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kapszula
ENZYMES DIGESTIVAE

A ®Kreon kapszulában 1 -2 mm átmérőjű pancreatin 
granulátumok vannak, melyek enteroszolvens bevo
nata védelmet nyújt a  gyomornedv inaktiváló hatásá
val szem ben. A granulátumok m agas aciditás esetén 
is legalább két órán át ellenállnak a gyomornedvnek. 
A vékonybél alkalikusabb pH-ján az enteroszolvens 
bevonatú granulátumok gyorsan feloldódnak é s  az 
enzimek felszabadulnak.

HATÓANYAG: Sertés pancreászból előállított 300 
mg pancreatin um gyomorsav rezisztens pellettekben 
(8000 lipase, 9000  amylase é s  450 protease F.I.P. 
egységben) kapszulánként.

JAVALLATOK: Exocrin pancreas elégtelenség, kró
nikus pancreatitis, gyomor- é s  hasnyálmirigy műtétek 
utáni enzimpótlás, cisztás fibrosis.

ELLENJAVALLATOK:
ség. Acut pancreatitis.

Hatóanyag iránti túlérzékeny-

ADAGOLÁS: A szokásos napi 3-5x1 kapszula, 
amelyet étkezés közben kevés folyadékkal kell be
venni. Felnőtteknek szükség esetén  a napi adag  6-12 
kapszuláig emelhető. Kisgyermekeknek a kapszula 
szétnyitása után a  granulátum beadható, amelyet 
szétrágás nélkül kell lenyelni.

MELLÉKHATÁSOK: Hasmenés, székrekedés, gyo
morpanaszok, émelygés, bőrpanaszok előfordulhat
nak.

MEGJEGYZÉS: -5-Csak vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. M ucoviscidosisban szenvedő gyerm e
keknek a gondozó központok szakorvosa térítésm en
tesen rendelheti.

CSOMAGOLÁS: 20 kapszula

ELŐÁLLÍTJA: Chinoin Gyógyszer é s  Vegyészeti 
Termékek Gyára Rt. Budapest

Kali-Chermie Pharm a GMBH, Hannover (NSZK licenc 
alapján).

CHINOIN BUDAPEST
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Apulein kenőcs és  krém T 200
Antiinflammatorica topica 

(ATC kód: D 07 AC 09)

Hatóanyag:
3.75 mg budesonidum (15 g) vazelin alapanyagú kenőcsben,
3.75 mg budesonidum (15 g) vízzel lemosható krémben,

Hatáa:
A budesonid hatóanyag a prednisolon-sorba tartozó, nem halogénezett glukokortikoid. Lo
kális hatáserőssége a halogénezett származékokéval azonos.

Javallat:
Kortikoszteroidra reagáló gyulladásos bőrbetegségek, elsősorban atópiás dermatitisz, 
pszoriázis, ekcéma.
Kenőcsből a felszívódás lassúbb, mint a krém gyógyszerformából, hatása tovább tart, ezért 
krónikus folyamatok kezelésére előnyben részesítendő.

Ellenjavallat:
Vírusos, bakteriális, gombás fertőzés a bőrön; 
bőrtuberkulózis;
szifiliszes bőrelváltozás; herpes simplex; rosacea; perioralis dermatitis; túlérzékenység va
lamelyik komponenssel szemben.
Terhesség, laktáció relatív ellenjavallatot képez, mérlegelni kell a várható terápiás előnyt és 
kockázatot, mert átjuthat a placentán és kiválasztódik az anyatejben.

Alkalmazáa:
Az érintett területet naponta 1—2 alkalommal vékonyan bekenni.
Fenntartó kezelés esetén elegendő a napi egyszeri alkalmazás.

Mellékhatás:
Zárt fedőkötós gyorsítja a hatóanyag felszívódását, ezért ilyen kötéssel, valamint nagy felü
leten alkalmazva felszívódhat és szisztémás kortikoszteroid hatást fejthet ki.
Ritkán a zárt kötés alatt bevérzések is jelentkeznek.
Sokáig azonos területen alkalmazva, különösen fiatal egyéneken, bőratrófia alakulhat ki. 
Másodlagos szuperinfekció, acneiform eruptio, irritatív dermatitis, égő érzés, viszketés, a 
bőr kiszáradása, folliculitis, hypopigmentáció, striae, hypertrichosis, arcbőrön papulózus 
dermatitisz esetleg előfordulhat.

Figyelmeztetés:
A kezelés időtartama a klinikai eredménytől függ. Négy héten túli kezelés csak a beteg álla
potának alapos mérlegelésével végezhető. Fertőzések esetén megfelelő antibakteriális, il
letve antifungális kezelést kell folytatni. Bőrirritáció vagy szenzibilizáció esetén a kezelést 
abba kell hagyni.
Gyermekek kezelése megfontolást és fokozott körültekintést igényel.
Szem és szemkörnyéki területek, valamint nyálkahártya kezelésére nem alkalmazható!!

Csomagolás:
1 tubus (15 g)

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR -  Budapest



Schaff Zsuzsa dr. 
és Lapis Károly dr. Hepatitis C vírus — a non-A, non-B hepatitis 

fő kórokozója
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
(igazgató: Lapis Károly dr.)

Az emberi hepatitisek fontos csoportját képezi a non-A, 
non-B hepatitis, melynek diagnózisa a hepatitis A és B ví
rusfertőzés, valamint toxikus májkárosodás kizárásán ala
pult. A közelmúltban sikerült fertőzött csimpánz szérum
ból, molekuláris biológiai módszerrel cDNS-t előállítani
(8), mellyel megfelelő polypeptid szakaszt termelve és azt 
antigénként használva, mód nyílt a fertőzött betegek széru
mában a most már hepatitis C-vírusnak nevezett ágens 
(HCV) ellenes antitestek detektálására. A teszttel végzett 
eddigi vizsgálatok igazolták: a HCV felelős a poszttranszfú
ziós és sporadikus ,,non-A, non-B” hepatitisek többségéért 
világszerte. Az antitest későn, kb. 6 hónappal a fertőzés 
után jelenik meg. A haemophiliások és kábítószerélvezők 
fertőzöttsége magas. Kiemelkedő, hogy az „ismeretlen ere
detű” májbetegségekben (CAH, PBC) is magas az anti- 
HCV ellenanyagtiter, melyek alapján felvetődik, hogy a 
HCV ezen betegségek aetiológiájában is szerepet játszhat. 
Az új módszerrel mód nyílik ezen, feltehetően lipid burok
kal körülvett egyszálú RNS vírus ellenes antitestek kimuta
tására, így a fertőzés igazolására.

H epatitis C  virus — The main cause o f  the non-A, non-B  
hepatitis. The diagnosis of non-A, non-B (NANB) hepatitis 
was based on the exclusion of hepatitis A and B infection 
and other known causes of hepatitis, such as other viruses, 
alcohol and toxic effects. More recently, an RNA has been 
isolated from a NANB-infected chimpanzee serum and 
with its aid a polypeptide antigen was produced by molecu
lar biological methods. Antibodies to this antigen — as part 
of the infectious agent, called hepatitis C virus (HCV) — 
were detected in the sera of infected patients. Studies with 
this antigen/antibody system proved, the HCV is responsi
ble for the majority of posttransfusion and sporadic NANB 
hepatitis cases worldwide. The antibody appears late, in the 
serum up to 6 months after the infection. The occurrence 
of the infection is high among hemophiliacs and drug 
abusers. Anti-HCV antibody was detected also in certain 
liver diseases with „unknown etiology” (chronic active 
hepatitis, primary biliary cirrhosis). This newly developed 
test provides the possibility to prove HCV infection in 
different groups of patients by detecting an antibody to a 
component of HCV.

A hepatitis B vírus (HBV) izolálása és szerológiai mar
kereinek detektálása után a poszttranszfűziós hepatitisek 
(PTH) jelentős részéért a feltételezett non-A, non-B vírust 
tették felelőssé (2, 11, 18). A non-A, non-B hepatitis elneve
zést alkalmazták, mivel a megbetegedés diagnózisa a hepa
titis A vírus (HAV), a hepatitis B vírus (HBV) és az egyéb 
hepatikus megbetegedést okozó vírusok (Epstein—Barr ví
rus, cytomegalovirus), valamint toxikus májkárosodást oko
zó tényezők kizárása alapján történt (10,14,24). Bár specifi
kus kórokozót egyértelműen nem identifikáltak, igazolták, 
hogy a betegséget átvihető ágens okozza, mely a csimpán
zokat is megbetegítheti (4,7,21, 26). Retrospektív vizsgála
tok rámutattak, hogy a non-A, non-B hepatitis nem új, csak 
újonnan felismert megbetegedés és feltehetően egynél több 
fertőző ágens okozza, bár humán adatok alapján ezt csak 
feltételezhettük (12).

Számos munkacsoport próbálkozott a non-A, non-B 
hepatitis ágensének izolálásával, mind emberből mind 
csimpánzból (12, 15). Ugyancsak számos szerológiai mód
szert igyekeztek alkalmazni a kórokozó detektálására, válto
zó eredménnyel (1, 5, 14, 17, 27). Ezen tesztek azonban

Kulcsszavak: hepatitis, hepatitis C vírus, non-A, non-B hepatitis, máj
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megfelelő kontroliokkal kiegészítve, kódolt szérumanyagot 
vizsgálva, nem bizonyultak megbízhatónak, érzékenynek és 
reprodukálhatónak (10, 12).

Az elteijedten alkalmazott szerológiai tesztek közé tar
tozik Shirachi és m tsai (25) immundiffúziós módszere, 
melynek módosított formáját hazánkban is alkalmazzák
(13).

A nem specifikus tesztek közül elsősorban a szérum 
alanin aminotranszferáz (ALT) diagnosztikus értékét hang
súlyozzák non-A, non-B hepatitisben (2).

A megbetegedést okozó fertőző ágens identifikálásához 
végül is a közel 15 éven át végzett csimpánz kísérletek vezet
tek, melyek segítségével megfelelő antigén-antitest rendszer 
áll rendelkezésre az emberi betegség okának felderítéséhez.

A csim pánz non-A, non-B hepatitis, a  HCV-genom izo
lálása.

Fertőző emberi szérum kis mennyisége akut hepatitist 
okoz csimpánzban, melyet fény- és elektronmikroszkópo
sán jellegzetes markerek (7, 2. ábra) (22) és ALT-emelkedés 
(26) jellemez. A fertőzés krónikus kimenetelű is lehet és az 
emberi betegséghez hasonló krónikus aktív hepatitist 
(CAH) vagy cirrhosist is okozhat (6).

A fertőzött csimpánzok szérumából és májából izolált 
vírusszerű részecskék tanulmányozása arra utalt, hogy a 1903



1. táblázat: HVC-specifikus cDNS klon izolálásának és poly- 
peptid antigén kimutatásának folyamata*

1. ábra: HCV-vel fertőzött csimpánz máj elektronmikroszkópos ké
pe. Jellegzetes tubulusok láthatók a fertőzés eredménye
ként (44 OOOx)

2. ábra: l-típusú cytoplasmatikus zárvány HCV-vel fertőzött csim
pánzmájban, mely a  flavivirusokkal okozott fertőzésekre 
emlékeztet (18 OOOx)

nagy mennyiségű NANBH-fertőzött csimpánz plazma (tubulus for
máló ágens)

4
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(ultracentrifugálással nyert vírus gazdag üledék)
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353 bázis pár insert (nem hibridizál emberi v. csimpánz DNS-sel,

csak az eredeti vírus pellettel)

4
plasmid

4
polypeptid antigén 

(C100—3)

RIA ELISA
(Chiron) (Ortho)

*Choo és mtsai, Science, 1989, 244, 359—362. alapján

kórokozó kis (80 nm alatti), lipid burokkal rendelkező egy- 
szálú RNS-vírus (6, 15, 24). Schaff és m tsai (23) igazolták, 
hogy a vírus interferon-termelést nem indukál a preklinikai 
szakban, a feltételezett viraemia kezdetén, szemben a HBV 
okozta fertőzéssel.

A nagy mennyiségű, krónikusan fertőzött csimpánz 
szérumból ultracentrifugálással vírus gazdag üledéket nyer
tek, mely a további lépések forrása volt (8).

DNS-hibridizáció módszerét alkalmazva a létrehozott 
c (complementer) DNS könyvtárból először egy 155, majd 
egy 353 bázis pár nagyságú szakaszt izoláltak (1. táblázat), 
mely csak a kiindulási vírus üledékkel, illetve fertőzött 
csimpánzokból származó anyaggal hibridizált. Ezen sza
kaszt megfelelő vektorba ültetve, polypeptid antigént 
(C100—3) termeltek, melyet a kialakított klinikai tesztben 
alkalmaznak. Az ily módon molekuláris biológiailag rész
ben jellemzett ágenst hepatitis C-vírusnak (HCV) nevezték 
el (8, 16), mely nevet már korábban javasolták (18), azonban 
marker hiányában nem alkalmazták.

A fenti módon „termelt” HCV antigén természetesen 
a vírus csupán egyik komponense, szolubilis alkotórésze, 
nem vizualizált strukturális proteinje. Az ellenanyag, me- 

1904 lyet ezen antigén segítségével detektálhatunk is feltehetően

csak egyike a HCV-fertőzés során megjelenő immunglobu
linoknak és várhatóan számos további követi.

