak („marginá- 
lódnak”), de szerepe van benne 
annak is, hogy kitapadnak a celo
fán membránra. Számos szerzőnek 
volt az a véleménye, hogy a granu- 
locyták legnagyobb mennyiségben 
a tüdő capillárisaibam marginá- 
lódnak, s ez megmagyarázza az 
olykor jelentős fokú, dialysis alat
ti 0 2 saturlaítiós elégtelenséget is. 
(Pulmonalis leukostasis néven em
legetett jelenség következik be.) 
Mások a dialysis alatti 0 2 satura
tio csökkenését azzal magyarázzák, 
hogy a dialysatorban a dialyzáló 
oldat felé C02 vesztés 'következik 
be, s ez hypoventiLatiót eredmé
nyez. A szerzők 36 beteg dialysis 
alatti megfigyelése és vizsgálata 
kapcsán kíséreltek meg a kérdésre 
vonatkozó adatokat szerezni. Arra 
a következtetésre jutottak, hogy a 
dialysis alatti grainiulopeniána'k 
több oka is lehet. Befolyásolja a 
dialyzáló folyadék hőmérséklete, a 
membrán anyaga (legkifejezet- 
tebb leukopenia cellulose, poly- 
carbonat és -nylon membránon kö
vetkezik be, a polysulfon és poly- 
acrilndtrit membránon nem!), va
lamint a membrán okozta comple
ment activatio. A hypoxaemda és 
a leukopenia közötti összefüggés 
látszólagos; úgy vélik, hogy nem a 
pulmonalis leukostasis, hanem a 
C02-vesztés lehet a fő előidézője.

Berkessy Sándor dr.

T raum ato lóg ia
Légáramlás, izolátorok, nővérru

ha: mire költsük a fertőzés elleni 
küzdelemhez rendelkezésünkre álló 
pénzt? Ransjö, U. (Klinikai Bakte
riológiai Intézet, Uppsalai Egyetem, 
Svédország): Burns 1979, 6, 80.

Az Uppsalai Egyetem égési köz
pontjában megállapították, hogy a 
levegő által közvetített keresztfer
tőzések még akkor sem voltak meg
előzhetők, ha az izoláló kórtermek
ben tevékenykedők teljesen (mű
tői) steril öltözetet viseltek. A ke
resztfertőzések viszont nem fordul
tak elő magasabb arányban akkor 
sem, ha a szokott nővéröltözetet 
viselték és az általános sebészeti 
osztályokon alkalmazott asepsis- 
szabályokat tartották be. Ezért a 
szerző vizsgálta a keresztfertőzé
sek csökkentésének a lehetőségét a 
személyzet ruházatának változtatá
sával. Régebbi közleményében meg
állapította, hogy a fertőzés útja a 
baktériumoknak a levegőből a 
személyzet ruhájára, majd onnan a 
mozgás folytán a másik kórterem 
levegőjébe kerülése.

Vizsgálatai alapján megállapítja, 
hogy a védő- (munka-) ruházat la

boratóriumi vizsgálata ismert ré
szecskékkel nem nyújt módot kö
vetkeztetések levonására a bakte
riális keresztfertőzésekre nézve. A 
baktériumok ugyanis a közvetlen 
érintkezés során hatolnak át a ru
házaton, főképp ha az átnedvesedik. 
Ez utóbbi viszont csaknem elkerül
hetetlen az égettek ápolása során. 
Ennek oka valószínűleg az, hogy a 
baktériumok suspensióban fordul
nak elő. Az ideális tehát az imper- 
meábilis ruházat lenne, ez azonban 
a komfort miatt nem lehetséges.

A szoros, testhez álló ruházat a 
levegő és a ruházat által közvetített 
fertőzés nagyobb mértékével jár, 
feltehetőleg a ruházat vibrációja 
miatt. Az egyéni izolátorok jó vizs
gálati eredményeket adtak, a klini
kai hatásfok azonban csekély volt. 
A szerző által ellenőrzött kórter
mekben, ahol kellő ventiláció volt, 
az egyéni izolátor nem nyújtott to
vábbi védelmet. Ezért úgy tűnik, 
hogy az egyetlen érdemleges védel
met a ruházaton kívül további vé
dőgát biztosíthatja.

A szerző azt javasolja, hogy a 
beteggel közvetlenül érintkezést 
igénylő tevékenység során (ágya
zás, mosdatás, kötözés) az ápolósze
mélyzet viseljen műtői öltözetet. A 
látogatók számára a hagyományos 
látogató köpeny megfelelő.

Ilyen intézkedésekkel az égési 
felszínek fertőződését megelőzni 
nem sikerült, de a fertőzés bekövet
kezésének időpontját az első hétről 
a másodikra sikerült kitolni.

Novák János dr.

Vörös vértestek alakváltozó ké
pességének jelentősége égésben.
Baar, S. (Baleseti Sebészeti Köz
pont, Birmingham, Anglia): Bums, 
1979, 6, 85.

Az emlősök vörös vértestjei alak
jukat változtatni képesek, ennek a 
szövetek oxigenizációjában van je
lentős szerepe. Az égési sérülés 
szempontjából figyelemre méltó, 
hogy 48 °C felett a vörös vértestek 
ridegebbé válnak és kisebb mér
tékben képesek alakjukat változ
tatni.

A vörös vértestek alakváltozásá
nak csökkenése nemcsak az égés
betegségben fordul elő, előfordulá
sát más sérülések után is leírták. 
Okai között az oxigénhiány, a pros- 
taglandinok hatása, ezzel kapcso
latban a cAMP interakciója a sejt
membránnal, az intracelluláris kal
cium és noradrenalin koncentráció 
játszik szerepet. A vörös vértestek 
e fontos tulajdonságát a vérfehér
jék mennyisége és minősége is be
folyásolja, többek között az ozmo- 
lalitás változása útján.

A szerző az égettek szervezeté
nek kellő oxigenizációját (oxigén
terápia), az adaequat folyadékpót
lást, a vér pH változásának kor
rekcióját és a magas kalóriabevitelt 
ajánlja a vörös vértestek várhatóan 
csökkent deformálódó képességének 
javítására, e szövődmény elkerülé-

Novák János dr.
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LIBEXIN COMBINATUM®
t a b l e t t a

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

MEGJEGYZÉS

■£ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.
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CORONARIA DILATATOR
A Sensit új típusú koszorúsér-tágitó. 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 3x1 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



Vörös vértestek filtrálhatósága 
érettekben. Johnson, G. és mtsai 
(Sebészeti Klinika, Észak-Karolina, 
USA): Burns 1979, 6, 91.

A vörös vérsejtek filtrálhatóságá- 
nak átlagos’ mértéke (25,0 +  16,9 
see/ml) hat azonosan súlyos égett 
betegben lényegesen hosszabbnak 
bizonyult, mint a kontroll egyének
ben talált érték (4,0 +  1,0). Az ered
mények a vörös vérsejtek csök
kent alakváltoztató képességét iga
zolják.

A szerzők egy sor paramétert 
vizsgáltak a jelenség okának felde
rítésére (haematokrit, haemoglobin, 
se. К és Na tartalom, a sejtek víz
tartalma és még további paraméte
rek, valamint a fehérvérsejtek szá
ma). Bár a fehérvérsejt-számban és 
a vörös vérsejtek К tartalmában ta
láltak eltérést a kontrolihoz képest, 
rámutatnak, hogy a jelenség oka 
nem tisztázott. Nováfc JánQs ^

Végtag replantatio. Chen Chung 
Wei és mtsai (Sixth People’s Hos
pital, Sanghai, People’s Republic 
of China): World J. Surg. 1978, 2, 
513.

A szerzők 1963 óta végeznek vég
tag replantatiót és 1976-ig 438-át 
hajtottak végre. Ezek közül 301 volt 
teljes traumás amputáció. 137 sérült 
végtag amputációja nem volt teljes, 
de az erek és idegek újraegyesíté
se nélkül elhalás következett volna 
be. A visszaültetett végtagrész a 
betegek 83,2%-ában életképes ma
radt. A 240 replantált ujjnak 
57,5%-a maradt életképes. 1973 óta 
alkalmaznak microchirurgiai eljá
rásokat, az azóta visszaültetett 63 
ujjnak 92,3%-a maradt életképes.

Indokolt a replantatio, ha a beteg 
általános állapota jó és ha a levá
gott végtag megfelel a következő 
feltételeknek: 1. A szövetek, külö
nösen a vascularis ágy intaktak le
gyenek. 2. A levágott végtag megőr
zése megfelelő legyen. 3. A levágás 
és visszaültetés között eltelt idő ne 
legyen túlságosan hosszú, nehogy 
a szövetek irreversibilis károsodást 
szenvedjenek. 4. A replantatio 
után várható legyen a kielégítő 
funkcionális gyógyulás.

Nem ültetnek vissza felső végta
got akkor, ha magasabb szakaszon 
súlyos ér- vagy, idegsérülés van. 
Alsó végtagot nem ültetnek visz- 
sza, ha a megtartható csont-frag
mentumok túl rövidek.

248 beteget epiduralis érzéstele
nítésben, 128-at brachialis block- 
kal, és 32-t akupunktúrával operál
tak meg.

Replantatiós technika. Először a 
csonkolt felszínről eltávolítják a 
roncsolt szöveteket, a fertőzés meg- 
gátlása céljából: az erekkel, idegek
kel kíméletesen bánnak. A dista
lis végtagrész ereit heparinos ol
dattal átmossák.

A replantatio sorrendje a követ
kező: a) a csontok egyesítése; b) a 
vérkeringés helyreállítása, c) izom-

és ínvarratok, d) idegvarratok, e) 
bőregyesítés.

A csontokat annyira kell meg
rövidíteni, hogy az ereket és idege
ket feszülés nélkül lehessen 
egyesíteni. A csontokat fixálják 
egymáshoz. Ha a sérülés az ízüle
teken áthatolt, primer arthrodesist 
végeznek.

Az erek anastomosisa során, a 
nagyobb vérveszteség elkerülésére, 
először egy nagyobb vénát egyesí
tenek, azután az artériákat. Az 5 
mm-nél kisebb átmérőjű ereket 
mikroszkóp segítségével varrják. Az 
izmokat először az erek szomszéd
ságában varrják össze. A túlságo
san roncsolt és idegellátásától meg
fosztott, a végtag funkciója szem
pontjából kevésbé fontos izmokat 
eltávolítják. A bőregyesítés előtt 
decompressiós fasciotomiákat vé
geznek. A borhiányt pótolják.

Szisztémás szövődmény ritkán 
fordult elő. Egy halálesetük sem 
volt. 122 betegnek voltak helyi szö
vődményei: 66 betegnek vascularis 
thrombosisa, 16 betegnek vascularis 
spasmusa, 12-nek nagyfokú oede- 
mája, 18-nak sebfertőzése.

214 beteget több, mint 2 évig kö
vettek. 73 beteg folytatta eredeti 
foglalkozását (34,1%) az érzés 
teljes helyreállításával. 72 beteg 
(33,6%) volt képes hasznos munka 
végzésére, az érzés csaknem teljes 
visszatérésével. 60 beteg (28%) volt 
képes a mindennapi életvitelre, 
részleges érzés visszatéréssel. 9 be
teg (3,6%) gyógyult funkció nélkül, 
bár a replantált végtag életképes 
maradt. 43 betegen daganat miatt 
végeztek segmentalis resectiót és 
replantatiót.

A következőkben a kezelés rész
leteit ismertetik és a transpositiós 
replantatiót (pl. ép ujjnak a ron
csolt hüvelykujj helyére ültetését).

Bár Kínában a végtag replan
tatio terén komoly előrehaladás 
történt, további erőfeszítések szük
ségesek a jobb funkcionális gyó
gyulás elérésére. póka László d).

A muscularis ileopsoas szakadá
sa. Kohaus, H., Peters, P., Strunk,
E. (Chirurgische Klinik der 
Westfälischen Wilhelms-Universi
tät, Münster i. W.): Unfallheilk., 
1980, 83, 127.

A m. ileopsoas szakadása ritka, 
felismerése nem könnyű, pedig a 
végtagokon bekövetkező izomsza
kadást könnyű felismerni (izom- 
duzzanat, látható vagy tapintható 
haematoma, fájdalmas, beszűkült 
izommozgás).