A vírus egyértelmű hovatartozása még kétséges. A 
nagyság és fizikokémiai tulajdonság alapján a Flaviviru- 
sokhoz tartják legközelebbinek (B radley, személyes köz
lés), melyek a Togavirus család tagjai, hasonlóan a sárga
láz és kullancs encephalitis stb. kórokozójához. Az izolált 
részecskék tulajdonságai és a csimpánz májban kialakított 
ultrastrukturális elváltozások (2. ábra) támogatják ezt az 
elképzelést.

A H CV-ellenes antitestek kim utatása

A fenti módon leírt, csimpánzból molekuláris biológi
ai módszerekkel előállított antigént radioimmunoassay 
(RIA)-vel alkalmazták a cirkuláló antitest detektálására 
(16). Ezen módszerrel hét, biztosan csimpánzt fertőző em
beri szérumból hat bizonyult pozitívnak. Olasz és japán 
krónikus non-A, non-B poszttranszfuziós hepatitises (PTH) 
betegek 80%-ában, az akut betegségben szenvedők 
15%-ában volt az antitest kimutatható (16).



Az eredeti közlést hamar számos további követte, így 
Spanyolországban 836 szérummintát vizsgáltak (9), Hollan
diában PTH eseteket teszteltek (28) (2. táblázat). A Chiron 
cég által előállított tesztet hamarosan az Ortho-cég kitje 
(ELISA) követte, melynek eredményéről nyugatnémet vizs
gálatok számoltak be (17, 19).

2. táblázat: Anti-HCV pozitivitás 
sekben

különböző megbetegedő-

Ortho teszt Chiron teszt

akut NANBH 2 0  %
chr PTH—NAN B 79 % 85%
chr sporadikus-NANBH 72 % 62%
haemophiliások 78 % 64%
kábítószeresek 48 %
kábítószeresek női partnerei 6 %
haemodialízisen átesettek 5,5% 2 0 %
homoszexuális férfiak 8 %

autoimmun CAH
PBC, alkoholos és cryptogen

44%

cirrhosis 38%

egészséges terhes nők 1 —2 %
random véradók 0,24%

0,79%

NANBH = non-A, non-B hepatitis,
PTH = poszttranszfúziós hepatitis,
CAH = chronicus aktív hepatitis 
PBC = primer biliaris cirrhosis 
Ortho teszttel végzett vizsgálatok (17, 19) 
Chiron teszttel végzett vizsgálatok (9, 28).

ségekben, így autoimmun CAH-ben, primer biliáris és 
cryptogen cirrhosisban (9). Hasonlóan lényeges, hogy a 
HBV-negatív primer hepatocelluláris májcarcinomában 
szenvedő betegek ugyancsak magas arányban bizonyultak 
anti-HCV pozitívnak. Mindez felveti, hogy a HCV szere
pet játszhat ezen májbetegségek kialakulásában kórokozó
ként, vagy kofaktorként.

A fenti, jelenleg rendelkezésre álló klinikai adatok rá
mutatnak a HCV jelentőségére az emberi hepatitisek sorá
ban (3. táblázat). A fertőzés különös fontosságát hangsú
lyozza, hogy a viszonylag enyhe lefolyású akut megbete-

3. táblázat: Legfontosabb emberi hepatitist okozó vírusok

HAV HBV HCV HDV HÉV

Hepatitis akut akut akut akut akut
lefolyása chr chr chr

RNS •DNS RNS RNS RNS
VÍRUS entero hepadna toga? defektiv calici?

27 nm 42 nm fiavi? 37 nm 32—34
( 2 2  nm) 80 nm nm

alatt

fertőzés p. 0 . parent. parent. parent. p. 0 .
útja ?

kimutatás széklet serum serum serum széklet
(HBsAg,
HBcAg,
HBeAg)

(anti-HCV)

inkubációs 14-21  n 28—60 ri ?—60 n ?—60 n 14—60 n
idó

A H C V-antitestek detektálásából levonható je len leg i 
következtetések

A HCV-ellenes antitestek kimutatása a krónikus PTH- 
esetek magas százalékában (80%) több országban (USA, 
Japán, NSZK, Hollandia, Olaszország) arra utal, hogy a 
HCV felelős a PTH legnagyobb részéért világszerte (8,16, 
17, 19). Hasonlóan a magas anti-HCV ellenanyag alapján 
a krónikus sporadikus non-A, non-B hepatitisek kórokozó
ja is nagy részben a HCV (9, 17).

Az akut non-A, non-B hepatitis esetekben detektált 
alacsony arányú HCV-antitest, valamint sorozatos szérum
minták nyomon követése arra utal, hogy az anti-HCV meg
jelenése viszonylag későn, többnyire 6 hónap múlva észlel
hető, tehát a szerokonverzió igen későn következik be (16,
28). Ennek oka nem tisztázott, de arra utal, hogy a HCV 
gyengén immunogen vírus.

Korai epidemiológiai vizsgálatok nem találtak lénye
ges különbséget a városi és falusi lakosság anti-HCV titeré- 
nek tekintetében, azonban észak—dél különbség az NSZK- 
ban észlelhető volt (17), mely esetleges vektor szerepének 
lehetőségét is felveti.

A vártnak megfelelően magas anti-HCV frekvencia 
észlelhető haemophiliásokban és kábítószer-élvezőkben
(9).

Talán a legizgalmasabb új adat az anti-HCV magas 
arányú észlelése „ismeretlen” eredetű krónikus májbeteg-

HAV = hepatitis A vírus 
HBV = hepatitis B vírus 
HCV = hepatitis C vírus 
HDV = hepatitis D vírus („delta ágens")
HÉV = hepatitis E vírus (enteralisan átvitt „non-A, non-B” vírus) 
p. o. = per os, parent. = parenteralis 
n = nap

gedés gyakran vezet krónikus májbetegség (krónikus per- 
zisztáló és aktív hepatitis, valamint cirrhosis) kialaku
lásához.

A rendelkezésre álló teszt a vírusellenes antitestet de
tektálja, elsősorban a krónikusan fertőzött egyénekben, 
ezáltal mód van a véradásból való kiszűrésükre. Változatla
nul probléma viszont a fertőzés kezdetétől az antitestek 
megjelenéséig terjedő — igen hosszú (6 hónap) — perió
dus, mely alatt változatlanul nem tudunk vírus markert de
tektálni. A fent vázolt molekuláris biológiai megközelítés 
alapján azonban várható, hogy hamarosan az antigén de
tektálására is mód lesz és a HCV markerek szerológiája tel
jessé válhat.
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Csontszcintigráfia emlőrákban:
10 éves követés
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged,
Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium (vezető: Csernay László dr.) 
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(igazgató: Verdan Gábor dr.)

Szerzők 950 emlőrákos beteg követéses csontszcintigram- 
jai alapján tanulmányozták a módszer helyét a kórkép pri
mer stádiummegállapításában és a betegkövetésben. A tu
mordiagnózis időpontjában a betegek 6,8%-ában mutattak 
ki csontmetastasist (CSM). Az elsődleges terápiát követő
en fellépő daganatkiújulás első helye 42%-ban a vázrend
szer volt. A 12 hónapnál hosszabb ideig követett, korábban 
negatív 623 beteg 25%-ában jelentkezett CSM, átlag 22,3 
hónappal a műtét után. Kicsiny (pTl) tumorméret esetén 
17%-ban, a pNO esetek 16,9%-ában alakult ki csontmetas- 
tasis a betegkövetés során. A betegek 43 %-a a CSM szcin- 
tigráfiás diagnózisának időpontjában panaszmentes volt. 
163 elhalálozott beteg átlagos túlélése a CSM megjelenése 
után 18,2 hónap volt. 13 beteg él (vagy élt) 5 évvel a CSM 
diagnózis után. Szerzők a csontszcintigráfia rutinszerű 
végzését javasolják a tumordiagnózis időpontjában, majd 
évente egyszer panaszmentes esetben is, a patológiai stádi
umtól függetlenül, minimálisan 5 évig.

A CSM-kimutatás legszenzitívebb módszere a 
csontszcintigráfia (3, 10, 20, 25); e tekintetben előkelő he
lyét szilárdan őrzi a nagy felbontóképességű leképező eljá
rások (CT, MRI) korában is. Az eljárás relatíve aspecifi- 
kus volta ismert: etiológiai diagnózist csak kevés esetben 
nyújt, korrekt interpretálásához a legtöbb esetben kiegé
szítő információk (klinikai adatok, röntgenfelvételek, la
boratóriumi eredmények) szükségesek.

Munkánkban arra kerestünk választ: mi a csontcinti- 
gráfia helye az emlőrák primer stádium-megállapításában 
— a CSM megjelenésének monitorizálásában —, figye
lembe véve a Magyarországon jelenleg érvényben lévő te
rápiás gyakorlatot és a módszer költségeit.

B etegek és m ódszer

1979. január 1. és 1988. július 1. között 950 emlőrákos beteg 
követéses csontszcintigráfiás vizsgálatsorozatát indítottuk el. 
Alapvizsgálatot végeztünk a primer diagnózist követő 6 héten be
lül (több mint 95%-ban a műtéti beavatkozás után), majd 6, 12, 
18,24 hónap múlva, továbbá azt követően évente egyszer. Az átla
gos követési idő 30,7 hónap volt. A nőbetegek száma 935, átlag-

Kulcsszavak: csontszintigráfia, emlőrák, követés

Orvosi H etilap 1990. 131. évfolyam 35. szám

Bone scanning in b rea st cancer: 10-years follow -up. The 
value of bone scanning in the primary staging and clinical 
course of breast cancer was studied in a 10-years follow-up. 
Bone metastases (BM) were detected at the time of 
primary diagnosis in 6,8% of the patients. After primary 
therapy, the skeleton was the first site of the relapse in 42 % 
of the cases. During the follow-up, BM were revealed in 
25 % of 623 patients a mean of 22,3 months after the oper
ation. BM were manifested in 17 % of the cases with small 
primary (pTl) tumors and negative axillae. Forty-three 
percent of the patients had no symptoms at the time of BM 
diagnosis. The mean survival after the appearance of BM 
in 163 patients was 18,2 months. Thirteen patients survived 
more than 5 years after the diagnosis of BM. The routine 
use of bone scanning is suggested at the time of primary 
diagnosis, and then yearly in a minimum 5-years period, 
independently of the symptoms.

életkoruk 52,9 év (23—87 év), a férfibetegek száma 15, átlagélet- 
koruk 61,9 év (40—72 év). A nők menostatus szerinti megoszlása 
a tumordiagnózis időpontjában: aktív menostatus (< 4 8  év): 262 
(28%), climacterium (48—60 év): 368 (39,4%), senium (> 6 0  
év): 305 (32,6%). A primer diagnózist követő terápiát az 1. táb
lázatban tüntettük fel; 6 kivételével valamennyi betegben történt

1. táblázat: Alkalmazott primer terápia

944
71

842
22

9
6

műtéti beavatkozás, a megoldások között az axillaris blockdis- 
sectióval kiegészített emlőeltávolítás (89,2%) dominált. A tu
mor szövettani diagnózisa 68,9%-ban infiltráló ductus cc., 
6,6%-ban pedullaris cc., 3,8%-ban intraductalis cc., 3,4%-ban 
infiltráló lobularis cc., 17,3% egyéb típusú volt. 766 (80,6%) 
beteg postoperativ irradiatióban-, és összesen 384 (40,4%) be
teg adjuváns hormon és/vagy kemoterápiában részesült.

A csontszcintigráfiát 600 MBq 99mTc-pirofoszfát iv. adása 
után MB 9100, ületve MB 9200 típusú gammakamerával 
(GAMMA) készítettük, 1500 ID előválasztással, kis részben ^X jT  
Polaroid-, nagyobbrészt röntgenfilmre a következő felvételi irá- O  
nyokból: koponya 2 oldalirányból, teljes gerinc, medence ante- 
rior és posterior irányból, anterior mellkas-vállak. A csont- 1 9 0 7

Műtéti beavatkozás: 
emlőeltávolítás
emlóeltávolítás + ax. blockdiss.: 
részleges emlőeltávolítás: 
részleges emlőeltávolítás + ax. block: 

Műtét nem történt:



szcintigramon megjelenő patológiás radiofarmakon-halmozódást 
akkor tekintettük metastasisnak, ha azt legkésőbb 12 hónapon be
lül natív röntgenfelvétel és/vagy rétegfelvétel igazolta, vagy a 
szcintigráfiás gócok típusosán, multiplex módon jelentkeztek. 
Téves pozitívnak minősítettük a szcintigramot, ha a patológiás 
aktivitástöbblet etiológiai természetét (malignus vagy benignus) 
magyarázó radiológiai jel 12 hónapon belül nem jelent meg, 
és/vagy a szcintigráfiás góc spontán eltűnt. Téves negatívnak 
azon szcintigramokat minősítettük, melyek a párhuzamosan 
megfigyelt radiológiai pozitivitás (metastasis), és a beteg perma
nens panaszai ellenére nem jeleztek eltérést. A csontszcintigráfi- 
ával egyidejűleg klinikai vizsgálat, időszakonként vérkémiai és 
ultrahangvizsgálat is történt.

Eredm ények

A fentiekben részletezett technikával 950 betegben 
összesen 3421 áttekintő csontszcintigráfiát végeztünk. A 
téves negatív csontszcintigramok aránya 0,8 % volt (tisztán 
lytikus borda-, illetve medence-áttételek), a radiológiai 
módszerekkel később sem igazolt téves pozitív felvételek 
aránya 2,6 %. A natív csontröntgen-felvételeken megjelenő 
metastasis-jel átlag 8 hónapos késéssel követte a csont- 
szcintigram pozitivitását. A kérdéses, a csontszcintigra- 
mon pozitívnak talált csontrégió(k)ról készült rétegfelvétel 
gondos elemzése viszont az esetek zömében azonnali diag
nózist biztosított.

Összesen 221 betegben (23,6%) diagnosztizáltunk 
csontmetastasist, férfiakban mindössze 2 esetben. Már az 
ún. alapvizsgálat során 65 betegben (6,8%) mutattunk ki 
csontáttételt, közülük sajnos csupán 19 esetben a terápiás 
döntés előtt. A 2. táb láza t az alapvizsgálat során pozitív-

2. táblázat: A 0 időpontban csontáttétellel bíró betegek meg
oszlása a klinikai stádium szerint

Stádium 1. 2 / 1 1 2 (1 ,8 %)
Stádium II. 21/552 (3,8%)
Stádium III. 23/170 (13,5%)
Stádium IV. 10/ 13

nak bizonyult 56, praeoperativ klinikai stádiummal ren
delkező beteg megoszlását mutatja (9 beteg klinikai stádi
umáról nincs pontos adatunk). Az I—II. stádiumú betegek 
részaránya összesen 3,4% volt.

A primer terápiát követően 296 betegben jelentkezett 
daganatkiújulás. Ennek első helye legnagyobb (41,8%) 
százalékban a vázrendszer volt (3. táblázat). A csontme-

3. táblázat: A primer terápiát követő dagnatkiújulás első 
helye

ä
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vázrendszer
lokális/regionális recidíva
tüdő
máj
pleura
egyéb (ovarium, agy, pajzsmirigy, stb.) 
multiplex (csont is)

124 beteg (41,8%) 
6 6  beteg (22,5%) 
25 beteg (8,3%) 
17 beteg (6,2%) 
3 beteg (1,0%) 

14 beteg (5,1%) 
47 beteg (16,1%)

tastasis 16,1 %-ban multiplex áttétképződés részjelensége
ként lépett fel, így részaránya összességében elérte az 
58 %-ot. A minimálisan 12 hónapig követett, korábban ne
gatív szcintigrammal rendelkező 623 beteg közül 156-ban 
(25,04%) diagnosztizáltunk később csontáttételt, mely
nek megjelenési ideje a műtéttől számított átlag 22,3 hó
nap volt. A CSM időbeni megjelenésének gyakoriságát a
4. táblázatban  mutatjuk be. Az 5. táb lá za t a csontszcinti- 
gráfiás követés során pozitívvá vált betegek histopatholo- 
giai T és N klasszifikációját demonstrálja. A kicsiny (TI) 
tumorméretű és negatív (NO) axillájú betegekben vi-

4. táblázat: A metasztázis megjelenésének gyakorisága a 
csontszcintigráfiás követés során

1 2 hónap 29/623 beteg 4,7%
24 hónap 51/474 beteg 1 0 ,8 %
36 hónap 27/401 beteg 6,7%
48 hónap 19/253 beteg 7,5%
60 hónap 12/154 beteg 7,8%
72 hónap 7/ 93 beteg 7,5%

5. táblázat: A csontszcintigráfiás követés során pozitívvá 
vált betegek pT és pN klasszifikációja

PT1 14/82 (17,1o/o) pNO 39/230 (16,9%)
PT2 106/454 (23,4%) pN1 78/298 (26,2%)
pT3 18/ 63 (28,50/o) pN2 14/ 46 (30,40/o)
pT4 8 / 24 (33,30/0) pN3 1/ 4 (25,0%)

pNX 14/ 48(29,2o/o)

szonylag nagy százalékban (17%) jelentkezett a betegkö
vetés során CSM, a gyakoriság a tumor stádiumával mér
sékelten növekedett. A már az alapvizsgálat során észlelt 
CSM-esetek között a seniumban lévő betegek részaránya 
dominált az aktív menostatusú betegekkel szemben, a be
tegkövetés során a sorrend megfordult.

A CSM szcintigráfiás diagnózisának időpontjában, 
vagy azt megelőzően a betegek 56,6%-ának volt csontfáj
dalma, a betegek 43,4%-a panaszmentes volt. Ugyanak
kor a konzekvensen negatív szcintigramú és röntgenfelvé
telű betegek 39%-a jelzett diffúz, vagy lokalizált 
csontfájdalmat.

163/221 (73,8%) elhalálozott beteg átlagos túlélése a 
csontmetastasis szcintigráfiás diagnózisát követően 18,2 
hónap (2—96 hónap) volt. E betegek 40,5%-a 1 éven be
lül, 76%-a 2 éven belül, 96,1 %-a 5 éven belül halt meg. 
58 jelenleg élő beteg átlagos túlélése a CSM megjelenését 
követően 32,2 hónap (9—94 hónap). 13 beteg él (vagy élt) 
több mint 5 évvel röntgennel verifikált, multiplex csont
áttétel kimutatása után. Két esetben elváltozásokat már az 
alapvizsgálat során észleltünk.

M egbeszélés

A z  emlőrák csaknem valamennyi iparilag fejlett or
szágban növekvő morbiditást mutat. A nagy gyakoriság
gal jelentkező (nem ritkán hosszú ideig izolált) CSM-ok 
kezelése során mind többször megfigyelt kedvező terápiás





Korszerű lehetőség 
az érbetegségek kezelésére

Hatóanyag: 400 mg pentoxifyllinum drazsénként.

Javallatok: Perifériás keringési zavarok (pl.: láb
szárfekély, gangréna). Agyi keringési zavarokból 
adódó állapotok (emlékezettel és koncentrációs 
készséggel kapcsolatos zavarok, szédülés, fülzúgás, 
stb.)
Szem és fül keringési zavarok, melyek csökkentik a 
látási és hallási képességet.
Ellenjavallatok: Pentoxifyllin túlérzékenység, 
erős vérzés, gyomorvérzés, akut szívinfarktus, nagy 
kiterjedésű retinavérzés, terhesség.
Adagolás: Naponta 800— 1200 mg (2— 3-szor 1 
drazsé) adható. Szétrágás nélkül, bő folyadékkal, 
étkezés után kell bevenni.
M ellékhatások: Alkalmazásakor előfordulhatnak 
gyomor-, bélpanaszok (pl. gyomornyomás, teltség- 
érzés, émelygés, hányás, hasmenés), fejfájás vagy 
szédülés, melyek egyes esetekben a kezelés meg
szakítását tehetik szükségessé.
Arckipirulás vagy forróságérzés, paroxysmalis ta
chycardia, angina pectoris vagy vérnyomásesés na
gyon ritkán jelentkezik, főleg magasabb dózisoknál. 
Ilyen esetekben a készítmény szedését szüneteltetni 
kell, vagy a dózis csökkentését fontolóra kell venni. 
Túlérzékenységi reakciók — viszketés, bőrvörösség, 
csalánkiütés, a bőr lokális duzzanata (angioneuroti-

drazsé
Vasodilator periphericus

kus ödéma) — előfordulása ritka és rendszerint a 
terápia abbahagyásával gyorsan elmúlnak. 
Antikoagulánsokkal vagy thrombocyta aggregációt 
gátlókkal, illetőleg nélkülük végzett Trental kezelés 
alatt ritkán bőr- és nyálkahártya vérzések léphetnek 
fel. Egyes esetekben thrombocytaszám csökkenés 
léphet fel.
G yógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható:
— vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (hatásfo
kozódás)
— inzulinnal, orális antidiabetikummal (hatásfoko
zódás)

Figyelm eztetés: Károsodott veseműködés ese
tén, csak csökkentett mennyiségben adható. Vér
nyomáscsökkentőkkel együtt alkalmazva az adago
lást újból be kell állítani.
Megjegyzés: *Csakvényre adható ki egyszeri al
kalommal. Súlyos vagy progrediáló perifériás és 
agyi keringési zavarokban, melyek csökkentik a 
látási és hallási képességet, a területileg és szak
mailag illetékes fekvőbeteg osztály, szakrendelés 
(gondozó) javaslata alapján a kezelőorvos a ké
szítményt térítésmentesen rendelheti.
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eredmények a vázrendszeri áttételek korai kimutatását 
megkülönböztetett jelentőségűvé tették. E tényekkel ma
gyarázható, hogy a csontszcintigráfiának az emlőrák diag
nosztikában betöltött helyéről, prognosztikai értékéről 
igen sok közlemény látott napvilágot a nemzetközi szakiro
dalomban.

Klinikailag lokalizált (I—II. stádiumú) emlőrákban 
C olem an  1,3%-, B aker 1,5%-, M cN ail 2%-, Bishop  
2,3%-, M oneypenny 2,8%-, Hahn 3%-, M cK illop  14,6%-, 
C itrin  14,7%-, F u m ival 14,7%-, R oberts 23%-, G alasko  
25 %-nak találta az alap csontszcintigram-pozitivitást (1,2, 
3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21). Előrehaladott (Hl. stá
diumú) emlőrákban E l-D om eiri 40%-ban, M cN eil 
58%-ban figyelt meg CSM-t. A betegkövetés során operá- 
bilis emlőrákban B aker 20 %, Citrin  20,3 % -, D avies  19 % -, 
G erb er  36,4%-, M oneypenny 10%-ban figyelt meg újon
nan megjelent CSM-okat átlag 15—39 hónapos követési 
idő során (1, 2, 3, 6, 11, 17). A téves pozitívnak talált 
csontszcintigramok aránya Bishop  anyagában 1,1%, 
Colem an-ébun  1,6%, a téves negatívaké 0,3%, illetve 2% 
(2,5). M oneypenny szokatlanul magas (27%) téves negatív 
arányt közölt (17). Bake, Bishop  és M oneypenny egyik kli
nikai stádiumban sem tekinti indokoltnak a csontszcinti- 
gráfia rutinszerű elvégzését az alacsony találati arány és a 
vizsgálat magas költségei miatt. Colem an  és E l-D om eiri 
(5,7) az I. stádiumban feleslegesnek, a magasabb stádiumú 
tumorokban azonban szükségesnek tartják mind az alap, 
mind a követéses vizsgálatok elvégzését. Citrin  (3,4), G a
lasko  (10), G erb er  (11), Hahn (12), M cN eil (15), N olan  (18), 
R ossing  (23) eltérő vizsgálati eredményeik ellenére azon 
az állásponton vannak, hogy az alap- és a követéses 
csontszcintigráfia elvégzése valamennyi stádiumban 
célszerű.

Saját, 950 főből álló betegcsoportunkban a vázrend
szer volt legnagyobb százalékban a távoli áttételképződés 
első helye. A betegek közel 7%-ában már az alapvizsgálat 
során mutattunk ki CSM-t, közülük 46 betegben késve, a 
műtét utáni hetekben. Ezekben az esetekben a csontáttétel 
előzetes ismerete befolyásolta volna a terápiás döntést, a 
műtét radikalitását, vagy annak elvégzését. A tény arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a szerencsére relatíve alacsony 
pozitivitás ellenére valamennyi emlőtumor esetében, még 
a terápiás döntés megállapítása előtt rutinszerűen el kell 
végezni az áttekintő csontszcintigráfiát.

Adataink egyértelműen cáfolják azt az álláspontot, 
mely szerint a vizsgálat csak az emlőtumor előrehaladott 
stádiumában indokolt. Figyelemre méltó anyagunkban a 
kicsiny, lokalizált tumorok követése során megfigyelt 
csontáttételek gyakorisága. Az alacsonyabb stádiumú em
lőtumorokban fellépő, occult CSM korai kimutatása dön
tőbb terápiás konzekvenciával bír, mint a betegség kiter
jedtebb formáiban.

A magasabb stádiumú, gyakran korai visceralis disse- 
minatiót mutató esetekben a csontszcintigram pozitivitása 
hasznos többletinformációt nyújt a daganat valódi kiterje
dését illetően, és felhívja a figyelmet a patológiás fractura 
veszélyére, de a terápiás tervre gyakorolt hatása lényege
sen csekélyebb a korai stádiumú esetekhez viszonyítva.

Megállapítottuk, hogy a klinikai panaszmentesség

egyáltalán nem zárja ki a vázrendszeri érintettséget, 
ugyanakkor típusosnak tűnő panaszok sem bizonyító ere
jűek: a csontszcintigráfia indikációja nem köthető a fájda
lom jelenlétéhez.

A CSM megjelenését 163 beteg 96%-ában 5 éven be
lül exitus követte, tehát rendkívül rossz prognosztikai jel. 
A túlélést azonban alapvetően a visceralis disseminatio 
megjelenésének időpontja, illetve a terápiára adott válasz 
szabta meg. Figyelemre méltónak tartjuk ugyanakkor, 
hogy 13 betegünk él (vagy élt) több mint 5 évvel a multi
plex CSM szcintigráfiás diagnózisa után. Eseteiben, vala
mint a hosszabb ideig izolált CSM-sal élő betegekben 
hormon-, vagy kombinált kemo/hormon terápiával több
szöri remissiót sikerült elérni, kielégítő életminőség 
mellett.