Az ileopsoas szakadásának tüne
tei: a hajlítás a csípőízületben fáj
dalmas (járásnál, lépcsőn járásnál 
„psoas-fájdalom”), 2. nyomási fáj
dalom az alhasban, a sérült olda
lon, 3. duzzanat a lágyékszalag 
alatt, mely esetleg hengeres duzza
natként a hasba is bekövethető, 4. 
a közelben futó idegek (n, cutaneus 
femoris lat., n. femoralis, n. genito

femoralis) izgalma, emiatt a) fáj
dalmak, paraesthesiák a comb 
elülső felszínén, b) a musc. quad
riceps fém. rossz, vagy hiányzó ösz- 
szehúzódó képessége, c) a patella- 
reflex csökkent, vagy hiányos volta,
5. hashártyaizgalom jelei. 6. resorp- 
tiós láz, 7. a fehérvérsejt-szám 
20 000 körül van, 8. rtg-felvételen a 
a biztos jel: computer tomogra- 
phiával a psoas jól kimutatható ki- 
szélesedése az ép oldallal szemben. 
Differenciál diagnosztikai szempont
ból a következők jönnek szóba:
1. jobb oldali rupturánál: appendi
citis ас., 2. j. o.-i rupturánál: „peri- 
typhilitises” tályog, 3. süllyedéses 
tályog. Elkülönítés: durva duzza
nat tapintható a lágyékszalag alatt, 
hiányzanak a heveny gyulladás az 
„akut has” jelei (normális bélhan
gok, szabad Douglas, hányás nincs, 
a has szabad, puha betapintható, és 
mindenekelőtt: a beteg nem érzi 
magát betegnek!) 4. Bal oldali rup
turánál: diverticulitis a sigmában.
5. Combsérv. Elkülönítés: a lágyék
szalag alatti duzzanat tapintási le
lete préselési kísérletre sem válto
zik meg, préselésre a fájdalom nem 
erősödik. 6. Ágyéki discus-hernia. 
Elkülönítés: teljes biztonsággal bi
zonyít a ninhydrin-próba, melynél 
a csökkent verejtékelválasztás a pe
rifériás idegsérülést bizonyítja (!).
A myelographia természetesen ne
gatív eredménnyel zárul. 7. Aneu
rysma art. femoralis. Elkülönítés: a 
lacuna vasorum sértetlen, a perifé
riás pulsus jól tapintható. 8. Tumo
ros folyamat: biztosan nem zárható 
ki, rövid anamnesis sem szól bizto
san tumor ellen!

A szerzők végül esetüket közük.
Egy 36 éves férfit utaltak be klini
kájukra, aki 2 napja tartó alhasi 
fájdalmakról panaszkodott j. o., 
melyek a combba sugároztak. Az 
általános állapota jó volt, rosszul- 
lét, hányás nem fordult elő, bélpe
risztaltikája, széklete normális volt. 
Appendicitis ас. dg.-sal utalták be 
a klinikára. Vizsgálatnál az alhas 
j. oldalán mélyen „tumor” volt 
tapintható, amit a lágyékszalag alá 
lehetett követni. Itt erős nyomási 
fájdalom volt kiváltható. Masszív 
„psoas-fájdalom” állt fenn, ami 
miatt j. lábát nem tudta felemelni. 
Quadriceps-gyengeség, hiányzó pa
tella-reflex, érzészavarok a n. cut. 
fém. lat. területén voltak találha
tók. Hőmérséklet: 37,8—38,1 °C,
Rtg: elmosódott psoas-ámyék j. o. 
fvs-szám: 17 000, süllyedés: 5/12. 
Computer tomographia: nagy retro
peritonealis tumor a m. ileopsoas- 
nak megfelelően.

Az idegek tehermentesítése céljá
ból műtétet végeztek: kétökölnyi 
haematomát találtak az izomban, 
ami az izomrostokat csak széttolta, 
úgy, hogy ennek kiürítése után 
izomvarrat nem vált szükségessé.

Utólagosan, célzott rákérdezésre 
derült ki, hogy a beteg 2 nappal / N  
felvétele előtt gabonászsákokat hor- \T /T  
dott, melyeket először a j. térdére J L l  
vett, majd onnan combja lendüle- — 
tével dobta fel őket a j. vállára. 793
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Az ideg-tünetek 2 hét múlva 
szűntek meg, mely idő alatt B-vita- 
mint adtak. Ezután a beteget las
san mobilizálták.
(Ref.: a közlemény elsősorban a 
jól összefoglalt diagnosztikai és dif
ferenciáldiagnosztikai szempontok 
miatt hasznos.) Szönyi Ferenc dr

D erm atoíógia -  venerológia
A retinoidok széles spektrumú 

dermatotherapeutikumok? Orfanos, 
C. E. (Klinikum Steiglitz, West- 
Berlin) : Schweiz, med. Wschr. 1979, 
109, 1909.

A retinoidok valódi dermato
therapeutikumok, mert a hatásukat 
elsősorban az elszarusodó hámré
tegre fejtik ki. A néhány éve ki
fejlesztett aromás retinoidok (Ro- 
10—9359) részben látványos kezelé
si lehetőségeket adnak főként a Da- 
rier-féle dyskeratosisban és az ich
thyosis valamennyi formájában. 
Nyálkahártya lichen planusban tü
neti hatásuk van. Rendkívül hasz
nosak psoriasis vulgárisban egye
dül vagy a helyi kezelési eljáráso
kat kiegészítő per os szerként. Fő
ként súlyos, erythrodermás és pus
tulosus formákban ez a választandó 
kezelési mód.

Ámbár a retinoidok hatása elsőd
legesen a bőrt érinti, mégsem te
kinthető fajlagosnak egyik vagy 
másik bőrbetegség számára. A hám 
kóros elszarusodási folyamatát nor- 
malizálják, amint az klinikailag is 
észlelhető. A hyperkeratotikus fo
lyamatok lefékezésével és a hám
sejtek enyhén oedemássá válásával 
a bőr puha felületi tulajdonságot 
nyer és a normális turgor helyreáll. 
A retinoid kezelést kipróbálták 
kedvező eredménnyel kiterjedt te- 
nyéri-talpi és körömágy körüli sze
mölcsök, továbbá psoriasisos arth
ritis eseteiben is. A siker még 
megerősítésre szorul., Történt kísér
let epitheliális neoplasiákban is a 
retinoidokkal. Kedvező hatást lát
tak tőlük praecancerosisokban és 
epitheliomákban. Tartós szedés 
csökkentette a húgyhólyag papillo- 
mák kiújulási gyakoriságát. Még 
nem dőlt el, hogy tumor megelő
zésre alkalmasak-e.

Az aromás retinoidok nagy és kö
zepes adagjai által okozott mellék
hatások az A-hypervitaminosisnak 
felelnek meg. Többek között nyál
kahártya szárazságot, agynyomás 
fokozódást, glaukomaveszélyt, fej
fájást, hajkihullást, exfoliatív bőr
tüneteket említenek. A klinikai szé
les terápiás hatás napi 25—50 mg-os 
adagokkal elérhető, míg a komo
lyabb mellékhatások 100—150
mg-os napi adagokra jelentkeztek. 
Statisztikailag nem igazolódott, 
hogy a májra toxikus hatást fejte
nének ki. A csírahámra gyakorolt 
degeneratív toxikus és teratogen 
hatás lehetséges, ill. nem zárható

794 ki- Korossy Sándor dr.

Retinoid a psoriasis arthritis ke
zelésében. Rosenthal M. (Rheum. 
Abt., Merian-Iselin-Spital, Basel): 
Schweiz, med. Wschr. 1979, 109, 
1912.

Ismeretes, hogy a pikkelysömör 
kezelésébe nem régen bevezetett 
aromás Ro-10—9359 retinoid nem
csak a bőrjelenségekre, de a csatla
kozó arthritisre is jó hatásúnak 
mutatkozott, ami arra ösztönözte 
a szerzőt, hogy ilyen irányú meg
figyeléseket végezzen; négy aktív, 
seronegatív psoriasis-arthritis bete
gét legalább négy hónapon át napi 
30 mg retinoid-dal kezelte. Az első 
négy-hat heti kezelési idő alatt 
mind a négy beteg arthritise jelen
tősen javult, amit az ízületi duzza
natok számának csökkenése, a Rit- 
chie-ízület-index, a hajnali merev
ség és a fájdalmak enyhülése iga
zoltak. Egyik betegük teljesen abba 
tudta hagyni a nem-steroid anti- 
rheumaticumok használatát, a töb
biek pedig jelentősen redukálták. 
A megfigyelési idő alatt egyetlen 
beteg sem kapott corticosteroidot. 
Hasonlóan fokozatosan vissza
ment a fokozott vvs.-süllyedés is. A 
refinoid-kezelés alatt gyakran fellé
pő száraz, cserepes ajakgyulladás 
csupán két betegükön mutatkozott, 
más mellékhatás nem jelentkezett. 
Ezen reménytkeltő próbatanulmány 
további utánvizsgálatokra ösztönöz.

ifj. Pastinszky István dr.

Első tapasztalatok a virus-epithe- 
liomák Ro-10—9359 A-vitaminsav- 
származék kezeléséről. Rüst, O. és 
mtsai (Hautklinik, Basel): Schweiz, 
med. Wschr. 1979, 109, 1914.

A Ro-10—9359 A-vitaminsav-de- 
rivatumot eredményesen alkalmaz
zák a psoriasis vulgaris kezelésé
ben; a szerzők két, klinikailag túl
adagolt retinoiddal kezelt pikkely- 
sömörös betegük mellékleleteként a 
fennálló verrucae vulgares et cla
vi plantares teljes regressióját is 
tapasztalták, minden egyéb helyi 
kezelés nélkül, noha ezen elváltozá
sok gyakorlatilag járásképtelensé
get okoztak. Másik 12 közönséges 
szemölcsös betegen ez a kezelési mód 
nem volt kielégítő. Két talpi sze
mölcsös betegük közül egy gyógyult 
meg, valamint egy verrucae plan- 
taeban szenvedő beteg. Hasonlóan 
nem volt sikeres a periungualis ver- 
rucákban szenvedő beteg gyógyí
tása sem. Ennek megfelelően ezen 
egyénileg • erősen ingadozó toleran- 
tiájú gyógyszer adagját fokozatosan 
beosonva a szokásos napi 1,0 mg/kg 
testsúly fölé fokozták és 1,5 mg/kg 
feletti napi dosisra törekedtek; en
nek megfelelően a mellékhatások is 
kifejezettebbé váltak, amelyek 
gyakran a kezelés csökkentésére 
vagy félbeszakítására kényszerítet
tek. Ezen magas adagok és új ja
vallatok mellett sem volt lényegé
ben semmi újszerű mellékhatás, el
tekintve a psoriasiform dermatitis- 
től és az epizódszerű vegetatív 
symptomatikától. Egy esetben ész

lelt epileptiform állapot kórokta- 
nában a medicatióval való össze
függést sem tagadni, sem állítani 
nem tudták. A betegek májfunk
ciói normálisak voltak. Előzetes ta
nulmányaik alapján a közönséges 
talpi szemölcsök retinoidkezelése 
akkor ajánlatos, ha az eddigi ha
gyományos eljárások eredménnyel 
nem biztatnak, vagy hatástalanok 
maradnak.

ifj. Pastinszky István dr.

Ro-10—9359 oralis retinoid m el
lékhatásai a pikkelysömörösök nem 
beteg bőrén: „retinoid-dermatitis”.
Rüst, O., Th. Rufli (Hautklinik, Ba
sel): Schweiz, med. Wschr. 1979, 
109, 1921.

Ismert tény a legújabb irodalom
ból, hogy a nagyadagú A-vita- 
min, (amelynek derivatuma a re
tinoid), a szervezetbe juttatása az 
egészséges pikkelysömörös bőrön 
mellékhatásokkal jár: főleg tenyé- 
ri-talpi hámlás, erythemák, papulo- 
maculosus elváltozások, viszketés, 
borzas hajzat, kopaszság. A pik
kelysömörös betegek oralis Ro-10— 
9359 A-vitaminsav kezelésekor jel
legzetes, szétszórt, főleg a felső 
végtag külső, az alsó végtag belső 
oldalán, a kézháton, a mellkas ol
dalsó, felső és hátsó részén mutat
kozó follicularis, papulo-vesiculosus 
efflorescentiákat észleltek, amelyek 
szövettanilag nem fajlagos derma
titis képét mutatták. Ezt a „reti
noid-dermatitis:”-t 23 retinoid-ke- 
zelt pikkelysömörös betegük közül 
9 esetben (39%) észlelték. Egyéb 
melléktünetek (erythema, desqua- 
matio, pruritus, ritkán égésérzés) 
hasonló eloszlást mutattak. A reti
noid-dermatitis, valamint a többi 
típusos disseminált melléktünetek 
a psoriasisban hatásos napi 0,5—1 
mg/kg adagolás mellett léptek fel.

ifj. Pastinszky István dr.

A csecsemő- és gyermekkori 
psoriasis különleges klinikai képei.
Beylot, C. és mtsai (Department of 
Dermatology, Hőpital Saint-Louis, 
Paris): Acta Dermato-venerologica 
1979, 87, 95.

Az összes psoriasis (ps.) esetek 
legalább 15%-a a 10 éves életkor 
alatt jelentkezik, s a legtöbb eset
ben a plaque vagy guttált forma 
mutatkozik. Vannak azonban diag
nosztikai problémát okozó alakok, 
amelyeket négy csoportba lehet so
rolni.

1. Atypusos korai, benignus for
ma. Ide tartozk a) a glutealis 
psoriasiform erythema, vagy pe- 
lenka-dermatitis. A tünetek kb. 3 
hónapos korban mutatkoznak a pe
lenka által fedett részen sötétvörös, 
száraz gócok formájában. Többen 
a psoriasis initialis formáját lát
ják benne. Psoriasis jelentkezhet a 
nagy hajlati redőkben, a köldök
ben, külső hallójáratban.



b) A szokatlan localisatiók gya
koriak és diagnosztikai tévedések
hez vezethetnek: interdigitalis der- 
matomykosisszerű tünetek: az at
létaláb igen ritka a pubertás kor 
előtt és családi psoriasis után kell 
nézni; cheilitis-szerü tünetek; ti- 
nea-aminatacea-szerű tünetek; ha
jas fejbőrön a szőrszálak körüli 
erős pikkelyképződés. Több évvel 
megelőzheti a ps. megjelenését. 
Pustulosus acrodermatitis, csaknem 
mindig kezdődő psoriasist je,lent. 
Hasonló tünetek mutatkoznak a 
candida granulomában és acroder
matitis enteropathicában. Asteato- 
tikus fissurával bíró ekzemaszerű 
tünetek. A kezeken és lábakon több 
éven át a ps. egyetlen tünete lehet. 
Családi anamnesis hiányában con
tact dermatitis és atopiás dermati
tis jöhet szóba elkülönítésképpen.

Köröm rendellenesség: a köröm
gomba igen ritka 12 éves életkor 
alatt. A körmök lichen planusa és 
alopecia areatája jöhet szóba az el
különítés szempontjából.

2. Erythroderma psoriaticum. A 
veleszületett erythrodermás ps. bi
zonyított és ez súlyos kórjóslatú. Ke
zelésében a retinsav vált be a leg
jobban.

3. Psoriasis pustulosa. Az infanti
lis generalizált pustulosus ps. rit
ka. A tünetek elsősorban a mellka
son és felkaron mutatkoznak. A 
lokalizált forma ugyancsak ritka s 
a lefolyásában jóindulatú.
4. Psoriasis arthropathica. Az iro
dalomban kevés eset ismert. Nem 
egyszer kombinálódik veleszületett 
ps.-sal.

A szerzők véleménye szerint 10 
éves életkor alatti ps. nem egyszer 
szokatlan tüneteket mutathat és 
diagnosztikai szempontból mindig 
tekintetbe kell venni a családi 
anamnesist, a HLA-typust, szövet
tant, és figyelemmel kell kísérni a 
kórlefolyást. Schneider Imre dr.

Fasciitis necroticans. A. F. Galo- 
si, W. P. Herrmann (Univ. Hautkli
nik Köln): Dtsch. med. Wschr. 1979, 
104, 1095.

A fasciitis necroticans a bőrnek 
egy ritka és kevéssé ismert fertőző 
megbetegedése, melynek letalitása 
— a modern antibiotikumok alkal
mazása ellenére — 25—50% között 
van. Minden életkorban előfordul, 
mégis főként a 40-es életkorban, s 
a férfiakon kétszer-háromszor 
gyakrabban, mint a nőkön.

Aetiológiája nem egységes, kór
okozóként, főként az A serologiai 
csoportba tartozó béta-haemolyzáló 
Streptococcusokat mutattak ki, de 
Staphylococcusokat és Gram-nega- 
tív kórokozókkal kevert fertőzése
ket is leírtak.

A megbetegedés kiindulási pont
ja a legtöbb esetben valamilyen ba- 
gatell sérülés, vagy akár egy na
gyobb seb, vagy operatív beavat
kozás.

A fasciitis necrotisans egyértel
műen több pontban különbözik a

bacterialis bőrgangraena más for
máitól, azoktól világosan elhatárol
ható. Eddig mintegy 170 esetet ír-, 
tak le, legtöbbet a sebészeti szak- 
irodalomban. Ezen betegségre 
drámai lefolyása és gyakran ked
vezőtlen prognózisa ellenére a né
met szakirodalomban eddig semmi 
figyelmet nem fordítottak.

A kazuisztikában ezért részlete
sen ismertetik egy 64 éves nőbeteg 
fasciitis necrotisans kórképének le
folyását és therapiáját.

A kórokozó mikrobiológiai iden
tifikálása nehézségekbe ütközött, 
mivel a beteg felvétele előtt anti- 
biotikus kezelésben részesült, s az 
egész kórlefolyás alatt a bőrnecro- 
sisokból állandóan diverz Gram- 
negatív bacteriumok, s időnként 
Candida albicans is kimutatható 
volt. A serologiai methodusokat il
letően a beteg serumában a felvétel 
utáni 3. héten excessiv magas anti- 
DN-ase-B-titert találtak, és ez a 
betegség további lefolyása alatt 
csak igen kevéssé csökkent.

Az antistreptolysin-O-titer kez
detben normális értékeket mutatott, 
később a prednisolon kezelésre 
emelkedett pathologiás értékre. A 
továbbiakban a 13. héten erősen 
emelkedett antitest titert mutattak 
ki az A-streptococcusok pro
teinmentes sejtfalkomponenseivel 
szemben.

A szerzők szerint a fasciitis nec
roticans pathogenesise továbbra is 
tisztázatlan. A therapia megválasz
tását illetően a lehető legkoraibb 
időszakban és nagy kiterjedésű in- 
cisiók mellett az adaequat antibio- 
tikus kezelést javasolják, ezért a 
fasciitis necroticans idejében törté
nő felismerése a beteg sorsát ille
tően meghatározó, mielőtt az élet
mentő műtéti beavatkozás megtör
tenne. Herpay Zsombor dr.

Üjszülöttkori lupus erythemato
sus. Bremers, H. Н. és mtsai (Uni
versity of Colorado Medical Center, 
Denver): Cutis 1979, 24, 287.

A latens vagy heveny collagen 
vascularis betegséggel bíró anyák 
újszülöttei a lupus erythematosus 
(LE.) átmeneti tüneteit mutatják. A 
klinikai képbe beletartoznak: a 
LE.-ra jellemző kiterjedt kiütések, 
részleges vagy teljes szívblokk, 
leukopenia, thrombocytopenia, 
Coombs-pozitív haemolytikus anae
mia. Az újszülöttek LE.-ának át
meneti jellege és az epiderma ba
salis membránján kimutatható an
titestek és complement azt sugall
ják, hogy az anyai immunglobuli
nok transplacentaris átjutásának 
fontos szerepe van a rendellenesség 
kialakulásában.

A szerzők egy újszülött kórlefo
lyását ismertetik. Az érett, egészsé
ges leánycsecsemőn már születés
kor purpurás kiütések voltak. A 
virológiái vizsgálat negatív volt. 
Kétnapos korban j. o. pneumonitis 
és részleges atrioventricularis 
szívblokk alakult ki, amely néhány 
nap után spontán megszűnt. A bőr

kiütések az arcon voltak legkifeje- 
zettebbek és vörös maculosus ki
ütések mellett sok hypopigmentált 
terület volt látható. Szövettanilag 
az epiderma basalis sejtrétegében 
degeneratio és az irhában számos 
colloidtest volt megfigyelhető pig
ment incontinentiával. DIF vizsgá
lattal a basalis membránon és a 
papillaris irha erein C3 lerakódás 
volt látható. ANF és anti-DNA test 
negatívak voltak. Kilenchónapos 
korban a kiütések halványodtak és 
kiterjedt hypopigmentatio maradt 
vissza. Csak helyi triamcinolon ace- 
tonid kenőcsös kezelésben részesült. 
Az anya 30 éves volt és terhessége 
alatt 6 hetes lázas és köhögéses pe
rióduson esett át. A vvt.-süllyedés: 
enyhén emelkedett és az ANF 1:64 
titerben volt pozitív. A C3 és Cl 
valamint properdin szint normáli
sak voltak.

Az újszülöttek LE.-ában a bőrki- 
üttések rendszerint már születéskor 
jelen vannak és spontán elmúlnak 
az 1 éves életkor előtt. Közöltek az 
irodalomban olyan eseteket, ame
lyekben az LE-faktort, antinuclea- 
ris antitestet s az ANF-t ki lehe
tett mutatni. Az epidermisben ki
mutatható antitestek, ill. a comple
ment amellett szólnak, hogy a ke
ringő immunkomplexek szerepet 
játszanak a bőrtünetek kialakulá
sában. A systemás LE.-s anyák 
csecsemőjének legtöbbje klinikailag 
tünetmentes. Eddig több mint 50 
familiaris LE. esetet közöltek, de 
ezekben a tünetek általában a ké
sőbbi életkorban jelentkeztek. LE,- 
sal bíró újszülöttek anyja többnyi
re tünetmentes. Ezeket collagen 
betegség irányába igen gondosan 
kell átvizsgálni. Az újszülöttkori 
LE. többnyire benignus lefolyású 
és felesleges a steroid és immun- 
suppressiv therapia beállítása.

Schneider Imre dr.

A. juvenilis melanoma. Rupee,
M., A. Kint, W. Н о т  (Universitäts- 
Hautklinik Marburg/Lahn und 
Gent): Hautarzt 1979, 30, 581.

A szerzők 70 juvenilis melanomás 
(jm.) betegen dolgozták fel a kór
kép klinikai és kórszövettani jelleg
zetességeit. A betegek többsége nő 
és csaknem fele a 14 éven túl volt.
Egy esetben volt a tumor multiplex 
formája megfigyelhető. Az esetek 
53%-ában a tumor a fejen, 42%-ban 
a végtagokon jelentkezett. A szö
vettani képen az orsósejtes jelleg 
dominált (37,1%) és 17%-ban volt 
epitheloid sejtes. A jm.-nak több 
synonimája van: benignus juveni
lis melanoma, orsósejtes naevus, 
epitheloidsejtes naevus. Differen
ciáldiagnosztikai szempontból töb
bek között a naevus-sejt-naevus, 
histiocytoma, haemangioma, granu
loma pyogenicum jönnek szóba.

A jm. veleszületetten ritka, és a 
szerzők 4 betegükön figyelték ezt / Л  
meg. Véleményeltérés van a tumor \T #T  
eredete felől. Többen kétségbe von- I J L  
ják, hogy a tumor naevussejt ere- — 
detű lenne és a capillarisok endo- /95



thel burjánzásával hozzák összefüg
gésbe. Inkább arról van szó, hogy 
az endothelsejtek proliferatiója a 
jm. egyik jellegzetessége lenne. Az 
irodalmi adatok szerint az orsósej
tes jelleg gyakoribb és a kevert tí
pusnak a naevus-sejtekhez hason
ló kereksejtekkel való társulása 
esetleg amellett szól, hogy a jm. 
naevus-sejt naevusba megy át. 
Egyébként a tumorban megfigyel
hető junctionalis activitás (szerzők 
eseteiben 48,5%) is a naevus eredet 
mellett bizonyít.

A tumor kezelésében az in toto 
jellegű sebészi eltávolítás jön 
szóba. A szerzők hangsúlyoznák, 
bogy gyakori a jm. esetében a té
ves diagnosis. Schneider Imre dr_

Mononuclearis phagocyták és 
bőrbetegségek. Furth, van R., L.
Hammina (Department of Infec
tious Diseases and Department of 
Dermatology, University Hospital, 
Gent): Archives of Dermatological 
Research 1979, 265, 331.

A mononuclearis sejtlánc végsejt
jei a macrophagok, amelyeknek a 
praecursorai a peripheriás vérben 
a csontvelőből származó monocy- 
ták. A különböző vizsgálatok sze
rint a monocyták nem oszlanak és 
arra sincs bizonyíték, hogy speciá
lis körülmények között a monocy
ták és macrophagok vajon vissza
nyerik-e oszlási képességüket. Nor
mális körülmények mellett a mo- 
nocytáknak csak kis száma jut be a 
bőrbe, de gyulladásos stimulus ha
tására ez a szám hirtelen megnő.

A human mononuclearis phago
cyták vizsgálata azt mutatja, hogy 
ezeknek a promonocytáknak, csont
velő és vér monocytáknak, a bőr és 
peritonealis makrophagoknak mor- 
phologiai, cytokémiai s functionalis 
tulajdonságai hasonlóak az egere
kéihez.

A szerzők a human monocyták 
néhány functióját tanulmányozták 
(phagocyta teszt, Chemotaxis, bac
terium killing functio) s azokban a 
betegekben végezték a vizsgálato
kat, amelyekben cutan bacterialis 
infectiók vagy immunmechanizmus 
(mykosis fungoides, Sézary-syndro- 
ma, pyoderma gangraenosum stb.) 
játszanak szerepet. A betegség kü
lönböző stádiumaiban levő 7 myko
sis fungoideses beteg mindegyiké
ben a bacterium phagocytosis nor
mális volt, de 3 betegben a bekebe
lezett bacteriumok elpusztítása 
csökkent, ö t  chronikus mucoeutan 
candidiasisos betegben a monocyták 
általi intracellularis Candida pha
gocytosis normális volt, míg az int
racellularis killing functio két-két 
betegben normálisnak, ill. hyper-

actívnak, s 1 betegben csökkentnek 
bizonyult.

A monocyta functióban észlelt 
zavar jelentheti azt, hogy egy ilyen 
változás a betegség pathogenezisé- 
vel van kapcsolatban, ugyanakkor 
viszont kevés felvilágosítást ad a 
szövetekben levő monocyták mű
ködéséről.

A szerzők véleménye az, hogy a 
keringő monocyták tanulmányozá
sa nem vezet végső következtetésre 
és a kapott eredmények, ill. a kóros 
functiók értelmezése meglehetősen 
nehéz. Schneider Imre dr.

Dermatophytonok által okozott 
sejtközvetített immunválaszok ál
latkísérletben. Hunján, B. S., Cron- 
holm, L. S. (Inst. Postgrad. Med. 
Education, Chandigarh): J. Al
lergy din. Immun. 1979, 63, 361.