Meggyőződtünk arról, hogy a terápiás döntéshozatal 
során indokolatlan a csontszcintigráfia deklarált aspecifi- 
tása miatti túlzott óvatosság. Ismert primer tumorban mul
tiplex gócok jelentkezésekor a csontszcintigram specifikus 
diagnózist nyújt. Soliter gócok esetén célzott csont- 
röntgen-felvételek-, ezek negativitásakor rétegfelvételek 
segítségével juthatunk etiológiai diagnózishoz. A szcinti- 
gramok téves negativitásának elenyésző aránya (nagy szen- 
zitivitás!) miatt diagnosztikai szempontból röntgenfelvéte
leket csupán a csontszcintigramon jelentkező pozitivitás, 
valamint típusos fájdalom mellett szcintigram-negativitás 
esetén — lytikus CSM kizárása céljából — kell végezni.

Az áttekintő csontszcintigráfia az ugyanazon régiókat 
magában foglaló áttekintő csontröntgen-felvételek árának 
ötödrészébe kerül, így a vázrendszeri áttételek monitorizá- 
lására — a nagyfokú szenzitivitás mellett az alacsonyabb 
költségek miatt is — az izotóp módszert kell alkalmazni. 
A vizsgálat rutinszerű végzésének feltételei a gammaka
merával felszerelt izotóp laboratóriumok hálózatának kié
pülésével nagyrészt biztosítottnak tekinthetők hazánkban.

A vizsgálati eredményeink alapján javasoljuk a nagy 
szenzitivitású, veszélytelen, az áttekintő csontröntgen
vizsgálatnál lényegesen olcsóbb csontszcintigráfia rutin
szerű elvégzését emlőrákban — a tumor nagyságától, az 
axilláris nyirokcsomók állapotától és a panaszoktól függet
lenül — valamennyi esetben:

1. a primer stádiummegállapítás részeként,
2. a beteg gondozása során évente egyszer (minimum 

5 évig)
3. bármely lokalizációjú daganatkiújulás vagy pana

szok esetén soron kívül.

Köszönetünket fejezzük ki Baradnay Gyula dr., Kapros Ká
roly dr., Kispál Mihály dr. és Zoliéi István dr.-oknak értékes köz
reműködésükért.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

slllíaĥ Erkkidr A lymphocyta szubpopulációk és a 
és Tainio veii-Matti dr! plasmasejtek megoszlása colitis ulcerosás

gyermekek vastagbél-nyálkahártyájában
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, I. Gyermekklinika 
(igazgató: Miltényi Miklós dr.) 
és Helsinki Egyetem I. Gyermekklinika 
(igazgató: Jaakoo Perheentupa dr.)

A szerzők 8 colitis ulcerosás gyermek és 12 egészséges 
kontroll colon és rectum nyálkahártyájában tanulmányoz
ták a kezelés megkezdése előtt a lymphocyta szubpopulá
ciók és a plasmasejtek megoszlását. Négy betegben a vizs
gálatokat elvégezték a kezelés megkezdése után három 
hónappal is. Az intraepithelialis lymphocyták számában 
nem találtak különbséget a betegek és a kontrollok között. 
Ezeknek a sejteknek a túlnyomó része T-sejt volt, s közöt
tük a szuppresszor/cytotoxikus T-sejtek voltak többségben. 
A lamina propriában a kezelés előtt és után egyaránt a T- 
sejtek, a helper T-sejtek, valamint a B-sejtek száma emel
kedést mutatott a kontroliokéhoz viszonyítva. A betegek
ben az IgG tartalmú sejtek száma háromszorosa volt a 
kontroliokénak, s emelkedést észleltek az IgE pozitív sej
tek számában is. Az IgA és IgM tartalmú sejtek száma nem 
tért el a kontroliokétól. Az eredmények arra utalnak, hogy 
colitis ulcerosában a vastagbél-nyálkahártyán belül az el
sődleges immunológiai folyamatok helye a lamina 
propria.

The d istribu tion  o f  lym phocyte subpopulations a n d  p la sm a  
cells in the co lon ic  an d  recta l m ucosae o f  ch ildren  with ul
cera tive colitis. The distribution of lymphocyte subpopu
lations and plasma cells of the colonic and rectal mucosae 
were studied in eight children with ulcerative colitis and 
12 healthy controls. In four patients the examinations were 
also carried out 3 months after the beginning of treatment. 
No difference in the number of intraepithelial lymphocytes 
was found between the patients and controls. The majority 
of these cells were T-cells, and among them the suppres- 
sor/cytotoxic cells were preponderant. In the lamina 
propria of both untreated and treated patients the numbers 
of T-cells, helper T-cells, and B-cells were elevated com
pared to controls. In the patients the number of IgG- 
containing cells was three times that of the controls; the 
number of IgE positive cells was also elevated. The num
bers of IgA- and IgM-containing cells were not different 
from that of the controls. The results suggest that in ulcera
tive colitis the place of primary immunological processes 
inside the large bowel mucosa is the lamina propria.

A colitis ulcerosa a vastagbél máig is ismeretlen etio- 
lógiájú gyulladásos betegsége. A kórképet először 1923- 
ban diagnosztizálták gyermekben (11). Napjainkban a be
tegség gyermekkori prevalenciája 6,8 százezrelékre tehető 
(28), incidenciája pedig a 15 év alatti korcsoportban 2,3 
százezrelék körüli (4). Magyarországon a colitis ulcerosa 
incidenciája N agy Gy. és m tsai szerint 3 százezrelék körül 
mozog (22). A colitis ulcerosa patogenezisében nagy való
színűséggel immunológiai effektor mechanizmusok játsza
nak alapvető szerepet, amelyeket immunregulációs zava
rok hozhatnak létre (8, 14, 16, 17, 21, 28). Nem ismertek 
azok az antigének, amelyek kiválthatják, s esetleg fenn-

Kulcsszavak: colitis ulcerosa, immunhisztológia, lymphocyta szub- 
populáció, vastagbél

Rövidítések: CD =  cluster designation (Az egyes lymphocyta szubpo
pulációk nemzetközi megjelölése a felszíni differenciálódási markerek alap
ján); Ep =  epithelium; H/S =  a helper és szuppresszor T-sejtek hányadosa 
(Th/Ts); IEL = intraepithelialis; LP : lamina propria; Th =  T helper/indu- 
cer sejt (CD4+); Ts =  T szupresszor/cytotoxicus sejt (CD 8+) 
SEM =  standard error of mean (az átlag hibája)

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 35. szám

tarthatják a kórképet. Az immunfolyamatok fontos szere
pére utal az a megfigyelés is, hogy colitis ulcerosában a 
vastagbél-nyálkahártya epithelialis sejtjei HLA-DR ex
pressziót mutatnak, míg egészségesekben ez nem figyelhe
tő meg (3, 9, 13, 29).

Az IgG tartalmú sejtek száma jelentősen megnő a coli
tis ulcerosások vastagbél-nyálkahártyájának lamina propri- 
ájában (15,27, 31, 32), nem ismert azonban, hogy ezek a sej
tek milyen antigének ellen termelnek ellenanyagokat.

Korábban a T-lymphocyta szubpopulációk megoszlá
sát csak felnőttkori colitis ulcerosás betegekben tanulmá
nyozták, s kiderült, hogy az intraepithelialis lymphocyták 
többsége CD8+ Ts-sejt (12, 30), hasonlóan, mint az 
egészséges kontroliokban.

Jelen vizsgálatainkban colitis ulcerosás gyermekek 
colon és rectum nyálkahártyájában monoclonalis antites
tek és a peroxidáz technika segítségével tanulmányoztuk a 
kezelés megkezdése előtt, majd azt követően három hó
nappal a lymphocyta szubpopulációk és az immunglobulin 
tartalmú sejtek megoszlását. Az eredményeket az egészsé
gesekben talált értékekkel hasonlítottuk össze.
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B etegek

Az immunhisztológiai vizsgálatokat 8 colitis ulcerosás 
gyermekben (2 leány, 6 fiú) végeztük el a diagnózis felállításakor, 
még a kezelés megkezdése előtt. A gyermekek véres, hasmené- 
ses székletek miatt kerültek kórházba, mindegyikük süllyedése 
emelkedett volt (> 2 0  mm/óra). Életkoruk ekkor átlagosan 12,2 
év (5,8—17,0 év). Colonoscopiás vizsgálattal mindegyik gyer
meknél aktív haemorrhagiás ulcerativ colitist észleltünk, amely 
legalább a colon sigmoideumra és a.rectumra terjedt. 5 esetben 
állt rendelkezésünkre colonoscopia során nyert biopsziás anyag 
a colon sigmoideumból. A rectum nyálkahártyájából vett biop
sziás mintát mindegyik betegünkben vizsgáltuk. Szövettanilag 7 
esetben aktív, egy esetben pedig mérsékelt gyulladásra utaló jele
ket láttunk.

4 betegnél történt rectum biopszia a kezelés megkezdése 
után 3 hónappal is. Ekkor már mindegyiküknél klinikailag javu
lást észleltünk, a szövettani vizsgálat pedig mindegyik esetben 
mérsékelt gyulladásra utaló jeleket mutatott. A négy beteg közül 
egy per os prednisolon és sül fásai azin kezelést kapott, míg a töb
bi három csak sulfasalazint.

Kontrollként 12 olyan gyermek rectum nyálkahártyáját vizs
gáltuk, akikben a rectum biopszia neuronalis ceroid-lipofusci- 
nosis gyanúja miatt történt. Finnországban ennek a betegségnek 
az előfordulása gyakoribb, mint a világ más részein (26). A rec
tum biopsziát olyan gyermekekben végeztük el, akikben a beteg
ség fennállása a jellemző tünetek alapján (convulsio, ataxia, 
mentalis retardatio, látászavar) és a családi halmozódás alapján 
valószínűsíthető volt. Korábban a rectum biopszia segítségével 
48 esetben tudtuk megerősíteni a neuronalis ceroid- 
lipofuscinosis fennállását. A rectum biopszia ennek az anyagcse
re betegségnek a diagnózisára egyszerű, megbízható és kevéssé 
invazív módszer (26). A 12 kontroll gyermekben ennek a kórkép
nek a fennállása kizárható volt, s egyikükben sem észleltünk 
gastrointestinalis tüneteket. Átlagos életkoruk a vizsgálat idő
pontjában 14,6 év volt (0,8—17 év).

M ódszerek

A biopsziával nyert szövetminta egyik részéből rutin hiszto- 
lógiai vizsgálat történt. Az immunhisztológiai vizsgálatra szánt 
anyagot orientálás után OCT vegyületbe (Tissue-Tec 4538 Mii. 
Láb. Inc., Naperville, Illinois, USA) ágyaztuk, majd folyékony 
nitrogénben elhelyezett Freon 22-t tartalmazó edényben fagyasz
tottuk. A fagyasztott készítményeket — 70 °C-on tároltuk. Kri- 
osztáttal 5 mikronos metszeteket készítettünk, amelyeket 1 órás 
szárítás után + 4 °C-on acetonban fixáltunk. Ezután a szövet
mintákat 30 percig kloroformba helyeztük, majd Tris pufferben 
(pH =  7,4) mostuk. A lymphocyta szubpopulációkat, a HLA- 
DR expressziót mutató sejteket, valamint az IgE tartalmú sejteket 
jellegzetes felszíni differenciálódási markereik alapján monoclo- 
nalis antitestekkel mutattuk ki. A vizsgálatokhoz felhasznált mo- 
noclonalis antitesteket, s az alkalmazott hígításokat az 1. táblá
zatiam foglaltuk össze.

Az immunhisztokémiai eljárás a korábban leírtak szerint 
történt (1). Röviden összefoglalva: A fagyasztott metszeteket elő
ször a monoclonalis antiszérumokkal hoztuk össze. Második an
titestként peroxidázzal konjugált nyúl antiegér immunglobulint 
alkalmaztunk (Dakopatts, Koppenhága, Dánia),'végül harmadik 
antitestként peroxidázzal konjugált kecske antinyúl IgM- 
szérumot (Tago, Burlinghame, Ca., USA) használtunk. A színre
akciót hidrogénperoxiddal aktíváit AEC-vel 
(3-amino-9-etilkarbazol, Sigma, St. Louis, Mo., USA) végez
tük. Végül a készítményeket 30 mp-ig haematoxylinnel festettük.

Az IgA, IgM és IgG tartalmú sejteket paraffinba ágyazott 
metszetekben vizsgáltuk. A Perkkiö és Savilahti által leírt direkt 
immunperoxidáz módszert alkalmaztuk, amihez polyclonalis nyúl 
antihumán IgA, IgG és IgM antiszérumokat használtunk fel (24). 
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1. táblázat: Az immunhisztológiai vizsgálatokhoz felhasznált 
egér antihumán monoclonalis antitestek jel
lemzői

Specificitás Név Gyártó Hígítás

CD3+ T sejtek Leu 4 Becton Dickinson 1 : 2 0

CD4+ Th-sejtek T 4 Coulter 1 : 2 0

CD8 + Ts-sejtek OKT 8 Ortho 1 : 1 0 0

CD20+ B-sejtek B1 Coulter 1 : 40
NK-sejtek 
HLA-DR ex-

Leu 11b Becton Dickinson 1 : 1 0

presszió anti-HLA-DR BectonDickinson 1 : 500
IgE pozitív sejt Anti-IgE Bio Yeda 1 : 40

Becton Dickinson, Mountain View, Ca. USA 
Bio Yeda, Rehovot, Izrael 
Ortho Diagnostic System, Raritan, N. J. USA 
Coulter Immunology, Hialeah, Florida, USA

roszkópot használtunk 900-szoros nagyítással. A sejtszámokat 
egy, az okulárba helyezett 0,045 mm oldalú kalibrációs négyzet 
segítségével határoztuk meg. Az IE lymphocyták számát a rutin 
hisztológiai vizsgálatra szánt haematoxylin-eosin készítmények
ben vizsgáltuk. A fenti kalibrációs négyzet oldala mentén szá
moltuk meg a sejteket, legalább 30—40 oldalhosszt értékeltünk, 
s a sejtek számát sejt/mm-ben fejeztük ki. A fagyasztott készít
ményekben az egyes lymphocyta szubpopulációkba tartozó sej
teket számoltuk meg, külön a felszíni epitheliumban és a Lieber
kühn crypták epitheliumában, az előbb említett kalibrációs 
négyzet oldalának a segítségével, s a számukat szintén sejt/mm- 
ben fejeztük ki. A lamina propriában a vizsgált sejtek számát a ka
librációs négyzet 2025 négyzetmikronos területének segítségével 
határoztuk meg. A sejteket legalább 30—40 ekkora területben 
számoltuk meg, s értéküket sejtszám/mm2-ben fejeztük ki.

A betegek csoportjaiban és a kontroliokban talált értékek 
statisztikai összehasonlítását variancia analízissel végeztük.

Eredm ények

A peroxidázzal jelölt sejtek könnyen azonosíthatók 
voltak mind a fagyasztott készítményekben, mind a paraf
fin metszetekben (1, és  2 . ábra). Aspecifikus festődést

1. ábra: Fagyasztott metszet colitis ulcerosás gyemekek rectum 
nyálkahártyájából a kezelés megkezdése előtt. A lamina 
propriában jelentős számban láthatók T-sejtek, az intra- 
epithelialis terekben előfordulásuk kevesebb (néhány sejt 
nyíllal jelölve). A festés indirekt immunperoxidáz mód
szerrel történt egér antihumán Leu 4 monoclonalis anti
test felhasználásával. (Nagyítás: X250)



nem tudtunk kimutatni azokban a kontroll metszetekben, 
amelyek a monoclonalis, vagy polyclonalis antiszérumok 
alkalmazásának a kivételével, az előzőekben leírt immun
hisztokémiai folyamatokon mentek keresztül.

Az intraepithelialis lymphocyták száma hasonló volt 
a betegekben és a kontrollokban, s számuk a kezelés hatá
sára sem mutatott változást (2. táblázat). Az egyes intra
epithelialis lymphocyta szubpopulációkba tartozó sejtek 
számát a 3. táb láza t foglalja ősze. A 2 , és 3. táb lá za t adata
it összevetve megállapítható, hogy az IEL-k nagy többsége 
mind a felszíni epitheliumban, mind a cryptákban

2. táblázat: Az intraepithelialis lymphocyták száma a colon 
és  a rectum nyálkahártya felszíni epitheliumában 
a colitis ulcerosás gyermekekben és  kontrol
iokban

Esetszám lEL/mm (át- 
lag±SEM)

Betegek a  kezelés előtt 
Colon 5 12 ,9 ±  1,3
Rectum 8 1 6 ,2 ± 1 ,7

Betegek a három hónapos kezelés 
után 

Rectum 4 17,0±2,1
Kontrollok

Rectum 1 2 12,3±0,7

CD3+ érett T-sejt. A T-sejtek között túlsúlyban vannak a 
CD8+ Ts-sejtek, s így H/S arány a vizsgált csoportok 
mindegyikében alacsony, 0,07 és 0,37 között változik. A 
felszíni epitheliumban a T-lymphocyta szubpopulációk 
megoszlásában nem láttunk különbséget a kezeletlen és 
kezelt betegek, valamint a kontrollok között. A Lieber
kühn cryptákban a kezeletlen betegekben az IE Th-sejtek 
száma, s így a H/S arány is magasabb volt, mint a kontrol
lokban (3. táb láza t). A CD4+ és CD8+ sejtek összege lé
nyegében megegyezett a CD3+ pozitív sejtek számával, 
az IE terekben, a betegekben és a kontroliokban egyaránt. 
Az IEL-ák között nem tudtunk kimutatni HLA-DR pozi
tív, Leu 11b pozitív NK-sejteket, valamint B-sejteket.

2. ábra: Paraffin metszet colitis ulcerosás gyermekek rectum nyál
kahártyájából a kezelés megkezdése előtt. A lamina 
propriában számos IgA pozitív sejt látható (néhány sejt 
nyíllal jelölve). Az IgA tartalmú sejtek kimutatása a direkt 
immunperoxidáz módszerrel, polyclonalis nyúl antihu- 
mán IgA felhasználásával történt (Nagyítás: 250 X)

A betegek rectum és colon nyálkahártyájának lamina prop- 
riájában a CD3+ T-sejtek száma emelkedett volt a kontrol
iokéhoz képest mind a kezelés megkezdése előtt, mind a 
kezelés után 3 hónappal (4. táblázat). A kezelés előtt ez a 
CD4+ pozitív sejtek emelkedett számának volt a követ
kezménye.

A lamina propriában a H/S arányok hasonlóak voltak 
a betegekben és a kontroliokban. A HLA-DR pozitív

3. táblázat: Az egyes T-lymphocyta szubpopulációkba tartozó sejtek száma (sejtszám/mm) és  a H/S arányok a colon és a rectum 
nyálkahártya IE tereiben a betegekben és  a kontrollokban (átlag±SEM)

Esetszám CD3+ T-sejtek CD4+ Th-sejtek CD8 + Ts-sejtek H/S arány

Felszíni epithelium 
Betegek a  kezelés előtt

Colon 5 1 2 ,6 ±  1 , 6 1 ,6±0,9 8 ,0 ± 1 ,4 0 ,2 0 ± 0 , 0 2

Rectum 8 11,9 ±  1,9 2,5±0,6 9,1 ± 0 ,9 0,26±0,07
Betegek a kezelés után

Rectum 4 13,8±3,3 1,7±0,4 1 0 ,3± 1 , 8 0,16±0,02
Kontrollok, rectum 1 1 10,4±0,8 1,3±0,2 7 ,5± 0 ,9 0,22±0,03

Crypták epitheliuma
Betegek a kezelés előtt 

Colon 5 10,3±2,1 1,1 ±0,4 7,2±1 ,5 0,15±0,05
Rectum 7 1 0 ,8 ± 0 , 8 3,0±0,9* 8 ,0± 0 ,7 0,37±0,12**

Betegek a kezelés után
Rectum 4 11,3± 3 ,0 2 ,0 ± 1 ,3 9,1 ± 1 ,8 0,18 ± 0 ,11

Kontrollok, rectum 1 2 9 ,2± 0 ,6 0 ,6 ± 0 , 2 7,6±0 ,8 0,07±0,02

*p<0,05 a kontrollokhoz viszonyítva 
**p< 0 , 0 1  a  kontrollokhoz viszonyítva

%
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4. táblázat: Az egyes T-lymphocyta szubpopulációkba tartozó sejtek száma (sejtszám/mm2) é s  a H/S arányok a colon és a rectum 
nyálkahártya lamina proprlájában a betegekben és a kontrollokban (átlag±SEM)

Esetszám CD3+ T-sejtek CD4+ Th-sejtek CD8 + Ts-sejtek H/S arány

Betegek a kezelés előtt 
Colon 5 1429±143 884±  83 468±  96 1,9±0,23
Rectum 7 1870±205** 1094± 74* 5 8 6 ±  52 2 ,0 ± 0 ,13

Betegek a kezelés után 
Rectum 4 1537±214* 1 1 2 2 ± 2 1 0 774±141 1,5±0,15

Kontrollok
Rectum 1 2 1105±  74 801±  74 4 5 9 ±  48 1,8 ± 0 ,17

*p<0,05 a kontrollokhoz viszonyítva 
**p< 0 , 0 1  a kontrollokhoz viszonyítva

5. táblázat: A HLA-DR, a Leu 11 b és B1 pozitív sejtek száma a lamina proprlában (sejtszám/mm2) a betegekben és a kontroliok
ban (átlag ±SEM)

Esetszám HLA-DR Leu 11b 
(NK-sejtek)

CD20+ 
(B1 pozitív)

Betegek a  kezelés előtt 
Colon 5 834 ± 194 324±34 70±21
Rectum 8 1254 ± 203 248±43** 1 2 2 ± 2 1  *

Betegek a kezelés után 
Rectum 4 971 ± 230 395±53* 202±41 **

Kontrollok
Rectum 1 2 1197 ±  75 95± 16 71 ± 17

*p<0,05 a kontrollokhoz viszonyítva 
**p< 0 , 0 1  a  kontrollokhoz viszonyítva

6  táblázat: Az immunglobulin tartalmú sejtek száma a colon és a rectum nyálkahártya lamina proprlá|ában (sejtszám/mm2) a be
tegekben és a kontrollokban (átlag±SEM)

Esetszám IgA IgM IgG igE

Betegek a kezelés előtt 
Colon 5 1160±373 210±59 667± 154 16 6 ±  17
Rectum 8 966±142 170±45 1058±264*** 230±40**

Betegek a kezelés után
Rectum 4 643±352 128±  60 959± 427 181 ±36*

Kontrollok
Rectum 1 2 799±107 131 ± 1 9 359±  65 96± 17

*p<0,05 a  kontrollokhoz viszonyítva 
**p< 0 , 0 1  a  kontrollokhoz viszonyítva 

***’p < 0 , 0 0 1  a  kontrollokhoz viszonyítva

sejtek száma a lamina propriában nem mutatott lényeges 
különbséget a betegekben és a kontrollokban (5. táblázat). 
A betegekben a Leu 11b pozitív NK fenotípusú, valamint 
a CD20+ B-sejtek száma magasabb volt, mint a kontrol
lokban (5. táblázat).

A lamina propriában az IgA és IgM tartalmú sejtek 
száma hasonló volt a betegekben és a kontrollokban (6. 
táb láza t). A kezeletlen betegek rectum nyálkahártyájában 
az IgG tartalmú sejtek száma háromszorosa volt a kontrol- 
lokénak, s így náluk az IgG tartalmú sejtek aránya volt a 
legmagasabb az immunglobulin tartalmú sejtek között. Az 
IgE tartalmú sejtek száma mérsékelt emelkedést mutatott 
a betegekben a kontroliokéhoz képest.

M egbeszélés

A korábbi vizsgálati eredményekhez hasonlóan (7, 
30) mi sem találtunk különbséget az IE lymphocyták szá
mában a betegek és a kontrollok között. Figyelemre mél

tó, hogy a kezelés hatására sem észleltünk változást az IE 
lymphocyták számában, annak ellenére, hogy ekkor a 
szövettani lelet már a gyulladás mérséklődésére utalt. Te
hát a gyulladás intenzitása és az IE lymphocyták száma 
között nem mutatható ki összefüggés. Az IE lymphocyták 
túlnyomó többsége, a korábbi közlésekkel megegyezően 
(12, 30), CD8+Ts-sejt volt. A Ts- és a Th-sejtek összege 
közel azonos volt a T-sejtek számával. Érdemes megje
gyezni, hogy az IE lymphocytákkal kapcsolatos vizsgálati 
eredményeink a colitis ulcerosás betegeinkben éles ellen
tétben vannak a kezeletlen coeliakiásokban találtakkal. 
Náluk a vékonybél-nyálkahártya IE lymphocytáinak a 
száma többszöröse a kontroliokénak (2, 7), s az IE T- 
sejtek száma meghaladja a Ts és a Th-sejtek összegét (7). 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ennek az eltérésnek az le
het az oka, hogy míg coeliakiában a károsító antigén, a 
gluten a bél lumenében található, s ez hozza létre a jelen
tős emelkedést az IE lymphocyták számában, addig a coli
tis ulcerosát esetleg kiváltó károsító antigén nem a lumen-



ben helyezkedik el, hanem a lamina propriában található. 
Feltételezzük így azt is, hogy a colitis ulcerosában a pri
mer gyulladás helye a lamina propria. Erre utal az a koráb
bi megfigyelésünk is, hogy a colitis ulcerosás gyermekek 
vastagbél-nyálkahártyájában a HLA-DR expresszió kifeje
zettebb a lamina propriába mélyen beágyazott Lieberkühn 
cryptákban, mint a felszíni epitheliumban (3). Valószínű, 
hogy az epithelialis HLA-DR expressziót a lamina propri
ában és az IE terekben található stimulált Th-sejtekből fel
szabaduló gamma interferon hozza létre. Ezt látszik bizo
nyítani az is, hogy jelen vizsgálatainkban a lamina 
propriában szignifikánsan emelkedettnek találtuk a Th- 
sejtek számát. A Lieberkühn crypták epitheliumában is a 
Th-sejtek száma emelkedett volt a colitis ulcerosás gyer
mekekben, ami annak lehet a következménye, hogy a lami
na propriából több Th-sejt vándorolt ide.

Viszonylag nagy számban mutattunk ki Leu 11b pozi
tív sejteket az egészségesek vastagbél-nyálkahártyájában 
is, s ezeknek a sejteknek a száma további emelkedést muta
tott a betegekben. A Leu 11b antigén megtalálható minden 
természetes killer (NK) funkcióval rendelkező sejten (18). 
A korábbi vizsgálatokban, a Leu 7 pozitív sejteket vizsgál
va, csak kisszámú NK-sejtet találtak a vastagbél
nyálkahártyában, s az izolált intestinalis mononuclearis 
sejteknek pedig csak kevesebb, mint 3%-a reagált az anti- 
Leu 7 antitesttel (10). Figyelembe kell azonban vennünk, 
hogy a Leu 7 antigén különbözik a Leu 11b antigéntől. Ez 
utóbbi a neutrofil granulocytákon is jelen van (18), ami ma
gyarázatot adhat arra, hogy vizsgálati eredményeink miért 
térnek el a korábbitól.