A szerzők tengerimalacokat fer
tőztek dermatophyton speciesekkel. 
A Trichophyton ruber, melyről is
mert, hogy elsődlegesen anthropo- 
phil, de más specieseket is meg tud 
fertőzni, az első fertőzés során mér
sékelt gyulladást okozott, de az új- 
rafertőzés súlyos gyulladást váltott 
ki. A Microsporum vanbreuseghe- 
mii, mely zoophil species, a legviru- 
lensebb fertőzést okozta első- és 
újrafertőzés során. Az Epidermo
phyton floccosum, melyet obiigát 
anthropophilnek tartottak, a leg
enyhébb fertőzést okozta. Mindhá
rom gomba species késői típusú cu
tan túlérzékenységet okozott, ami 12 
hónapig megmaradt. A fertőzött ál
latok lymphocytái macrophag ván
dorlást gátló- és lymphocyta transz
formációs hatást mutattak össze
hozva a homolog antigénnel. A cu
tan késői túlérzékenység a fertőzött 
állatokról átvihető volt lép-, nyi
rokcsomó- és peritoneális exsuda
tum sejtekkel. Az első fertőzés sú
lyossága összefüggést mutatott az 
újrafertőzés tünetei időtartamával 
és hevességével és a túlérzékenység 
fennállásának idejével. A szerzők 
végső megállapítása az, hogy 
mindhárom gomba species alkalmas 
szisztémás sejtközvetített immun
válaszok kiváltására.

Korossy Sándor dr.

Diffúz scleroderma heparin keze
lése. Mihalowski, R., Kozak, S. 
(Klinika dermatologiczna, Lublin): 
Dermatol. Monatsschr. 1979, 165, 
833.

A szerzők 1965 óta foglalkoznak 
diffúz scleroderma heparin kezelé
sével. Véleményük szerint a hepa
rin kanalizálja a szűkült, ill. elzá

ródott, thrombotizált kapillárisok 
egy részét, ezáltal a sclerodermás 
szövetek vérellátását javítja.

14 diffúz sclerodermás (13 nő és 
1 férfi) beteget kezeltek napi 5000— 
10 000 E im. vagy iv. adagolt he- 
parinnal szabálytalan időközökben 
végzett 2—4 hetes kúrákkal. A ke
zelés időtartama 1 hónap és 8 év 
között volt. Nőkön a menses ideje 
alatt a kezelést megszakították. 
Ellenőrizték a véralvadásra vonat
kozó laboratóriumi értékeket, fi
gyelembe vették a heparin kezelés 
ismert kontraindikációit. A 23—64 
éves betegek diffúz sclerodermája 6 
hónaptól 25 éve állott fenn.

Klinikai tünetek Raynaud-synd- 
roma, tipikus sclerodermás bőrel
változások az arcon, kéz- és láb
ujjakon, ill. a bőr más tájékain, az 
interphalangealis ízületekben cont
ractura, trophikus fekélyek a kézen 
és a lábon. Csatlakoztak még az 
egyes esetekben a kéz- és lábujjak 
osteolysise és osteoporosisa, oeso
phagus szűkület, szívizom károso
dás, paradontopathia, a fogak kihul
lása.

A kontroll csoportban 4 beteget 
napi 1 ml 0,9% NaCl placebo in
jekcióval kezeltek 14 napig — ered
ménytelenül.

A kezelés hatására minden eset
ben átmenetileg csökkent a Ray- 
naud-syndromás betegek ischae- 
miás fájdalma, az esetek többsé
gében a kézen, lábon és egyéb bőr
területeken levő sclerosis felpuhult, 
a bőr ráncolhatóvá vált. Csökken
tek az ízületi panaszok, a mozgás- 
képesség emelkedett. A trophikus 
fekélyek 1 eset kivételével gyó
gyultak. A kezelés annál eredmé
nyesebb volt, minél koraibb stá
diumban volt a betegség, és minél 
korábban kezdték el a therapiát. A 
heparin nem hatott a csont, a nye
lőcső és a szívizom elváltozásokra. 
1 gyorsan progrediáló esetben a ke
zelés teljesen eredménytelen volt. 
Mellékhatást nem észleltek.

[Ref.: A diffúz scleroderma: 
progresszív systemás sclerosis is
meretlen eredetű, újabban a poly- 
systemás autoimmun organopathiák 
csoportjába sorolják. A gyógysze
res therapia hatásosságát nehéz bi
zonyítani, mivel a betegség szaka
szos lefolyású. A cikkből úgy tű
nik, hogy főleg a betegség első 
stádiumában (st. odematosum) levő 
pacienseknél érdemes a heparin ke
zeléssel próbálkozni. Tekintettel a 
viszonylag kis beteganyagra, vala
mint arra, hogy a szerzők nem kö
zölték, hogy betegeik egyéb keze
lésben részesültek-e, a heparin ke
zelés létjogosultságát diffúz sclero- 
dermában még nagyszámú vizsgá
lattal kellene igazolni.]

Ketzán Eleonóra dr.



Néhány laboratóriumi vizsgálat 
értéke az idült májbetegségek diag
nosztikájában.

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel 
olvastam Misz Mária dr. és Varga 
Sándorné közleményét a Hetilap 
1980. 45. számában (2745. oldal) az 
idült májbetegségekben végzett 
májfunkciós, immuncomplex és 
haemostasis vizsgálatokról. Néhány 
észrevételem lenne a dolgozattal 
kapcsolatban.

1. Mindenekelőtt, ami a kiválasz
tott „májfunkciós próbákat” illeti, 
kétségtelenül „hagyományos” a 
thymol, de már idejétmúlt, és feles
leges különösen akkor, hogy egy
idejűleg kvantitatív immunglobu
lin-meghatározás is történik. [Mi a 
biológiai vagy klinikai jelen
tősége annak, hogy a thymol és a 
fibrinogen között — 0,42 értékű a 
korrelációs koefficiens (r) ?!] — A 
„hagyományos” BSP próba (ha nem 
BSP-transport-maximumot, hanem 
százalékos retentiót vizsgálnak, 
mint a szerzők is) ugyancsak kevés
sé informatív, illetve érzéketlen, 
több a veszélye, mint a haszna. ..  
Nem lett volna célszerű vizsgálni az 
alkalikus phosphatase, a gamma- 
glutamyl transpeptidase (mint cho- 
lestasis-mutatók), továbbá a pseu- 
docholinesterase (mint fehérje-szin
tézis enzym) összefüggését a hae- 
mostasis-paraméterekkel ?

2. A véralvadási vizsgálatok va
lóban hasznosíthatók a májbeteg
ségek differenciál-diagnosztikájá
ban. De a korrekt kórisméhez szük
séges szövettani vizsgálatot nem 
helyettesítik steatosisban és króni
kus persistáló hepatitisben sem! A 
normális (PI, PTI stb.) értékek 
legfeljebb valószínűsítik, hogy a 
májkárosodás nem lehet több, mint 
steatosis vagy persistáló hepatitis. 
Ugyanakkor — véleményem sze
rint — a haemostasis-mutatók 
mint kiegészítő biokémiai funkciós 
próbák krónikus aktív hepatitisben 
is értékes információt nyújthat
nak, akár az aktivitás megítélésé
ben, akár a cirrhosisba való átme
net tekintetében. (Az általuk nyúj
tott segítségre különösen olyan ese
tekben van szüksége a klinikusnak, 
amikor a kórosan alacsony pro
thrombin aktivitás vagy thrombo
cytopenia miatt kontraindikált a 
májbiopsia elvégzése.)

A fibrinogen szint csökkenés 
diagnosztikus értékével kapcsolat
ban némi ellentmondást látok az 
eredményeknél ismertetett adat és 
a megbeszélésben szereplő megálla
pítás között. Az utóbbiban azt ír
ják, hogy ha a kóros PI (prothrom
bin) és PTI (partialis thromboplas
tin) értékhez fibrinogen csökkenés 
is társul, akkor elsősorban cirrho- 
sisról van szó. Az eredményekből 
viszont kitűnik, hogy (2 g/1 alatti) 
kórosan alacsony fibrinogen a kró

nikus aktív hepatitises betegek 
32%-ában, a cirrhosisos betegek 
24%-ában fordult elő. Ezek szerint 
a jelentős fibrinogen csökkenés 
nem feltétlenül jellemző cirrhosisra, 
hiszen a betegeknek alig 1/t részé
ben tapasztalható!

3. Az immuncomplex vizsgálato
kat illetően: a polyaethylenglycol 
(PEG) precipitáció kétségtelnül el
fogadott, mint egyszerű módszer a 
keringő immuncomplexek kimuta
tására. Azonban általános az a né
zet is, hogy (főleg, ha ilyen eléggé 
„indirekt” eljárást használunk) 
nem tekinthető kielégítőnek egyet
len egy módszer, hanem legalább
2—3 methodika egyidejű alkalma
zásával célszerű megbízhatóbbá 
tenni az immuncomplexek jelenlé
tének igazolását. (Erre egyébként a 
szerzőknek is módjuk lett volna — 
klinikák közötti együttműködés ke
retében — ha azt tekintem, hogy 
épp a debreceni klinikákon működő 
immunológiai csoportok évek óta 
több korszerű methodikával rendel
keznek immuncomplexek kimutatá
sára.)

Érdekes lett volna még pl. a 
thrombocyta aggregation alapuló 
immuncomplex vizsgálati technika 
felhasználása is, bár ez is igen in
direkt módszer, de amit ugyancsak 
épp Debrecenben alkalmaztak el
sők között hazánkban Szabó Tibor 
dr. és mtsai. Az e módon „i. c.-po
zitívnak” talált betegek adatainak 
elemzése különösen a thrombocyta 
funkciók alakulását illetően lehe
tett volna figyelemre méltó. Egyéb
ként a megbeszélésben utalás tör
tént a thrombocyta consumptiós 
vizsgálatokra, ezekkel kapcsolatos 
részletes adatok az eredmények fe
jezetben nem találhatók, ahogy arra 
vonatkozó konkrét adatok sem sze
repeltek az eredmények között, 
hogy az „immuncomplex-pozitív 
betegekben” miként alakultak a 
thrombocyta funkciók, pl. a throm
bocyta aggregatio, vagy akár csak a 
thrombocyta szám. Ily módon — 
bár a 3. sz. táblázat mutatja, hogy 
az „i. с.-pozitív” esetekben több 
haemostasis-paraméterben” mutat
kozott „pozitivitás” — mint az „i. 
c.-negatív” esetekben — hiányos
nak tartom annak dokumentálást, 
hogy az immuncomplexek throm- 
bocytaggregatio fokozódást ered
ményeztek a vizsgált májbetegek
ben.

Az immunkomplexek szövetká
rosító hatása a máj vonatkozásában 
egyáltalán nem bizonyított, sem 
krónikus aktív hepatitisben, sem 
primaer biliaris cirrhosisban! Bár 
primaer biliaris cirrhosisban fel
tételezik a nagyméretű immun
complexek pathogenetikai szerepét 
(főleg a májbeli granuloma-képző- 
désben, illetve az extrahepatikus 
manifesztációk kialakulásában) — 
az Idézett szerzők vizsgálati ered

ményeik alapján csupán hypothe- 
sist közöltek, de nem bizonyítot
tak. (A hivatkozott cikk a Lancet 
„Hypothesis” c. rovatában „Is pri
mary biliary cirrhosis an immune 
complex disease?” címmel jelent 
m eg...)

Ha a szerzők a keringő immun- 
complexeknek jelentőséget tulaj
donítanak, jogosan feltehetnék a 
kérdést, hogy vajon a kimutatott 
immuncomplexek milyen összete
vőkből állhatnak: májspecifikus- 
antigen-antitest, vírus-antigen-anti- 
test, anti-antitest stb.?! Erről nem 
tesznek említést, mint ahogy arról 
sem, hogy egyáltalán milyen aetio- 
lógiájú krónikus aktív hepatitisről, 
ill. cirrhosisról van szó a vizsgált 
esetekben. Érdekes lett volna meg
tudni, hogy milyen arányban for
dult elő a HBsAg-pozitív- és az is
meretlen eredetű, autoimmun kró
nikus aktív hepatitis, és e két aetio- 
lógiailag eltérő kórformában ha
sonló volt-e az „immuncomplex- 
pozitivitás” előfordulása a betegek 
között.

4. Megjegyzéseimet annak alap
ján írtam meg, hogy a pécsi I. Bel
klinikán magunk is több mint egy 
évtizede folytatunk systemás vizs
gálatokat májbetegségekben: egy
részt az immunológiai tényezők 
szerepével kapcsolatban, másrészt 
— dr. Nagy Ibolyával és mtsaival — 
annak eldöntésére, hogy a haemo
stasis monitorozása mennyiben al
kalmazható a májműködés megíté
lésére, miként hasznosítható a he- 
patopathiák elkülönítő kórismézé- 
sében (Nagy Ibolya ez utóbbi témá
ból 1972-ben védte meg kandidá
tusi értekezését „Haemostasis és 
máj — Véralvadási vizsgálatok ér
téke a máj betegségeiben” címmel, 
mint az szerzők által is jól is
mert.) Ügy vélem, hogy a valóban 
régi megfigyeléssel kapcsolatban — 
miszerint májbetegségekben káro
sodik a haemostasis — nemcsak az 
idézett külföldi, hanem a korábbi 
hazai munkákra is történhetett 
volna hivatkozás. Így viszont az 
„Eredeti közlemények” rovatban 
megjelent cikk teljesen azt a lát
szatot kelti, hogy a szerzők által 
felvetett kérdéseket — legalább is 
hazánkban — elsőként tették fel.

Pár Alajos dr.