A colitis ulcerosás gyermekek vastagbél-nyálkahár
tyájában az IgE pozitív sejtek számának az emelkedését 
észleltük. Hasonló növekedésről számolt be O ’D onoghue  
és K um ar is, míg P iris és M urdoch  normálisnak találta az 
IgE tartalmú sejtek számát colitis ulcerosában (23, 25). 
Hangsúlyoznunk kell, hogy az általunk alkalmazott IgE el
leni monoclonalis antitesttel és a peroxidáz módszerrel 
nem lehet egymástól biztonsággal elkülöníteni a felszínükön 
IgE-t tartalmazó hízósejteket és az IgE-termelő plasmasej- 
teket. Az IgE-közvetített immunreakció szerepe a colitis ul
cerosa patogenezisében nem tekinthető tisztázottnak.

Az IgA és IgM szekretoros immunglobulinok jelentik 
az első védelmi vonalat a bélnyálkahártya felületén a kóro
kozók és az idegen antigének ellen; ez a két izotípus köl
csönösen a másik hiányát is kompenzálni tudja (6). Koráb
ban a colitis ulcerosások vastagbél-nyálkahártyájában az 
IgA és IgM tartalmú sejtek számát vagy emelkedettnek (5, 
32), vagy az egészségesekével megegyezőnek találták (27). 
A kezeleüen colitis ulcerosás gyermekekben mi mérsékelt 
fokú emelkedést figyeltünk meg ezeknek a sejteknek a szá
mában. Colitis ulcerosás betegekből izolált intestinalis mo
nonuclearis sejtek több monomer IgA-t szekretáltak, mint a 
kontroll sejtek, míg az összes IgA termelésük alacsonyabb 
volt (19). Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a colitis ulcero
sások vastagbél-nyálkahártyájában kifejezettebb a sziszté
más IgA válasz, mint a lokális szekretoros IgA képzés.

A legfeltűnőbb változás a colitis ulcerosások 
vastagbél-nyálkahártyájában, hogy az IgG tartalmú sejtek 
száma a normális többszörösére emelkedik (5, 27, 31, 32).

Ismert az is, hogy ezeknek a sejteknek a többsége IgGl 
izotípust tartalmaz, valamint az, hogy colitis ulcerosában 
elsősorban az IgGl termelés emelkedik meg (20). Fentiek
kel egybevetve azt az észlelésünket, hogy a colitis ulcero
sás gyermekekben a B1 pozitív sejtek és a CD4+ Th-sejtek 
száma is emelkedést mutatott, arra következtethetünk, 
hogy a vastagbélnyálkahártya B-sejtjeinek többsége IgG- 
termelő sejtté alakul át. Az IgG immunglobulin nem vá
lasztódik ki a nyálkahártya felületére. így a colitis ulcerosá
ban megfigyelt emelkedett IgG és csökkent szekretoros IgA 
termelés arra utalhat, hogy a gyulladásos folyamatot kiváltó 
ismeretlen antigén a lamina propriában helyezkedik el.

Vizsgálati eredményeinket összegezve megállapítha
tó, hogy a colitis ulcerosa patogenesisében elsődleges 
jelentősége van a lamina propriában lezajló immunfolya
matoknak, míg a vastagbél-nyálkahártya epitheliumában 
megfigyelt elváltozások valószínűleg csak másodlagosnak 
tekinthetők. Továbbra sem ismert azonban, hogy az im
munológiai történéseket mi váltja ki ebben a betegségben.
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,,Ha . . . tudósok azzal töltik kedvüket, hogy tudást csupán a tudásért halmoznak — megnyomorítják 
a tudományt és kínpad lesz minden új gép. Idővel mindent felfedezhettek, amit felfedezni egyáltalán 
lehetséges, de ez a haladás egyszersmind eltávolíthat az emberiségtől.”

Bertolt Brecht 
„Galilei élete” c. drámájából

KLION kenőcs
T  100 — A ntiin fectiosa  top ica

TARTALOM: KOMBINÁLT KEZELÉS:
Tubusonként (20 g) 1 g metronidazol benzoicumot és 0,02 g 
triclosanumot tartalmaz.

A Kiion kenőcs alkalmazásával egyidejűleg szisztémás keringés
javító készítmények adása javasolt.

HATÁS: ELLENJAVALLAT:

A mikrobiológiai vizsgálatok alapján a metronidazolt lokálisan 
alkalmazva baktericid hatást fejt ki az anaerob törzsekre (B. fra
gilis, Clostridiumok és anaerob Streptococcusok stb.). A triclo- 
san antiszeptikum, ami kiszélesíti a metronidazol helyi antibak- 
teriális hatásspektrumát.

Égési sérülés. A készítmény bármely komponensével szembeni 
túlérzékenység. Metronidazol és/vagy triclosan rezisztens tör
zsek elszaporodása a sebfelszínen. Száraz, alig váladékozó ulcu- 
soknál hatástalan.

MELLÉKHATÁS:
JAVALLAT:
Metronidazolra érzékeny baktériumok jelenléte esetén a váladé
kozó ulcus cruris kiegészítő antibakteriális lokális kezelése.

A készítmény bármely komponensével szemben túlérzékenység 
előfordulhat. A kenőcs alkalmazásakor fájdalom és csípős érzés 
jelentkezhet, ami azonban rövid időn belül megszűnik és csak rit
kán teszi szükségessé a kezelés megszakítását.

ALKALMAZÁS:
A napi kötésváltáskor sebtoilette után az ulcusra kell kenni a Kii
on kenőcsöt és steril gézlappal befedni. Ha a gézlap az ulcusra 
szárad, másnap Neomagnolos áztatással kell eltávolítani. A keze
lést az ulcus feltisztulásáig kell folytatni.

FIGYELMEZTETÉS:
A hámfosztott területről a metronidazol felszívódhat, ezért az 
egyidejű alkohol fogyasztása tilos!

CSOMAGOLÁS: 1 tubus (20 g)

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERGYÁR, BUDAPEST
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1 g és 2 g 
injekció

Széles spektrumú antibiotikum im./iv. 12 óránként
Széles spektrumú félszintetikus cefalosporin antibiotikum. Baktericid hatású. Nagyobb 

mennyiségben epével, kisebb koncentrációban a vizelettel választódik ki.

HATÓANYAG: 1g, ill. 2 g cefoperazonum (nátriumsó formájában) porampullánként.

JAVALLATOK. Cefobidra érzékeny mikroorganizmusok okozta alsó és felső légúti 
fertőzések, húgyúti infekciók, peritonitis, cholecystitis, cholangitis és más 

intraabdominális fertőzések, septikaemia. meningitis, bőr-, lágyrész-, csont 
és izületi fertőzések, medenceúri gyulladások, endometritis, gonorrhoea és 

a nemi szervek egyéb fertőzései.
Postoperativ fertőzések megelőzésére elsősorban hasi. nőgyógyászati, 

cardiovascularis és ortopédiai műtétek előtt.
A Cefobid antibakteriális spektruma kiterjed a legfontosabb Gram- 

pozitív kórokozókra, a Staphylococcus aureus penicillinazt termelő 
törzseire is, valamint a Gram-negativ kórokozók nagyrészére, 

a Pseudomonas aeruginosa-t is beleértve.
Számos anaerob kórokozó - többek között a Bacteroides fragilis 

sok törzse - érzékeny a Cefobidra.
A készítmény több beta-laktamázzal szemben ellenálló.

ELLENJAVALLAT. Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység.

ADAGOLÁS. Felnőtteknek: szokásos napi adagja 2-4 g.
12 óránként egyenlő részekre osztva.

Súlyos esetekben a napi adag 8 g, 12 óránként egyenlő 
részekre osztva, esetleg napi 12-16 g, 8 óránként 

'egyenlő részekre osztva. Szövődménymentes 
^  gonococcus urethritisben a javasolt adag egyszeri 500 mg mtramuszkulárisan. 

A szokásos napi adag /  2-4 g /veseelégtelenségben is adható, mivel a
______  Cefobid nem elsősorban a vesén keresztül választódik ki. Azoknak a betegeknek,

akik glomerulus filtráció mértéke 18 m l/perc-nél kevesebb, vagy a szérum kreatinin 
szintjük 3,5 m g/dl-nél magasabb, a Cefobid maximális napi adagja 4 g.

Gyermekeknek és csecsemőknek: 50-200 m g/ttkg naponta két vagy több egyenlő adagra osztva.
8 napnál fiatalabb újszülötteknek a gyógyszer csak 12 óránként adható. Súlyos fertőzésekben 

/pl. bakteriális m eningitis/a napi adag elérheti a 300 m g/ttkg-ot is súlyos mellékhatás nélkül.

ALKALM AZÁS:
Intravénás alkalmazás
Folyamatos infúzió készítésekor a hatóanyagot tartalmazó porampullák tartalmát először grammonként 5 ml 
injekcióhoz való desztillált vízben kell feloldani. Az így készült oldat az alábbi infúziós oldatokhoz adható:
5% glükóz infúzió 0,9% NaCI infúzió

10 % glükóz infúzió 5,0 % glükóz és 0,9 %-os NaCI infúzió
Sós nátrium laktát infúzió /R inger laktát infúzió/

Intermittáló infúzió készítésekor az 1-2 g hatóanyagot tartalmazó ampullát kompatibilis infúziós oldattal 
20-100 ml-re kell hígítani és 15-60 percig infudálni. Ha Aqua destillata pro inj. az oldószer, az oldási 
térfogat maximálisan 20 ml.



GefbbkJ
Direkt intravénás injekcióban egyszeri legnagyobb adagja felnőtteknek 2 g, gyermekeknek 50 mg/ttkg. 
Ezt a mennyiséget annyi megfelelő oldószerben kell oldani, hogy az oldat koncentrációja 100 m g/m l legyen 
és lassan, legalább 3-5 percig kell beadni.

Intramuszkuláris alkalmazás
Az ampulla tartalmát annyi Aqua dest. pro inj.-ban kell oldani, hogy a nyert oldat koncentrációja 250 m g/m l 
legyen. Ha az oldat koncentrációja 250 m g/m l-nél nagyobb, készítéséhez Lidocain inj. használandó. Az 
opálosodás elkerülése céljából az oldat elkészítése 2 lépésben történjen: a porampulla tartalmát először 
desztillált vízzel kell oldani, majd megfelelő mennyiségű 2% -os Lidocain oldattal hígítani.

MELLÉKHATÁSOK: maculopapulás kiütés, urticaria, eosinophilia, láz. Előfordulásuk allergiás, ill. 
penicillinérzékeny betegeken gyakoribb. Neutrofil leukociták számának csökkenése, tartós kezelés esetén 
reverzibilis neutropenia, a direkt Coombs-teszt pozitívvá válhat, haemoglobin és haematokrit érték 
csökkenése, átmeneti eosinophilia ill. hypoprothrombinaemia előfordulhat. A SGOT, SGPT és az alkáli 
foszfatáz értékek átmeneti emelkedése.
Lágy széklet vagy mérsékelt hasmenés. Intravénás alkalmazáskor ritkán phlebitis.

FIGYELMEZTETÉS: Penicillinérzékenység és más gyógyszerallergia esetén óvatosság ajánlatos. A 
részleges penicillin- és cefalosporin keresztallergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak.
Az epével nagy mennyiségben választódik ki. Májbetegségben és/vagy epeelzáródásban a szérum felezési 
idő hosszabb és a vizelettel történő kiválasztás fokozódik. Még súlyos májkárosodás esetén is terápiás 
koncentráció alakul ki az epében, emellett gyógyszer felezési ideje 2-4-szeresére nő. Epeelzáródás, súlyos 
májbetegség és egyidejűleg fennálló vesekárosodás esetén az adagot csökkenteni kell. Ilyenkor a napi adag 
a 2 g-ot nem haladhatja meg.
A haemodialízis a felezési időt kissé csökkenti, amit a dialízis ideje alatt figyelembe kell venni.
Más antibiotikumokhoz hasonlóan K-vitamin hiányt okozhat, ilyenkor prothrombin idő ellenőrzés, K-vitamin 
pótlás szükséges. A kezelés alatti és az alkalmazást követő 5 napon belüli alkoholfogyasztás kipirulást, 
izzadást, fejfájást, tachycardiát okozhat.
Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmusok elszaporodását eredményezheti.
Glükóz kimutatása a vizeletből - Fehling vagy Benedict oldat alkalmazása esetén - álpozitív reakciót adhat.
A Cefobid és az aminoglikozidok oldatai egymással nem keverhetők, mivel közöttük inkompatibilitás áll fenn. 
Együttadásuk esetén a készítményeket egymás után és külön infúziós szerelékkel ill. külön helyre kell 
beadni. Ajánlatos elsőnek Cefobidot adni. Vesefunkció ellenőrzés is szükséges együttes terápiánál.
Terhes asszonyokon és éretlen újszülötteken még nincsenek megfelelően ellenőrzött vizsgálatok, e 
betegeknek csak a gyógyszer adásának előnyeit és lehetséges hátrányait gondosan mérlegelve adható.
Kis mennyiségben kiválasztódik az anyatejjel, ezért a szoptatás ideje alatt csak óvatosan alkalmazható.

MEGJEGYZÉS:
++ Kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti /gondozóin tézeti/ felhasználásra.

CSOMAGOLÁS:
1 amp. /1 g /
1 amp. /2  g /

FORGALMAZZA BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 

Pfizer Inc., New York, USA együttműködés alapján.

* A Pfizer Inc., New York védjegyzett neve. Pfizer
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FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Megyaszai László dr Dicephalus praenatalís ultrahang diagnózisa
és Farkas Márton dr. a terhesség 18. hetében

Heves Megyei Kórház-Rendelőintézet, Eger, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály - 
(vezető: Farkas Márton dr.)
Pathologiai Osztály 
(vezető: Haraszti Antal dr.)

A szerzők rutin ultrahang szűrővizsgálattal a terhesség 18. 
hetében felismert ritka iker-összenövés (dicephalus) esetét 
ismertetik. Az élettel összeegyeztethetetlen fejlődési ren
dellenesség miatt vetélésinductiót majd embryopathologi- 
ai feldolgozást végeztek. Összefoglalják az iker-összenö
vésre kórjelző ultrahang jeleket és hangsúlyozzák a korai 
felismerés jelentőségét.

P renatal ultrasonographic d iagn osis o f  con jo in ed  twins 
(d icephalus) in the 18-th w eek o f  pregnancy. The authors 
report a case of conjoined twins (dicephalus) detected an- 
tenataly in the 18-th week of pregnancy by routine ultra
sound screening. The pregnancy was terminated because 
this congenital malformation is incompatible with ex- 
trauterin life. The embriopathological examination con
firmed the prenatal diagnosis. The ultrasonographic 
criteria are discussed and the importance of early diagno
sis is stressed.

Ikerterhességben gyakrabban fordulnak elő fejlődési 
rendellenességek akár az egyik vagy mindkét magzatban 
(6, 11). Ezen malformatiók közül kettő kialakulása csak 
többes terhességben lehetséges, az acardia és az iker
összenövés.

Az iker torzfejlődés a legritkább anomáliák közé tar
tozik, 50—100000 szülésre jut egy eset (5, 11). Ezzel ma
gyarázható, hogy — bár ultrahangvizsgálattal felismerhető 
— csak kevés közlemény számol be praenatalís diagnózis
ról, melyek zöme a terhesség utolsó harmadában történt 
(16, 3, 4, 9, 17, 1). Esetünket ritkasága, korai felismerésé
nek lehetősége és szükségessége miatt tartjuk bemutatásra 
érdemesnek.

E setism ertetés

B. Gy. 27 éves másodszor terhes nő terhességének 18. heté
ben jelentkezett rutin szűrővizsgálatra kórházunk szülészeti 
osztálya ultrahang laboratóriumában. Előzményében egy szülés 
szerepel, a gyermek egészséges. Családjában fejlődési rendelle
nesség nem fordult elő. Jelen terhessége alatt panasza nem volt, 
ismételt rákérdezésre sem említett teratogénnek vélhető körül
ményt, gondozása alatt ikerterhesség gyanúja nem merült fel.

Az ultrahangvizsgálat során két szabályos koponya ábrázo
lódon egymás mellett, a biparietalis átmérők a számított gestati- 
ós időnek megfeleltek (36 és 37 mm). Meglepő módon a két ko
ponya és nyak egy törzsben folytatódott. A nyaki regio 
„egybeolvadásánál” kis csontos kiemelkedést láttunk, melyet 
scapulának gondoltunk. A két gerinc végig követhető volt vada- 
mint mindkét oldalon egy-egy alsó és felső végtag. A mellkasi és

Kulcsszavak: Dicephalus, összenőtt ikrek, ultrahang-diagnosztika

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 35. szám

hasi szervek gondos elemzésekor a pitvarok szintjében összefüggő 
két szívet láttunk (tengelyük kb. 60 fokos szöget zárt be), két gyo
mor, két vese és egy húgyhólyag ábrázolódon. A mellső falon ta
padó lepényhez egy köldökzsinór vezetett, a magzatvíz mennyisé
ge átlagos volt (1. és 2. ábra).

Az élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenesség — 
dicephalus, conjunctio lateralis — miatt a szülőknek felajánlot
tuk a terhesség megszakítását. Kérésükre TEMEB engedély bir
tokában 0,1%-os Rivanol oldat extra-amnialis befecskendezésé
vel vetélést indukáltunk a 19. terhességi héten.

1. ábra: Dicephalus ikertorz ultrahang felvétele a terhesség 18. heté
ben. Sagittalis síkban ábrázolódik a két koponya (A, B) és a 
nyaki regio összeolvadásánál nyíllal jelölt csontos kiemelkedés.
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1922 3. ábra: A 19 hetes dicephal magzat a vetélésindukció után.

4. ábra: A röntgenfelvételen jól láthatók az ikertorz abortum pár
huzamosan futó gerincoszlopai, valamint a bordák rész
leges fúziója.

a májlebenyek és a mellékvesék középvonali egybeolvadása. A 
pitvaroknál szétválaszthatóan összetapadt két szíven nagyér 
transpositio, pitvari és kamrai septum-defectus volt megfigyelhe
tő. Szabályos kettőzöttséget mutattak, részbeni összetapadás mel
lett a gyomor-bélhuzam 2/j-'d, a vesék, az extrahepatikus epeu- 
tak és epehólyag valamint a hasnyálmirigy. Körülbelül a köldök 
vonalától distalisan az egybeolvadás teljes, itt szabályos anatómi
ai szerkezetű szervek, illetve képletek voltak. A köldökzsinórban 
két artéria és egy csökevényes véna volt található.

Vélemény: A placentatio — monoplacentaris, monochoria- 
lis, monoamnialis — alapján egypetéjű leány ikertorz, az alsó és 
középső testfelek teljes egybeolvadása (conjunctio lateralis), a fe
jek kettőzöttségével (dicephalus).

M egbeszélés

Az iker-összenövés a monozygota ikerfejlődés kóros 
formája. Kialakulása úgy képzelhető el, hogy az elkülönü
lés során az embryopajzs nem tökéletesen válik szét, mely
nek eredményeképpen különböző fokban és helyen 
„összenőtt” torzok alakulhatnak ki (18). Leggyakrabban 
thoracopagussal találkozhatunk (70%) — mint Eng és 
Csang az ismert sziámi ikerpár —, a dicephalus nagyon rit
ka forma, előfordulása több mint 100 000 szülés után vár
ható (5).

Az iker torzfejlődést kiváltó ok nem ismeretes, legin
kább a terhesség második hetében fellépő exogén hatások
nak tulajdonítanak jelentőséget (11). Általános tapasztalat 
a leány magzatok nagyobb száma, melyet azonban valószí
nűleg a beteg fiú magzatok esetében megfigyelt nagyobb 
vetélési gyakoriság magyaráz (15).

A prognózist a szervek elkülönülésének foka szabja 
meg, legfontosabb a keringési viszonyok tisztázása. Az ese
tek 2/3 részében súlyos szívfejlődési rendellenesség okoz

2. ábra: Harántmetszeti kép a  mellkas szintjében. Szaggatott vo
nallal jelöltük a két szív tengelyét, mely kh 60 fokos szö
get zár be egymással. A nyilak az egymás mellett futó ge
rincekre mutatnak.

A részletes embryopathologiai feldolgozás igazolta az ultra
hangvizsgálattal talált képet (3. és 4. ábra). A 20 cm hosszú leány 
ikertorz abortum belvizsgálatakor láthatóvá vált a tüdőlebenyek.



elhalást méhen belül vagy röviddel a megszületés után
(12) . Míg a világhírű sziámi ikerpár 63 évet élt szétválasz
tás nélkül, addig a dicephalus torzok leghosszabb túlélése 
1 év és 22 nap volt (2). Irodalmi ritkaság és sebészeti bra
vúr az arra alkalmas ikrek sikeres rrtűtéti szétválasztása
(13) .

Wilson és m tsai (16) voltak az elsők, akik ultrahang- 
vizsgálattal iker-összenövést diagnosztizáltak a 37. terhes
ségi héten. Az azóta megjelent közlemények is zömmel ké
sői felismerésről szólnak (16, 3, 4, 9, 17, 1), csak 4 esetről 
tudunk, amikor a diagnózis a terhesség 20. hete előtt tör
tént (14, 10, 8, 2). Ennek oka a kórkép ritkasága mellett 
kezdetben az ultrahangkészülékek gyenge felbontóképes
sége volt, manapság pedig az a sajnálatos tény, hogy sok 
helyen még mindig nem végeznek rutin terhességi szűrő- 
vizsgálatot az általánosan elfogadott időben, a 16—20. hét 
között.

H ahmann és m tsai (4) 32 hetes korban diagnosztizál
tak elsőként dicephalust. Ezen kívül csak két esetről talál
tunk közlést, melyek 29, illetve 15 hetesek voltak (7, 2) ez 
utóbbi hármas terhességben fordult elő.

Az iker-összenövés lehetőségére utaló ultrahangjelek 
az alábbiakban foglalhatók össze (9, 10):

— az embryo szokatlan ábrázolódása, „hasadtsága” ,
— a magzatok között nem látható elválasztó burok,
— a magzatok együttmozgása, testük nem szeparál

ható egymástól még a vizsgálófejjel vagy kézzel végzett 
külső manipulációval sem,

— a köldökzsinórban háromnál több ér látható.

Esetünk jól példázza a korai praenatalis diagnózis je
lentőségét, melynek birtokában lehetőségünk volt az élet- 
képtelen iker-összenövéssel sújtott terhességet megszakí
tani. Késői felismeréskor vagy műtéttel korrigálhatónak 
véleményezett esetekben felkészülhetünk a terhesség és a 
szülés alatt jelentkező ismert súlyos szövődmények meg

előzésére, kezelésére, valamint a szükséges sebészeti ellá
tás megszervezésére.
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A rabies prevenciója
(A múlt tapasztalatai és a jövő lehetőségei)

A szerzők áttekintik a veszettség elleni küzdelem történe
tét, a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzetet. Tárgyalják 
a Hempt vakcina idegrendszeri szövődményeit. Ismertetik 
egy súlyos vakcinációs szövődményben szenvedő, vala
mint egy rabiesben meghalt beteg kórtörténetét. Áttekintik 
a Rabivac® oltások indikációit és az alkalmazásával kap
csolatos kérdéseket. Röviden kitérnek a kezelés lehető
ségeire.

The prevention  o f  rabies. (E xperiences o f  the p a s t  a n d  p o s 
s ib ilities  o f  the fu tu re )7h e  authors review the history of ra
bies prevention, the current national and international 
data. Neurologic adverse effects of the Hempt vaccine are 
discussed. Medical histories of two patients are demon
strated, one suffered of serious complication of the vac
cine; the other died of rabies. Indications of vaccine 
Rabivac ® and issues about it’s administration are outlined. 
The possibilities of the therapy are discussed in brief.

Történelm i á ttekin tés

A rabies (lyssa, veszettség, ebdüh, víziszony) az írásos 
emlékek alapján 4000 éve ismert betegség, amit már a babi
loni kódex és Arisztotelész is a beteg kutyák harapásával ho
zott összefüggésbe (cit. 37). Celsus és Galenus az i. u. I., 
illetve II. században sebkimetszést, égetést ajánlott a közis
merten halálos betegség megelőzésére (cit. 37). 1885. julius
7-e igazi fordulópont a lyssa történetében. Ekkor alkalmaz
ták első alkalommal emberen a Pasteur által előállított lyssa 
vakcinát (cit. 37). Az oltóanyagban lévő ún. fix vírus (ame
lyet Pasteur tenyésztett ki a természetben található vad, ún. 
utcai vírus ismételt állatoltásával) szaporítására, inaktiválá
sára számos módszert dolgoztak ki (16). A következő igazán 
lényeges lépés 1948-ig váratott magára. Koprowski és mun
katársai szaporították elsőként a vírust csirkeembrióban, 
csökkentve ezzel a rettegett neuroalleigiás szövődmények 
kifejlődésének veszélyét (cit. 34), melyek az idegszövetben 
szaporított vírusból készült vakcinák alkalmazása után lép
nek fel. Koprowski nevéhez fűződik az antirabies szérum 
kifejlesztése is 1954-ben, és ugyancsak ő állította elő 
1964-ben Wiktor és Fernandes segítségével a human diploid 
sejteken termelt vakcinát (HDCV) is (cit. 34, 37). Utóbbi
ból a világon már több mint 2 millió adagot adtak be, és al
kalmazásakor mindössze két transiens encephalomyelitises 
szövődményt észleltek (10).

A diagnosztika terén az első biztos támpontot 
1903-ban Negri adta, amikor leírta a később róla elneve
zett zárványtesteket (14). Goldwasserés Kissling 1958-ban

Kulcsszavak: rabies, prevenció

Rövidítések: HDCV: Human diploid cell vaccine (emberi diploid 
sejteken előállított oltóanyag)

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 35. szám

dolgozta ki a rabies antigen immunfluorescens módszerrel 
való kimutatását (34). 1978 óta van lehetőség a lyssa vírus 
szerotípusain belül a biotípusok elkülönítésére is monoclo- 
nalis antitestekkel (megismert számuk már 20 felett van) (5, 
"32, 34). A vírus génsequentiáját 1981-ben írták le (41).

A veszettség, a tünetek jelentkezése esetén, 100%-ban 
halálos betegségnek számított. 1972-ben Hattwick egy 
gyógyult betegről számolt be (cit. 19), lendületet adva a to
vábbi terápiás próbálkozásoknak.