T. Szerkesztőség! Pár Alajos á r 
nak az idült májbetegségek labora
tóriumi diagnosztikájával foglalko
zó közleményünkhöz (1980, 121,
2745.) fűzött észrevételeit és kriti
kai megjegyzéseit nagyon köszön
jük. Több kérdésben egyetértünk, 
néhányra most igyekszünk választ 
adni, s nem egy — sajnos — to
vábbra is megválaszolatlan marad.

ad 1. Nem állíthatjuk, hogy a 
thymol-próba vagy akár a BSP- 
retentio vizsgálata korszerű máj- 
működési próba, mégis végezzük 
azokat, együtt a bonyolultabb, igé
nyesebb, drágább tesztekkel. E 
téren nem vagyunk kedvező hely
zetben. A vitatott retrospektív 
vizsgálathoz nem állt olyan sok



esetben rendelkezésünkre az utób
biak eredménye, mint az egysze
rűbb „rutin” módszereké.

ad 2. A haemostasis vizsgálata 
nem helyettesíti a szövettani vizs
gálatot. Mi is úgy véljük, hogy a 
jól működő haemostasis valószí
nűtlenné tesz súlyos máj-paren
chyma betegséget, másrészt, a je
lentős coagulatiós zavar (minde
nekelőtt a csökkent antithrombin- 
működés) cirrhosis mellett szól. 
Legnehezebb a krónikus aktív he
patitis (CAH) „becslése”. A hosszú 
prothrombin idő és partialis throm
boplastin idő mellett észlelt ala
csony fibrinogen-szint valóban cir- 
rhosist sejtet, így azt gondoljuk, 
hogy nincs ellentmondás. (Más 
kérdés, hogy a fibrinogen a CAH- 
ban csökkent gyakrabban, de ott a 
prothrombin idő nem vagy alig 
megnyúlt.)

ad 3. Az immuncomplexek meg
határozása nem egyszerű, a PEG-es 
módszer önmagában nem elegen
dő, mi is ezt valljuk. Négy módszer 
összevetése hazai együttműködés 
keretében a közelmúltban zárult, az 
eredmények (1) jó egyezést mutat
nak. (Ezek a részletek a kézirat 
kényszerű rövidítésének estek ál
dozatul.) A thrombocyta-szám az 
immuncomplex pozitív és nega
tív esetekben nem különbözött 
szembetűnően, a thrombocyta-con- 
sumptio a CAH-esetek közel felé
ben volt kóros (pozitív), ezek nagy
része immuneomplex-pozitív. Hogy 
az immuncomplex májkárosító-e, 
nem tudjuk, nem állítottuk. Az iro
dalmi érvek mellette szólnak. Az 
immunkomplex összetevőinek ana
lízise nem könnyű, erre nem vál
lalkoztunk. A HBsAg-előfordulást 
sem elemeztük, ez valóban nem 
lenne érdektelen.

ad 4. A pécsi klinikai csoport 
munkáját és érdeklődését nagyon 
jól ismerjük és értékeljük. A máj 
immunológiai és haemostasis-vo- 
natkozásaival biztosan nem mi fog
lalkozunk csak, s nem is elsőként, 
bár a jelenlegi munkacsoportunk
nak ez ugyancsak régi témája. Ér
tekezést és előadást, tehát nem 
publikált anyagot általában nem 
szokás citálni, de elfogadva Pár dr. 
jogos szemrehányását, utólag bizo
nyára ezt tennénk. Most már csak 
köszönetünket fejezhetjük ki ér
deklődő és számunkra tanulságos 
megjegyzéseiért. Mis2 Mária dr 

Varga Sándorné
IRODALOM: 1. Füst, G., Kávai,

M., Szegedi, Gy., Merétey, K., Fa
lus, A., Lenkey, A., Misz, M.: Eli
mination of different methods for 
detecting circulating immune 
complexes. An interlaboratory stu
dy. J. Immunol. Method 1980, 38, 
281—290.

A cukorbeteg terhesek insulin 
beállításáról.

T. Szerkesztőség! Az Orv. Hetil. 
1981. 1. számában megjelent Aszta- 
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sek normoglykaemiás beállítása” 
című cikkhez szeretnék néhány 
megjegyzést tenni: örvendetes 
tény, hogy a debreceni női klinikán 
12 ágyas diabetes centrum műkö
dik, mert a diabeteses terhesek kor
szerű kezelése csak így lehetséges, 
kiegészítve a színvonalas ambulans 
ellenőrzéssel.

A szerző írja: „Az I. csoportba 
sorolt cukorbajos terhesek gyakor
latilag a terhesség egész idejét a 
terhes-pathológiai osztályon töltöt
ték.” Elegendőnek találta a szerző 
a fiatalkori labilis, nehezen beál
lítható cukorbetegeken 200—300%- 
kal felemelt insulin dosis mellett a
7—8 naponkénti vércukorprofil el
végzését és milyen methodikát al
kalmazott? Mi nagyobb dosisú in
sulin emelésnéf naponta majd má- 
sodnaponta végezzük a vércukor- 
profilt (nálunk non-stop laborató
rium van), s a stabilizáció után 
elégedünk meg heti egyszeri vércu- 
korprofillal. Utólag a „Megbeszé
lésében a szerző is utal a napon
kénti vércukorprofil szükségessé
gére.

A 16. oldal utolsó bekezdésében 
írja: „A cukorbeteg terhesek to
xaemia — gyakorisága és súlyossá
ga a III. csoportban a legmagasabb 
és a 49 terhesség alatt 30 esetben 
közepes és súlyos toxaemia jelent
kezett (3. ábra). A normoglykae- 
mia beállítása után a terhesség 
alatt közepes és súlyos toxaemia 
5 (3,23%) esetben fordult elő.”
Ugyanakkor a 3. ábrán az I. cso
portban 9, a II. csoportban 14 to
xaemia (összesen 23) van feltün
tetve. A normoglykaemiás beállí
tására javultak, ill. szűntek meg a 
toxaemia tünetei? Ez nem derül ki 
egyértelműleg a szövegből.

A szerző nem adott választ a szü
lészeket leginkább érdeklő kérdés
re, hogy ha sikerül a normoglykae
miás beállítás, lehet-e várni a szülés 
számított időpontjáig (természete
sen igénybe véve a foetoplacenta- 
ris functio állapotára vonatkozó 
vizsgálatokat.) Az eddigi általános 
álláspont az volt, hogy az egész 
enyhe (kémiai diabetes, White A.) 
esetektől eltekintve lehetőleg 38. 
hétig fejezzük be a terhességeket az 
intrauterin elhalás veszélye miatt. 
Mi a szerző tapasztalata, a normo
glykaemiás beállítás mellett I—II. 
csoportba sorolt terhesek közül 
hány szült terminuson, spontán, 
hány esetben kellett szülésmegin
dítással vagy császármetszéssel a 
terminus előtt a terhességet befe
jezni kizárólag a diabetes, ill. ennek 
szövődménye miatt? Hány % volt a 
koraszülés és milyen hatással volt 
a normoglykaemiás beállítás a mag
zati súlyviszonyokra?

Szinnyai Miklós dr.

T. Szerkesztőség! Nagyon köszö
nöm Szinnyai Miklós dr. hozzászó
lását, mely lehetőséget ad,hogy a 
normoglykaemiás beállítás szülé
szeti vonatkozásait az Orvosi Heti
lap hasábjain is ismertessem.

A normoglykaemiás beállítással

kapcsolatban szó szerint ezt írom: 
„A normoglykaemiás (ún. „praehy- 
poglykaemiás”) inzulinkezelést 7— 
8 naponként végzett vércukorprofil 
(3—4 óránként vércukor-meghatá- 
rozás vizsgálattal ellenőriztük . . .”.

Szinnyai dr. és mindazok, akik 
ezzel a témával foglalkozunk jól 
tudjuk, hogy milyen nehéz egy-egy 
cukorbeteg terhes normoglykae
miás beállítása, a normoglykemiás 
vércukorprofil elérése. Egyes ese
tekben több nap, hét telik el, míg 
sikerül a beállítás, s ilyenkor nem 
túlzás, a naponta, másodnaponta 
sem, mint ahogy ezt Szinnyai 
dr.-ék is teszik. Klinikánkon is a 
stabilizáció után elégszünk meg a 
hetenkénti vércukorprofil végzésé
vel. Természetesen intenzív, gyako
ri kontroll szükséges bizonyos 
gyógyszerek (beta-sympatomimeti- 
kumok, steroidok) adása, szülés kö
rüli időben, amikor még az órán
kénti kontroll is kevés lehet. Ezek 
után úgy gondolom ellenőrzési 
módszerünk között nincs különb
ség.

A vércukor-meghatározásokat or- 
thotoluidines eljárással, ill. 3 éve 
gyorsteszt (Eyetone) módszerrel vé
gezzük.

A normogl'ykaemiásan beállított 
betegek közül 23 betegen észlel
tünk közepes (18) és súlyos toxae- 
miát (5), mint ez a 3-as ábrán lát
ható. Az 5 (3,23%) súlyos toxaemiás 
esetet azért emeltem ki, hogy inté
zeti kezelés ellenére sem tudtuk el
kerülni, megelőzni a súlyos gesto- 
sist, közülük 4 esetben White D, F 
csoportba tartozó, tehát érszövőd
ményes betegekről volt szó, 1 be
tegnél az indolens magatartás 
(diétát nem tartotta be) játszha
tott közre. Kiemelés a szövegben 
valóban nem egyértelmű.

Szinnyai dr. utolsó bekezdésében 
azt írja: „A szerző nem adott vá
laszt a szülészeket leginkább ér
deklő kérdésekre . . . ” Tettem ezt 
azért, mert ebben a közleményben 
csak a terhességi szövődmények 
megelőzéséről és az inzulinszük
séglet változásáról kívántam be
számolni, mint ahogy erre a közle
mény alcímében is utaltam. Ügy 
gondoltam az Orvosi Hetilap olva
sóinak széles táborát a szűkebb te
rületünk, a szülészeti problémák 
kevésbé érdeklik, ez inkább szak
lapba való. A normoglykaemiás be
állítás szülészeti eredményeiről a 
Magyar Nőorvosok Lapjában (11) 
számoltunk be, de szívesen vála
szolok e helyen is levélíró kérdé-. 
seire, hisz tapasztalataink azóta is 
gyarapodtak.

Az intrauterin elhalás veszélye a 
37—38. terhességi héten nem állt 
fenn minden esetben. Ha ez a ve
szély nem egyenlő (ez pedig alap
vetően igaz), úgy vannak magza
tok, akiknek világrahozatala szük
ségtelen, sőt éretlenségük miatt na
gyobb veszélynek tesszük ki a neo- 
natális időszakban, mintha intrau
terin' maradnának.

Azoknál a betegeknél, akiknél a 
kezelést már az 1. trimeszterben (I.



csoport) elkezdtük — természete
sen az intrauterin magzat sok irá
nyú ellenőrzésével — várakoztunk 
a terminusig. Az anyai diabetes 
súlyosságától, a terhelő szülészeti 
anamnesztikus adatoktól függetle
nül ebben a csoportban a terhesség 
volt, tehát gyakorlatilag terminus
ban szültek.

Azoknál, akiknél a kezelést (II. 
csoport) csak a 28. hét körül kezd
tük, 37,8 hét volt a szülésmegindí
tás, ill. megindulás átlagos értéke. 
A császármetszés frekvenciája 
mindkét csoportban 50% felett van, 
annak ellenére, hogy magát a dia- 
betest nem tekintjük a császár
metszés indikációjának, csak társ- 
javallatként szerepel.

Nagyon érdekes adat, hogy a 
normoglykaemiásan kezeltek cso
portjában a koraszülés gyakorisága 
a 6%-ot nem haladja meg, ennek 
okát érdemes lenne részletesen is 
elemezni.

A normoglykaemiás beállítás 
kedvező hatását a  magzati súlyvi
szonyokra jól demonstrálja a White 
„C” csoportba (érszövődmény nél
küli juvenilis cukorbetegek) tarto
zók adatai. Az I. csoportban 14%, 
a II. csoportban 37%, míg a III. 
csoportban (elégtelenül kezeltek) 
78% volt a nagysúlyú magzatok 
aránya.

Tapasztalatainkat, eredményeiket 
összegezve azt mondhatjuk: a nor
moglykaemiás beállítást a terhes

ség I. trimeszterében kell kezdeni. 
Ezzel minimálisra csökkenthetők a 
terhesség és diabetes szövődmé
nyei, nincs szükség a terminus előt
ti szülésmegindításra. Az újszülöt
tek nem foetopathiásak, nem igé
nyelnek intenzív kezelést (gondos 
felügyeletet persze igen!). Az anyai 
hyperglykaemia elkerülésével talán 
a legelső, s véleményem szerint a 
legfontosabb lépést tesszük meg a 
későbbi diabetes kialakulása szem
pontjából is. Asztalos m klós dr

IRODALOM: 1. Asztalos M., 
Lampé 1.: A szülésmegindítás idő
pontjának meghatározása cukor- 
betegségben. Magy. Nőorv. L. 1980, 
43, 111—117.

Orvosi táska tartozékkal valódi bőrből

luxus kivitelben 

több színben, 

levélben is 

megrendelhető:

Körzeti orvosok, mentőorvosok beteghez járó or

vosoknak a nagyobb méret ajánlott. 

Hagyományos méretű és kivitelű valódi bőrből 
készült orvosi táska is kapható több színben.

Cím: ANISICS ERNŐ
Bőrdíszműves kisiparos

Telep: 1158 Budapest XV., 
Pestújhelyi u. 50.



Hegglin/Siegenthaler: Differen- 
tialdiagnosc innerer Krankheiten.
Herausgegeben von Walter Siegen- 
thaler. 14. újból átdolgozott kiadás, 
892 egyedi ábrából 778, részben 
színes ábra, 145 táblázat. Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart—New 
York, 1980. Ara 148,— DM.

Egy olyan differenciáldiagnoszti
kai könyv, amelyik 28 év alatt 
(1952 óta) 14 kiadást ért meg, ezen 
kívül kiadták ötször olaszul, kétszer 
spanyolul és románul, 1—1 alka
lommal lengyelül, franciául, csehül, 
japán, perzsa és bolgár nyelven, 
semmiképpen nem lehet elhibázott 
és rossz összeállítású. A könyv pél
dátlan sikerét bizonyítja az is, hogy 
Robert Hegglin 1969 novemberében 
bekövetkezett halála óta Walter 
Siegenthaler zürichi professzor 
szerkesztésében újabb 3 kiadás lá
tott napvilágot.

Hazánkban eddig két ismertetés 
jelent meg Hegglin könyvéről. 
Lippai József 1961-ben a 6. ki
adást ismertette, az egyes fejezetek 
értékét (lázas betegségek, anae- 
miák, splenomegaliák) és kiválósá
gát emelte ki. Rák Kálmán a 12. 
kiadásról írt elismerően 1974-ben, ő 
azt hangsúlyozta, hogy a könyv el
sősorban a betegágy mellett tevé
kenykedő orvosok számára kitűnő 
tájékoztató, a lényegest választja 
el a kevésbé lényegestől.

A jelenlegi kiadás terjedelmében 
nem tér el a két ismertetett kiadás
tól, az előszóval, a szerzők felsoro
lásával, a tartalomjegyzékkel és a 
végén a 19 oldalas tárgymutatóval 
együtt 899 oldal. Az ár viszont je
lentősen változott, az 1961-es kiadás 
még csak 564 Ft-ba került, a mos
tani 2600 Ft körül van, ha a 148 
DM-t átszámítjuk. A borsos ár el
lenére szerencsésnek mondhatják 
magukat azok, akiknek a könyv 
birtokukban van, mert a mostani 
kiadásban is megtalálható mindaz, 
amire a belgyógyászattal foglalkozó 
orvosnak szüksége van, amikor a 
diagnózis sokszor szövevényes út
vesztői között biztosan akar tájéko
zódni. Két idézettel szeretném kez
deni ismertetésemet, melyek rávi
lágítanak arra, hogy egyes betegsé
geket mindig a klinikai kép számos 
összetevőjében kell értékelni és ér
telmezni.

„Das Bild einer Krankheit bleibt 
einseitig, unvollständig und lebens
arm, wenn die Krankheitssympto
me losgelöst vom kranken Men
schen beachtet werden. . . ” — írja 
Siegenthaler és Jenny a bevezető
ben. „Egy kórkép ábrázolása egy
oldalú, csonka és élettelen marad, 
ha tüneteit a beteg embertől füg
getlenül szemléljük.” Kuhlmann 
pedig az utolsó fejezetek egyikében 
a következőket mondja: „Ein ab
normer Laborbefund hat in der

Klinik nur Gültigkeit, wenn er mit 
dem klinischen Befund korrelierbar 
ist”. „Egy normálistól eltérő labora
tóriumi lelet csak akkor értékelhe
tő, ha a klinikai képpel összhang
ban van.” E két idézet is jelzi, 
hogy a differenciáldiagnózisnak 
mennyi összetevője van. Valóban, a 
két idézet közötti 37 fejezet nagy 
bőséggel foglalkozik az anamnesis- 
től, a habituson, majd az egyes tü
neteken (anaemiák, status febrilis, 
dyspnoe, cyanosis, különböző loka
lizációi ú fájdalmak, icterusok, 
oedemák stb.) át a neurológiai ha
tárterületekig minden fontos jellel, 
ezek egymástól való elkülönítésé
nek sokszor nehéz és szerteágazó 
problémáival. Jó, ha a technicizá- 
lódó medicina korában felfigyelünk 
arra a mondatra is, amelyik kieme
li, hogy az anamnesis alapján 50%- 
ban, a beteg vizsgálata alapján 
30°/0-ban és a laboratóriumi leletek 
alapján 20°/o-ban lehet eljutni a 
diagnózishoz. Számos kitűnő ábra 
és összefoglaló táblázat segít meg
érteni az összefüggéseket (alvadási 
faktorok, lupus erythematodes kli
nikai megnyilvánulásainak gyako
risága, szép echo-képek, apexcar- 
diogrammok, carotisgörbék, jó táb
lázat a pericarditisekről, a hypo
physis elülső lebenyének elégtelen
ségéről, a pneumoniák beosztásáról, 
a Hodgkin és nem Hodgkin lym- 
phomák elkülönítéséről, az idült 
kétoldali vesebajokról és szinte fel 
nem sorolható jobbnál jobb képről, 
felsorolásról).

Anélkül, hogy a részletességre tö
rekednék, megpróbálok mégis ki
emelni néhány olyan megállapítást, 
melyek részben nagyszámú megfi
gyelésen, részben újabb klinikai is
mereteken alapulnak, s igen nagy 
gyakorlati jelentőségük van. így 
pl. cukorterhelés előtt tilos adni 
diureticumot, antihypertensivumot, 
barbituratot, corticosteroidot, has
hajtókat, salicylátokat, tranquil- 
lansokat, mert ezek a helyes érté
kelést megzavarhatják. Jelentős 
megállapítás az is, hogy a masto
cytosis syndroma a RES-nek igen 
változatos megbetegedése, melyben 
az urticaria pigmentosa csupán 
egyetlen lelet a splenomegalián, 
lymphadenopathián, anaemián kí
vül. Az emphysemák különböző ty- 
pusai is ugyancsak figyelemre mél
tóak és a klinikai megítélés szem
pontjából is fontosak. Burrows 
1966-os beosztása szerint a paren- 
chymás típusban („pink puffer”) 
nincs cyanosis, a bronchitises 
typusú („blue bloater”) betegnek 
plethorás külleme, cyanosisa és 
sok köpete van, a harmadik ún. 
bypass nem sorolható egyikbe 
sem. Inkább csak a kardiológusok 
körében ismert az a megfigyelés, 
hogy a baloldali óraüveg köröm a

ductus Botalli-ban megfordult 
shunt-re jellemző. Az anginák el
különítő diagnosztikája ugyan
csak fontos, a beteg gondos kikér
dezésével legtöbbször keresztülvi
hető (stabil angina, instabil vagy 
akut forma, crescendo vagy accele
rans angina, intermediaer syndro
ma).

A hasi fájdalom okának keresése 
során gyakran jutunk el az idült 
appendicitis kórisméjéhez, a leg
több appendicitis ehr. miatt végzett 
műtét nem oldja meg a problémá
kat, a betegek jelentős részének co
lon irritabile-je van! Gyakran ész
lelünk hasi fájdalmak okának ke
resésekor amylasaemiát, s ekkor 
néha elhamarkodottan állítjuk fel 
a heveny pankreatitis diagnózisát, 
holott extrapankreatikus okok miatt 
is lehet amylasaemia, így ulcus per- 
foratióban, ileusban, mesenterialis 
infarctusban, parotitisben, veseelég
telenségben, extrauterin graviditas- 
ban, diabeteses acidosisban, opiátok 
szedése során és bizonyos paraneo- 
plasiás kórképekben (pl. bronchus 
carcinomában). (Gyakran szövőd
ménymentes epekőroham után. 
Szerk.)

Igen fontos az agyalapi erek el
záródásának klinikai lokalizálása, a 
sensomotoros zavarok című fejezet
ben erre bőven vannak (újból meg
tanulható) adatok. Adott esetben 
jelentősége lehet a carotissinus S y n 
kope kardioinhibitorikus, vasodep- 
ressorikus és cerebralis formái el
különítésének is.

Lehetne még sorolni a példákat, 
de már csak a két utolsó fejezettel 
foglalkozom röviden. Ezekben a 
serum és vizelet biokémiai paramé
tereinek differenciáldiagnosztikai 
jelentőségét, valamint a testbe ju
tott exogen mérgek kimutathatósá- 
gát említem. Ez utóbbi részben al
fabetikus sorrendben találjuk 
gyógyszerek mellett azokat a szer
ves oldószereket, pesticideket, me
lyekkel az ember naponta kapcso
latba kerülhet. Az összeállításban 
igen szerencsés módon a legkisebb 
halálos dózis adagját is megtalál
juk, ennek mérgezés gyanúja ese
tén van nagy jelentősége.

Minden fejezet végén a legfonto
sabb irodalmi adatokat is megta
láljuk, az összes közölt adat 1440.

Nem volna célszerű, ha a sok ki
ragadott kitűnő példa mellett a cse
kélyszámú hibára vagy hiányosság
ra nem hívnám fel a figyelmet. Saj
nos, a könyv nyomdába adásakor 
még nem az Sí mértékrendszer volt 
a használatos, a könyv minden ér
téket a régi rendszer szerint ad 
meg. Nem szerepel a diabetes új 
klasszifikációja sem, ez a két hiá
nyosság a következő kiadásban már 
bizonyára nem lesz fellelhető. Elég 
gondos átolvasás során mindössze 3 
hibára bukkantam: a hypokaliae- 
miás EKG-kép fordított, a Sh. Boy
dii nem Sh. Byodii és végül a 
György-képlet ismertetése során 
többször is Györgyinek írják 
György Pál 1893-as születésű, előbb 
heidelbergi, majd philadelphiai 
magyar származású professzor ne
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vét, aki főleg a Ca-anyagcserével 
foglalkozott.

Nem esik szó anaemia pernicosa- 
ban a korai őszülésről, mint ismert 
külső jelről, hiányzik a malabsorp- 
tiók tárgyalásakor az iatrogen ok 
említése (by-pass műtétek extrém 
obesitasban), kicsit eltúlozzák a 
léppunctio veszélyességét (magam 
100-on felüli punctiót végeztem 
minden szövődmény nélkül). 
Félreértésre adhat okot a protei
nuria quantitativ megítélése: egy
szer 150 mg/'die feletti értéket tar
tanak kórosnak, másszor azt mond
ják, hogy a 100 mg/die értéket nem 
haladhatja meg. Á hypoglykaemia 
okai között nincs szó az élvezeti 
szerek (nikotin, marihuana) okoz
ta hypoglykaemiák lehetőségéről, 
pedig ezekkel is számolni kell, 
amint erre Seltzer is utal (Diabetes, 
1972, 21, 955).

E néhány megjegyzés azonban el
törpül , a könyv kitűnő felépítése, 
beosztása és főleg mondanivalója 
mellett. Olyan vezérfonal ez a mun
ka, amelyik egyetlen orvosi könyv
tárból sem hiányozhat, mert nem
csak a belgyógyászati betegségek 
differenciáldiagnosztikájával fog
lalkozó orvosnak nélkülözhetetlen, 
hanem az igényes szigorló orvos is 
haszonnal forgathatja a belgyógyá
szati államvizsgája előtt.

Iványi János dr.

David W. Smith: Einführung in 
die klinische Pädiatrie. (Bevezetés 
a klinikai gyermekgyógyászatba). 
Georg Thieme Verlag Stuttgart 
New York 1980. 151 ábra, 108 táb
lázat, 451 oldal Ára: 59,— DM.

A mű a D. W. Smith szerkeszté
sében Phildelphiában 1977-ben 
megjelent „Clinical Pediatrics” с. 
munka II. kiadásának német nyel
vű fordítása. A társszerzők száma 
nem kevesebb mint 53, úgy, hogy 
D. W. Smithnek nemcsak egyes 
fejezetek megírásával, hanem a 
mondandók egységes formába ön
tésével is sok gondja lehetett.

A kötet 12 fő részből áll, melyek 
mindegyike több-kevesebb fejezet
re tagolódik. A gyermekgyógyászat 
alapjait fejtegető első rész a tör
ténelmi áttekintés után az anam- 
nézis és státusz felvételének álta
lános szabályaival, a humángene
tika gyermekorvosi vonatkozásai
val, a gyermekek pszichés reakciói
val és a hospitalizáció következmé
nyeivel, a diagnosztika és terápia 
egyes kérdéseivel, valamint a 
gyógyszeres kezeléssel foglalkozik.

A 2. rész 4 fejezete a prena talis 
időszak, az újszülött- és kisgyer
mekkor sajátosságait, valamint a 
prepubertás, pubertás és adoles

centia legfontosabb gyermekkori 
vonatkozású tennivalóit írja le.

A 3. rész a gyermekorvos pre
ventív munkáját taglalja: egyik 
fejezetében a csecsemő és gyer
mektáplálás, a másikban a pszi- 
choszociális fejlődés és az eny
he magtartási zavarok problé
máit, a harmadikban a védőoltá
sok jelenlegi rendszerét tárgyalja.

A 4. rész a gyermekkori infek
ciókról szól mind a pre-, mind a 
postnatalis életben, és kiemelt for
mában tárgyalja az életet fenye
gető infekciókat.

Az 5. rész az ellenanyaghiányos 
állapotokkal és allergiás megbete
gedésekkel ismertet meg 2 fejezet
ben, míg a 6. rész a mérgezések és 
balesetek, valamint a gyermekeket 
érte különböző tettleges bántalma
zások kérdéseit elemzi.

A 7. rész a dysmorphiákat fejte
geti. különválasztva a veleszületett 
és intrapartum szerzett deformitá
sokat az egyszerű és multiplex fej
lődési rendellenességektől, synd- 
romáktól és asszociációktól. Ter
mészetesen figyelmet fordít a te
rápia és rehabilitáció lehetőségei
nek és módszereinek értékelésére 
is.

A 8. rész a normális és kóros 
növekedés kérdéseit tárgyalja, rö
viden kitérve az ezekkel kapcso
latos pszichés vonatkozásokra is. 
Az endokrin szervek megbetegedé
seinek (a gyermekkori diabetest is 
beleértve) mindössze 7 óddal jut.

A 9. rész 4 fejezetben íria le a 
központi idegrendszer megbetege
déseit. különválasztva a neuroló
giai jellegű kórképeket, a szellemi 
fogyatékosságokat az érzékszervi 
és szellemi fejlődés, valamint ma
gatartás anomáliáitól. Tárgyalja 
azokat a módszereket, orvosi és 
rehabilitációs eljárásokat is, me- 
lvek alkalmazásával eredményesen 
támogathatjuk ezen gyermekek 
fejlődését.

A 10. rész a látás, hallás, hang
képzés és beszéd fejlődésével és e 
folyamatok zavaraival foglalkozik. 
A 11. rész (Egyéb megbetegedések) 
keretében egy sor nagy jelentősé
gű szervmegbetegedés kerül tár
gyalásra: a veleszületett és szer
zett szívbetegségek, reumás kórké
pek. mozgásszervi betegségek, a 
szájüreg, a gyomor-bélcsatoma. a 
bőr. a vese megbetegedései, to
vábbá a congenitalis enzymdefek- 
tusok. Külön fejezet foglalkozik 
a parenterális folyadékterápiával. 
A mucoviscidosis leírását is kü
lön fejezetben találjuk. A vérkép
ző szervek betegségeire mindössze 
8 oldal jut, a gyermekkori haemo- 
blastosisok és malignomák tárgya
lására is kb. ugyanennyi.

Külön fejezetben, korszerű for
mában elemzi a hirtelen és várat
lan halál problematikáját.

A 12. rész függeléket tartalmaz, 
melyben megtalálhatjuk a növeke
dési görbéket (percen tilis rend
szerben), a Denver fejlődési táb
lázatot, a vér egyes paraméterei
nek kortól függő élettani tartomá
nyait a hagyományos és Sí egysé
gekben, rövid étrendi útmutatót, 
valamint az NSZK-ban működő, a 
gyermekkori mérgezések tisztázása 
céljából igénybe vehető informá
ciós központok adatait.

A testi fejlődés jellemzésére 
használatos legfontosabb paramé
terek részben a National Center 
for Health Statistics, részben az 
ún. Boston Stuart adatokra tá
maszkodik.

A munka korszerű formában 
tárgyalja a gyermekorvos számára 
nagy jelentőségű ismereteket, kitér 
a pszichoszociális vonatkozásokra, 
rámutat a pediatria fejlődésének 
irányzataira, mégsem tekinthető 
gyermekgyógyászati tankönyvnek, 
inkább értékes kiegészítő munká
nak. A mű terjedelme nem teszi 
lehetővé a patogenezis, a kórélet
tani alapok vagy a terápia számos 
részletkérdésének kifejtését, mind
azonáltal igen sok hasznos, gya
korlati tudnivalót tartalmaz és az 
egyes témáknak szentelt terjede
lem tükrözi a legfejlettebb országok 
aktuális problematikáját.

Nagy figyelmet érdemelnek 
olyan fejezetek, mint a gyermek 
lelki reakciói megbetegedés vagy 
kórházi felvétel esetén, a prenata- 
lis élet legfőbb sajátosságainak rö
vid összefoglalása, a gyermekek fi
zikai és lelki elhanyagolása és bán
talmazása.

A német szakkönyvekben általá
ban tapasztalható nagy precizitás
sal nehezen egyeztethető össze né
hány értelemzavaró elírás vagy hi
ba. így a 386. oldalon a hyperka- 
laemiával kapcsolatban az EKG-n 
a QT szakasz megnyúlásáról beszél 
vagy másutt a hypovolaemia oka
ként prenatalis veseelégtelenséget 
jelöli meg (nyilvánvalóan a pre- 
renalis szóval történt az összecse- 
rélés). A sulfonált Sytrol-Divinyl- 
benzol-Copolymer — minthogy 
ioncserélő gyantáról van szó — va
lószínűleg a styrol elírásából szár
mazik, bár másutt is ismételten a 
Sytrol olvasható.

összefoglalva: e munka olvasója 
számos, gyakorlati szempontból je
lentős adatot, tényanyagot és össze
foglalást kap, olyanokat, amik jól 
tükrözik a gyógyító-megelőző 
gyermekellátás komplexitását, fej
lődésének útját, ugyanakkor — bár 
rövid formában — információt 
nyújt a diagnosztika és terápia 
legújabb lehetőségeiről is.

Sárkány Jenő dr.

I
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Mária dr.: Fémlemez alkalmazásá
nak lehetőségei rendelőintézetünk 
gyakorlatában.

5. Suybert Pál dr.: Preventio je
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elégtelenség vasodilatátor kezelése.

10. Mohai Lídia dr.: Morfin an- 
tagonisták hatása enyhe diabeteses 
betegek OGTT-jére.

11. Pálinkási Szvetlána dr., Dé
vai Ágnes dr.: Tüdőlipoma esete.

12. Hargitai Róbert dr.: Haeman- 
gioendothelioma malignum perito
nei.

13. Sásdi Judit dr.: Rehabilitáció 
az építőiparban.

S z ü n e t  
14 óra

Üléselnök: Németh György dr.
14. Hajdú Gábor dr., Pecsenyi 

Gyula dr.: Terhesség és dohányzás.
15. Sztakó Péter dr.. Alexanjan 

Nelli dr.: Koraszülöttek perinatalis 
mortalitásának összehasonlító ana
lízise.

16. Király Gyula dr.: Terhességi 
portiohám elváltozások néhány 
kérdése.

17. Bottyán Erik dr.: Lipomato
sis uteri (esetismertetés).

18. Hóiba Sándor dr.: Shute var
rattal szerzett tapasztalatok.

19. Bányai Barna dr., Szarka 
Attila dr.: Hólyagtumor kettős 
kontrasztos cystographiája.

S z ü n e t
Üléselnök: Czigner Jenő dr.
20. Brandt Beatrix dr., Balatoni 

Zsuzsa dr.: Hallásjavító és sanatiós 
műtéteink eredményei és a tuba 
auditiva működése közötti össze
függés.

21. Kaposi N. Pál dr.: Ritka 
osteopathia: familiáris generalizált 
osteopoikilia.

22. Sára György dr.: A hypozoos- 
permia sebészi és gyógyszeres ke
zelése subfertilis eseteinkben.

23. Pánics István dr.: Lábszár
törések kezelésének néhány szem
pontja.

24. Ormai László dr.: Mellkasi 
deformitások műtéti kezelése.

25. Szentpétery Félix dr.: Macs- 
kakarmolási betegség operált esete.

A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem 1981. április 9-én, 15 óra
kor, az I. Belklinika tantermében 
„100 percben a szénhidrát-anyag
csere zavarairól” címmel kerek- 
asztal-konferenciát tart.

Témák:
A szénhidrát-anyagcsere hormo

nális és enzimatikus szabályozásá
nak kapcsolatai.

Az agy energiaválsága.
Ketoacidotikus hiperglikémiás 

krízis oldása.
Cukorbeteg a műtőben és az utó

kezelőben.
A cukorbeteg útja a szülőszobáig.
A szénhidrát anyagcsezavar cse

csemő- és gyermekkorban.
Cukorbetegség a szemészet mai 

oftalmoszkópján keresztül.
Diabétesz mellitusz az angioló- 

gus szemszögéből.
Moderátor: Orosz László dr.
Résztvevők: Ambró Irma dr., 

Asztalos Miklós dr., prof. Bot

György, Ézsely Ferenc dr., Gyurkó 
György dr., Hatvani István dr., 
prof. Molnár László, Urai Éva dr.

A Magyar Ideg- és Elmeorvosok 
Társasága Tiszántúli Tagozata
1981. június 4—7-én Gyöngyösön 
tudományos ülést tart.

Főtémák:
I. Körfolyamatok a hátsó skálá

ban — tünettan és kezelés.
Altéma: Az intramusculáris ide

gek és idegvégződések pathológiája 
(poster formában).

II. A cyklothymiás és a schizoaf- 
fectiv psychosisok.

III. Szabad előadások.
Poster formában az I-es főtéma 

is szerepelhet.
Vetítési lehetőség: 5 X 5  diapozi

tív, episcopos, írásvetítő és filmve
títés.

A tervezett előadás címét, időtar
tamát, valamint a szállásigényt 
Stipula Magda dr. főorvosnő cí
mére (Gyöngyös, Városi Kórház, 
3200) kérjük megküldeni.

A Magyar Táplálkozástudományi 
Társaság 1981. augusztus 23—25. 
között Pécsett, az Orvostudományi 
Egyetem Közp. Épületében (Szigeti 
u. 12.) rendezi meg a Vili. Vándor- 
gyűlését.

Főtéma:
A táplálkozás szerepe az egész

ség megőrzésében és a gyógyítás
ban.

A vándorgyűlés ideje alatt az 
alábbi kérdésekről munkamegbe
széléseket tartunk:

1. az egységes kórházi diétás 
rendszer magyarországi bevezetésé
vel kapcsolatos feladataink,

2. a gyógyintézeten kívüli diétás 
ellátás,

3. táplálkozási kultúránk fejlesz
tése,

4. a klinikai dietetikai oktatás 
helyzete és jövője az orvosképzés
ben.



Elszállásolás az egyetem új kol
légiumában (kétágyas szobákban) 
és — kivételesen — a Pannónia 
Szállodában történik.

A főtémához kapcsolódó előadá
sok (szabad előadás és poster for
májában), az előadás max. 20 so
ros összefoglalójának (magyarul és 
angolul két példányban) egyidejű 
csatolásával és a munka-megbe
széléseken való részvételek 1981. 
április 15-ig jelenthetők be. Cím: 
Mózsik Gyula dr. egyetemi docens, 
Pécs, I. Belklinika, Ifjúság út 13., 
7643.

Mindennemű felvilágosítást ad
nak: Mózsik Gyula dr. (tel.:24-122), 
Novotny Tibor dr. főtitkár, Bp., 
Gyáli út 3/a. 1097, te l: 135-658.

A Korányi Frigyes TBC és Tüdő
gyógyász Társaság Bronchológiai 
és Gyermekpulmonológiai Szek
ciója 1981. október 2—3-án Szolno
kon tudományos ülést rendez.

A Bronchológiai Szekció témája: 
1. Bronchofiberszkópia

2. Csecsemő és gyermek-broncho- 
lógiai vizsgálatok indikációi.

A Gyermekpulmonológiai Szek
ció témája:

1. Anyagcsere-betegséghez társuló 
tüdőelváltozások a gyermekkor
ban.

2. Diagnosztikus eljárások indi
kációi a krónikus légúti gyermek- 
betegségekben.

Előadások bejelentési határideje:
1981. április 30.

Felvilágosítás: Simon Emil dr. 
(Bronchológia), Pintér Sándor dr. 
(Gyermekosztály), Szolnok, Pf.: 2., 
Megyei Kórház, 5004.

A Magyar Klinikai Laboratóriu
mi Diagnosztikai Társaság 1981.
október 29—30—31-én Miskolcon 
tartja 32. Kongresszusát.

Főtémák:
1. Máj- és hasnyálmirigy-beteg

ségek laboratóriumi diagnosztikai 
lehetőségei.

2. Immunológiai vizsgálatok al
kalmazása általános laboratóriu
mokban.

3. Szabadon választott témák.
Az előadások bejelentési határ

ideje: 1981. május 31.
Felvilágosítás: Kassay László dr. 

főorvos, Miskolc, Megyei Kórház, 
(Szentpéteri kapu 76., 3501, tel.: 
37-391, telex: 62294.

Az 1980. évi Krompecher Ödön
„Daganatok áttétképzésében szere
pet játszó tényezők” c. pályázat 
nyertesei:

I. d íj: Waldinger Katalin és Vogt 
Ute orvostanhallgatók (Pécs) 
1400,— Ft,

II. díj: Tiszlavicz László és Bu
gyi Györgyi orvostanhallgatók 
(Szeged) 1100,— Ft,

III. díj: Szántó Gábor orvostan
hallgató (Budapest) 850,— Ft,

III. d íj: Gorove László és Sarkadi 
László orvostanhallgatók (Buda
pest) 850,— Ft.

A szakm ai rendezvények szervező inek  figyelm ébe!
Az ORVOSI HETILAP mindenkori kiadóhivatala a felszabadulás, ill. a lap 
újraindulása óta mindenfajta szakmai vonatkozású hírközlést (kongresszu
sok, ankétok, előadások-ülések stb., stb.) díjtalanul közölt. Tette ezt annak 
ellenére, hogy az utóbbi 10—15 esztendőben a nyomdai kiadások állandó nö
vekedése folytán a Hetilapot csak deficittel lehetett fenntartani.

E tény elkerületetlenül kényszeríti a kiadóhivatalt, hogy a jövőben a 
hírközléseket — hasonlóan, mint a pályázati hirdetményeket — csak díj el
lenében tudja megjelentetni.

A hírközlések tarifáját — a kiadóhivatal illetékes osztálya állapítja 
meg, ami az önköltségnek csak töredéke.

A számlát a hírközlés megjelenése után utólagosan a rendezvény 
szervezőinek, ill. az illetékeseknek fogja eljuttatni.

A hírközléseket továbbra is az Orvosi Hetilap szerkesztősége címére 
(Budapest, Pf. 36. Münnich F. u. 32. — 1363) kell megküldeni.

Lapzárta: a kívánt, aktuális szám megjelenése előtt 20 nap, a nagyobb 
terjedelműeké 30 nap!

(Külföldi előadó előadásának címét magyarul kérik, zárójelben feltün
tetve, hogy milyen nyelven hangzik el.)

IFJÜSÁGI LAPKIADÓ VÁLLALAT



E L Ó  A D Á S O K — Ü L É S E K
D á tu m H e ly e ' I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y

1981. 
ápr. 1. 
szerda

O rs z . T e s t n e v e l é s -  é s  
S p o r t e g é s z s é g ü g y i  
I n té z e t ,  X II.,
A l k o t á s  u .  4 8 .

d é lu t á n  
1 4 , 3 0  ó r a

Orsz. Testnevelés- és  
Sportegészségügyi 
Tudományos Intézet

Imre Mária: A  f á jd a lo m c s i l l a p í t á s  l e h e t ő s é g e i

1981. 
ápr. 2 .  
csütörtök

Z a l a e g e r s z e g ,  
Z r ín y i u . 1 
K ó r h á z

d é lu t á n  
1 5  ó r a

Zala m egyei 
Kórház-Rendelőintézet 
Tudományos 
Bizottsága

1 . Völgyi Zoltán, Gács Péter, Kretzer András: V a s o d i l a t a t o r o k  a  s z í v e l é g t e l e n s é g  
k e z e l é s é b e n .  2 .  Oroszlán Tamás, Bogár László, Gál Erika, Kretzer András: I n s u l in  
d e p e n d e n s  d i a b e t e s e s  b e t e g e k  k e z e l é s é b e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k

1981. 
ápr. 6. 
hétfő

P é c s i  O T E  K ö z p . 
É p ü le t ,  S z ig e t i  u .  1 2 .

d é lu t á n  
1 6  ó ra

Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Tudományos 
Szakcsoportja

1 ..N agy Lajos: T e r h e s s é g  a l a t t i  i s m e r e t l e n  e r e d e t ű  lá z  é s  c h o l e s t á s i s  ( e s e t i s 
m e r t e t é s ) .  2 .  Kóbor József, Csébfalvi György, Tóth Zoltán, Pejtsik Béla, Hasitz 
Sándor: A l a c s o n y  s z ü le t é s i  s ú ly  f e l t é t e l e z e t t  k o c k á z a t i  t é n y e z ő i n e k  s z á m í t ó g é p e s  
e l e m z é s e .  3 .  Királyfalvi László: S o f t w a r e - t á m o g a t á s  a n a lo g  s z im u lá c i ó h o z

1981. 
ápr. 7. 
kedd

O rs z . O r v o s s z a k é r tő i  
I n t é z e t  t a n á c s t e r m e ,  
V i l i . ,  M e z ő  1. u .  1 9 / a . ,  
V. e m .

d é l e l ő t t  
1 0  ó ra

Orsz. Orvosszakértői 
Intézet

1 . Nagy Gy.: A  s u g á r b e t e g s é g e k  k l in ik u m a ,  p a th o l ó g i á j a ,  t h e r a p i á s  b e f o l y á 
s o l h a t ó s á g a .  2 .  Orosz B., Molnár O.: Ú j s z e m p o n t o k  a z  é g é s s é r ü l t e k  m u n k a k é p e s 
s é g é n e k  e lb í r á l á s á h o z

1981. 
ápr. 7 . 
kedd

F ő v . M e r é n y i  G u s z t á v  
K ó r h á z  k u l tú r te r m e ,  
IX ., G y á l i  u .  1 7 .

d é lu t á n  
1 4  ó r a

Főv. Merényi Gusztáv 
Kórház Tudományos 
Köre

1 . Czappán György: C o m m i n i c a t io  a n t r o - o r a l i s ,  f i s t u la  a n t r o - o r a l i s .  2 .  Tari János: 
A  p a n c r e a s t u m o r o k  r a d i o l ó g ia i  v i z s g á l a t á n a k  l e h e t ő s é g e i

1981. 
ápr. 8. 
szerda

O rs z . R e u m a  é s  
F i z io t e r á p i á s  I n té z e t  
k lu b te r m e ,  II., 
F r a n k e l  L. u .  2 5 .

d é l e l ő t t  
7 , 3 0  ó r a

Orsz. Reuma és 
Fizioterápiás Intézet

Prof. Jel/inek Harry: A z  a r t e r i o s c l e r o s i s  p a t h o g e n e s i s ó n e k  s z e m l é l e t i  v á l t o z á s a  
a z  ú j a b b  k u t a t á s o k  t ü k r é b e n

1981. 
ápr. 8. 
szerda

S e m m e l w e i s  O T E  
G e r o n to ló g ia i  K ö z p o n t ,  
V il i. ,  S o m o g y i  B . u .  3 3 .

d é lu t á n  
1 4  ó r a

Magyar Gerontológiai 
Társaság

1 . Szegő /.: G e r o n to l ó g i a i  g o n d o z á s  a  h e v e s i  R á k ó c z i  T s z - b e n .  E g y  m o d e l l  
t e r j e d é s e .  2 .  Gesztesi T.: A z  id ő s e k  r i tm u s z a v a r a i n a k  m e g í t é l é s e  é s  k e z e l é s e .  3 .  
Füsti Molnár S., Vértes L.: A  m a g y a r  g e r o n t o l ó g i a  X V III— X IX . s z á z a d i  t ö r t é n e t é 
b ő l .  4 .  Ze/en B., Lichtenberger Gy.: I d ő s k o r i  m a l i g n u s  g é g e f o l y a m a t o k

1981.
ápr. 9. 
csütörtök

O rs z . K ö z e g é s z s é g ü g y i  
I n té z e t
n a g y e lő a d ó t e r m e ,

d é l e l ő t t
8  ó r a

Főv. Heim Pál 
Gyermekkórház, mint 
Dél-Pest Területi

Katona Ferenc: A  c s e c s e m ő k o r i  i d e g r e n d s z e r i  k á r o s o d á s o k  m e g e l ő z é s e

IX., G y á l i  u . 2 — 6 . Szakfelügyelet

H e l y e s b í t é s
Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy e szómban megjelenő Sensit hirdetésünk 
megjegyzés rovata az alábbiak szerint módosul:

MEGJEGYZÉS: 4« Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető.

K iad ja  az Ifjú ság i L apk iadó  V állalat, 1374 B u d ap est VI., R évay u. 16. M egjelenik  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 e le fo n : 116-660
T erjesz ti a M agyar P osta . E lőfizethető  b á rm ely  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 özponti H írlap  Iro d án á l 
(B udapest V., Jó z sef n á d o r  té r  1„ P o stac ím : 1900 B udapest) 

k özvetlenü l vagy  á tu ta lá s i p o sta u ta lv á n y o n , v a lam 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 ünnich Ferenc u. 32. I. T elefon : 325-109, h a  nem  fe le l: 327-530/135 

E lőfizetési díj egy évre 600,— F t, negyed év re  150,— Ft, egyes szám  á ra  12,— F t
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ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 10 mg Phanquinonum, 25 mg Acidum dehydrocholicum, 50 mg 
Bromelinum, 100 mg Jodchloroxychinolinum és 150 mg Pancreetinum ható
anyagot tartalmaz.
JAVALLATOK
Főleg a gyomor-bélhuzam ferment elégtelenségével összefüggő emésztési 
zavarok esetében (pl. meteorismus, flatulentia, teltségérzés, zavart bélürí
tés stb.).
Helytelen diéta miatt bekövetkezett -  labilis gyomor-bélműködésű betegek 
-  emésztési zavaraiban is odható.
ELLENJAVALLATOK
Hyperthyreosis. Jódallergia esetében a kezelés nem folytatható. Általában 
a máj- és veseműködés zavarában szenvedőknél különös óvatosság szük
séges.
ADAGOLAS
Alapvető szabály, hogy a folyamatos adagolást legfeljebb 1 hónapra kor
látozzuk; tartózkodjunk az előírt adagok túllépésétől!
Átlagos adagja felnőtteknek és iskolás gyermekeknek általában naponto
3-szor 1-2, ill. 2-3-szor 1 drazsé, amelyet étkezés közben, vagy közvetlenüT 
étkezés után kevés folyadékkal, szétrágás nélkül, egészben kell lenyelni.
A napi adag bizonyos idő múlva legtöbbször csökkenthető.
MELLÉKHATÁSOK
A Mexase a megadott adagok és a kezelési idő figyelembevételével jól 
tűrhető.
Ritkán nem specifikus mellékhatások (émelygés, fejfájás, szédülés), szórvá
nyosan bőr túlérzékenységi reakciók -  előfordulhatnak.
FIGYELMEZTETÉSI
Ha a Mexasét más oxychinolin-tartalmú gyógyszerekkel együtt kell ad a
golni, ügyeljünk arra, hogy az oxychinolin adagja felnőtteknek napi 750 
mg-nál több nem lehet; iskolás gyermekek napi adagja legfeljebb 600 mg 
lehet. 7 éves kor alatt nem adható.
A megadott maximális kezelési idő utón az esetleges további kezelés más 
oxychinolin-tartalmú gyógyszerrel sem folytatható. Orvosi ellenőrzés nélkül 
legfeljebb 1 hétig, orvosi ellenőrzés mellett 1 hónapig szedhető megszakí
tás nélkül.
Hosszabb időn át, állandóan nagy adagokkal történő oxychinolin kezelés 
kapcsán peripheriás neuropathia, myelopathia, valamint a n. opticus káro
sodása is előfordulhat. Túlérzékenységi reakciók, látási zavarok első jelére 
a további adagolást azonnal beszüntetjük.
A Mexase-val kezelt betegek fehérjéhez kötött szérumjód meghatározásá
nak, valamint jódizotóppal végzett pajzsmirigyfunkciós vizsgálatának ered
ményei kb. 6 hónapon át nem értékelhetők.
A Mexase állatgyógyászati célra nem használható az állótok fokozott túl
érzékenységi reakciói miatt.

CSOMAGOLÁS
20 db drazsé, térítési díj: 5.20 Ft 
MEGJEGYZÉS
rí Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 

szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétel
hető.

(§) =  CIBA-GEIGY AG. -  BASEL bejegyzett véd
jegye.

T



TAVEGYI®
antihistaminicum, antiallergicum

TABLETTA, INJEKCIÓ

Specifikus és szelektiv hatású, hisztaminantagonista, exsudatio- és oedema-gátló.
A clemastin 8 órás, tartós hatását a szubsztancia sajátossága biztosítja.
Szedáló hatása alig van.
JAVALLATOK: Akut és krónikus allergiás folyamatok, felsőlégúti allergiás megbete
gedések. Asthma bronchialéban a kísérő tünetek (nyálkahártya-viszketés) enyhíté
sére. Akut és krónikus urticaria, Quincke-oedema, pruritus, allergiás bőrmegbetege
dések, gyógyszer- és alimentaris exanthemók, kontakt dermatitis, neurodermatitis, 
allergiás dermatosisok, nem specifikus bőr-affectiók. Adjuvánsként akut és krónikus 
ekzemák kezelésekor.

Adagolás Tabletta
Injekció

kn.
vagy se.

Felnőtteknek
átlagos napi adag

reggel és este

1-1 1-1

max. napi adag 3-4 3

Gyermekeknek 6-12 éves korig V2-V2

Profilaxis céljára 1 ampulla közvetlenül a feltételezetten allergiás reakciót kiváltó 
beavatkozás (gyógyszer, röntgen-kontrasztanyag) előtt.
Desensibilizáló kúra esetén profilaktikusan az allergén injekcióval együtt célszerű 
adni.
MELLÉKHATÁS: Érzékeny egyéneken nagyobb napi adagok alkalmazása esetén nem 
kívánt hatásként fáradtság, somnolentia, fejfájás, vertigo, nausea, mérsékelt gyomor- 
panaszok, szájszárazság, obstipatio jelentkezhetnek. Az esetleges mellékhatásokra a 
betegek figyelmét fel kell hívni.
Terhességben a Tavegyl injekció alkalmazása csak kivételesen súlyos esetekben 
ajánlható.
FIGYELMEZTETÉS: Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért járműve
zetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által, az egyéni 
érzékenységnek megfelelően előírt adagokban szedhetik.
Tavegyl-kúra alatt az alkohol fogyasztása tilos!
A Tavegyl tabletta és injekció csak vényre adható ki.
Az orvos rendelkezése szériát (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
Térítési díj: 20 tabletta (á 1 mg clemastinum) 9,90 Ft.
5X2 ml-es ampulla (á 2 mg clemastinum) 5,50 Ft. propylénglycolos vizes oldatban.
{§) =  SANDOZ AG -  BASEL licencia
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	Szállási Árpád: Egy medikus művészi metamorfózisa��������������������������������������������������������
	Kádár Zoltán - Szlatky Mária: Orvosi könyvillusztrációk a 15-18. században���������������������������������������������������������������������������������
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