A rabies ep izoo tio lóg ia i és ep idem iológia i ada ta i

1. Nemzetközi adatok:

1988-ban Európából nyolc ország jelentett a WHO-nak 
1000 feletti állatesetet (csökkenő sorrendben): NSZK, 
NDK, Franciaország, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelor
szág, Jugoszlávia és Magyarország (1176 eset) (32). A beje
lentett állatesetek száma Európában összesen 16078 volt, 
ebből 53 rovarevő denevér (Eptesicus serotinus) megbetege
dés volt (Hollandia, NSZK, NDK). Kilenc ország gyakorla
tilag rabies-mentes: Anglia, Bulgária, Dánia, Görögország 
Írország, Izland, Norvégia, Portugália, Svédország (32).

2. Hazai járványügyi helyzet:

Az 1960-as években érte el hazánkat az a lyssa siVa- 
nus epidémia, amely 1975 óta az egész ország területén 
megbetegedéseket okoz, túlnyomórészt a rókák között (3). 
(Magyarországon az 1950-es évekig az „erdei” veszettség 
megjelenéséig, csak az „utcai” [rabies domestica] veszett
séggel kellett számolni, mely főleg a kutyák között fordult 
elő.) Évente néhány őz-, vadmacska-, szarvas-veszettség is 
előfordul (24). A járvány fenntartásában a kisragadozók- 
nak és rágcsálóknak nincs szerepe. (Más európai orszá-
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okban a fenti fejokon túl a farkasok és a mosómedvék, míg 
Dél-Amerikában a vámpírdenevérek is komoly gondokat 
okoznak [4, 9].) 1978—87-ig a bejelentett veszett állatok 
száma évi 921—1480 között mozgott, az utóbbi években a 
szám mindig 1000 felett volt.

3. Human expozíció:

Az emberi rabies megbetegedések 99%-a a trópuso
kon következik be, az évi halálozás Indiában becslések 
alapján, jelenleg is 20 000—50 000 közé tehető (2,19, 36). 
1977 és 1988 között a WHO központnak 12 európai ország
ból összesen 77 rabies beteget jelentettek, melyek közül 15 
importált eset volt (32). Magyarországon az utolsó 40 év 
alatt 5 ember halt meg veszettségben, közülük egy impor
tált eset volt. Egy csak részleges oltási sorozatot kapott
1985-ben, a másik négy beteg oltatlan volt.

A human fertőzésre gyanús sérülések nagyságrendjé
re a postexpozíciós profilaxis alapján következtethetünk. 
A Hempt vakcinádéra vonatkozó néhány hazai adatot az
1. táb lá za t tartalmazza.

1. táblázat: A Lyssa védőoltásban részesült személyek szá
zalékos megoszlása az expozíciót okozó állatok 
szerint (1983—1987)

kutya 41
macska 2 0 , 8 háziállat 70,7
szarvasmarha 8.9

róka 2 2 , 2

őz, szarvas 3,8 vadállat 26,0

egyéb 3,3

Összes oltottak száma: 11263 (személy)

P ostexpozíc iós pro filax is

1. Hempt vakcinádé:

Hazánkban 1942. januártól 1988. novemberig a fix rabies 
vírus Hőgyes törzsének birkaagyon elszaporított, fenollal inakti
vált suspensióját — a Hempt módszerével előállított vakcinát — 
használták.

Az OKI statisztikája alapján a postvakcinációs szövőd
ményben szenvedő betegek 28%-át kezeltük a László Kórház
ban. Az oltottak 42—44%-a 14 év alatti gyermek. Az igazolt ál
lati megbetegedések több mint 80%-a rókákban fordult elő, 
mégis az oltások több mint kétharmadát háziállat-kontaktus 
miatt alkalmazták. A kutyaharapás miatti vakcinációk 21,6%-a 
laboratóriumban diagnosztizált veszettség miatt történt, ezen ál
latok kb. 20%-a oltott volt (!). Az oltások 10%-a minősült az 
utólagos feldolgozás során indokolatlannak (nem történt sérülés 
vagy benyálazás, megfigyelhető egészséges háziállat stb.). Az 
oltás indikációjának felállítása körüli bizonytalanságot jelzi, 
hogy éppen azokban az esetekben telt el a legtöbb várakozási idő 
a sérülés és az oltás megkezdése között, amikor a laboratóriumi 
vizsgálat igazolta az állat veszettségét. (Áüagosan csak 44 % -ban 
kezdték el az oltási sorozatot 4 napon belül!)

2. Rabivac® oltási rendszer:

Hazánkban 1988 novemberétől vezették be a HDCV típusú 
(Rabivac®) vakcinát. Ezáltal egy human „kísérleti encephalitis 
modell”  szűnt meg Magyarországon.

Az oltások jelenlegi rendszerének leírása megtalálható 
1 9 2 6  minden oltóanyaghoz csatolt tájékoztatóban, valamint a kiadott

körlevelekben (7). A tájékoztatóból az oltási indikációkat össze
foglaló táblázatot érdemesnek tartjuk itt is idézni (2. táblázat).

2. táblázat: A Rabivac® oltás indikációi

Az expozíciótx okozó állat
Ajánlott kezelés

faja egészségi állapota

kutya, macska
egészséges, megfi
gyelhető 14 napig + semmi

nem megfigyelhető
konzultálás a  köze
gészségügyi szervek
kel, ha a veszteség 
gyanúja nem zárható 
ki, teljes oltási soroza
tot kell adni

veszettségre gyanús 
§+ vagy veszett teljes pltási sorozat

róka veszettnek tekintendő teljes oltási sorozat

egyéb állatok egyedi elbírálás és konzultáció javasolt, ha a ve
szettség gyanúja nem zárható ki, teljes oltási so
rozatot kell adni

§ Veszettségre gyanúsnak tekintendő minden olyan állat, melynek 
mozgástere alapján veszett állattal való kontaktusa nem zárható ki 
és atípusosan viselkedik. ,
x Az expozíció módja lehet benyálazás a bőrön, nyálkaháryán, 
horzsolás, karmolás, harapás
+ Ha egészséges állat a megfigyelés ideje alatt veszettségre gya
nússá válik, a védőoltási sorozatot azonnal meg kell kezdeni, ha ve
szettségre gyanús állat esetében a gyanú a megfigyelési idő alatt 
kizárható, a már megkezdett oltásokat abba kell hagyni.

Az oltás alkalmazásával kapcsolatban néhány lényeges 
szempontra kell a figyelmet felhívni:

— Fontos a megfelelő elsődleges sebellátás (7, 29). A vak
cinádé bevezetése előtti időszakból ismert, hogy a seb kimosása 
(20%-os szappanos vízzel), több mint felére csökkenti a megbe
tegedés valószínűségét (28).

— Az oltási sorozatot azonnal el kell kezdeni! Az oltás 
után néhány órával már megindul az interferon termelés (4), de 
kimutatható ellenanyagszintet egyes esetekben csak 30 napon túl 
mértek (36).

— Az oltási sorozatot a Musculus deltoideusba kell adni 
(kisgyermekek esetén a comb anterolaterális részébe) a Muscu
lus gluteusba adott oltóanyag gyakran kerül zsírszövetbe és így 
immunogenitása nem megfelelő (23, 33).

— A vakcina beta-propiolactonnal történő inaktivációja 
közben keletkező anyagokra IgE dependens anafilaxiás reakció, 
urticaria előfordulhat (35).

— Megszűnt a korábban alkalmazott ún. óvatossági oltási 
sorozat (nem-oltott háziállat okozta felső testfél sérülés esetén 
három adag vakcina adásából állt) (12). Ezt több mint 90%-ban 
hibásan alkalmazták, másrészt az utóbbi években végzett állatkí
sérletek arra utalnak, hogy az inkubációs idő a fertőző dózistól 
is függ, nemcsak a sérülés lokalizációjától (14).

3. Passzív profilaxis
Az antirabies szérum bevezetése megfontolandó volna ha

zánkban is. Az irodalom (10, 11, 13, 33, 40) és a WHO ajánlása 
(29) egységes abban, hogy korai alkalmazása csökkenti a rabies 
kitörésének valószínűségét. Adagja 20 NE/tskg, melynek felét 
a seb köré kell fecskendezni (33). Potenciális veszélyt csupán az 
endogén antitest képzés csökkentése jelenti, hátránya továbbá 
magas ára (11, 39).



A megfelelő passzív és aktív immunizálásban részesültek 
közül még senki sem halt meg a világon, a kudarcok alkalmával 
a fenti ajánlásokat nem tartották be (11, 23, 33).

A HDCV oltások preexpozíciós profilaxisként is adhatók. 
Ajánlható adagja ilyenkor leggyakraban 1 ml intramusculárisan 
vagy 0,1 ml intradermálisan (15, 31) 2—3-szor, havonta adva, 
majd 6—12 hónap múlva egy emlékeztető oltást kell adni (8, 15). 
Trópusokon az ellenanyagszintet ellenőrizni kell (31)! Az egy 
éven belül preexpozíciós profilaxisban részesültek rabies fertő
zésre gyanúá kontaktus estén két emlékeztető oltást kapnak a 0. 
és 3. napon (antirabies szérumra nincs szükség) (7, 31).

E m beri m egbetegedések

Az emberi veszettség tüneteit illetően utalunk a „Fer
tőző betegségek” című tankönyvben Fomosi dr. által írt fe
jezetre (16). A betegség inkubációs ideje 9 naptól akár egy 
éven túl is tarthat (átlagosan 20 és 60 nap, fejsérülések ese
tében rövidebb) (4, 36). A fő hangsúly a korai felismeré
sen van, melyben elsősorban az anamnézis, a harapás he
lyén jelentkező paraesthesia, viszkető érzés, nyelési zavar, 
hydrophobia, a priapismus és a nyaki fájdalom jelentkezé
se lehet segítségünkre, az általános tünetek (rossz közér
zet, étvágytalanság, fejfájás, láz, irritabilitas) mellett (4,
19). Akkor járunk el a leghelyesebben, ha pozitív epidemi
ológiai adatok esetén bármilyen — akut idegrendszeri — 
megbetegedés esetén felvetjük a lyssa lehetőségét, és 
ameddig megnyugtatóan el nem vethető a diagnózis, a 
megfelelő epidemiológiai intézkedéseket megtesszük (30). 
(Fontos tudni, hogy a rabies esetek egy részében nem de
ríthető fel expozíciós adat) (42).

Az utóbbi évek kutatási eredményei felvetették annak 
lehetőségét, hogy a rabies vírus biotípusai határozzák meg 
a betegség megjelenési formáját, azaz, hogy dühöngő vagy 
csendes forma jön-e létre. Ennek bizonyítékául az szolgál
na, hogy a szaruhártya átültetésekkel átvitt esetekben a ra
bies mindig ugyanazon formában jelentkezett, mint azok
ban, akiktől a szaruhártya származott (17, 19).

A rabies gyors diagnosztikájának lehetséges eszközei 
a bőr és conjunctiva biopszia, valamint a corneakaparék 
immunfluorescens vizsgálata. A kórisme bizonyítására se
gítséget adhat a liquorból, nyálból és vizeletből történő ví
rusizolálás, valamint az ellenanyagszintek vizsgálata (16,
24).

Érdemesnek tartjuk egy, a László Kórházban ápolt be
teg kórtörténetét részletesen ismertetni:

G. F. (34 é.) 1985. november 2-án lakott területen belül ró
kát fogott, amely jobb kézfejét megharapta. Sérülését a területi
leg illetékes kórház baleseti szakrendelésén ellátták, tetanusz vé
dőoltásban részesítették és körzeti orvosához irányították rabies 
védőoltás céljából. Mivel körzetorvosánál a sérülés eredetéről 
nem számolt be, védőoltást nem kapott.

1985. december 13-ig panaszmentes volt, ekkor a seb kör
nyékén viszkető érzés, hányinger, szubfebrilitás és víziszony lé
pett fel. Ekkor a kórház fertőző osztályának ambulanciáján je
lentkezett, de negatív fizikális statusa miatt otthonába bocsá
tották. Másnapra nyelési képtelenség, erős nyálzás, mellkasi fáj
dalom és nyugtalanság kezdődött. Az említett kórház I. belgyó
gyászati osztályára vették fel, majd a neurológiai és infektológiai 
konzílium alapján felvetődött rabies gyanúja miatt még aznap a 
Fővárosi László Kórház Intenzív osztályára szállították.

Felvételkor exsiccosis, bal oldali abducens gyengeség, 
baloldali pupillatágulat, mindkét irányba tekintéskor I. fokú ho
rizontális nystagmus volt észlelhető, lágyszájpad renyhén tért ki, 
nyelése nehezített volt, de regurgitatio nem fordult elő. Neuroló
giai statusa egyebekben negatív. Kórlefolyása során kezdetben 
nyugtalanságot, hullámzó kedélyállapotot (dühöngést, máskor 
eufóriát) észleltünk, később hallucinációk, zavartság, félrenye- 
lés, hányás, tenzió- és pulzusszámingadozás jelentkezett. Liquo- 
rában enyhe fehérjeszaporulaton (0,71 g/1) kívül egyéb eltérés 
nem volt. Rabies neutralizációs antitestkimutatásra küldött li
quor és vérminták negatív eredményt adtak (OKI). EEG jelzett 
agytörzsi funkciózavarra utalt. Comea-kaparék immunfluores
cens vizsgálata rabies víru'santigénre: negatív (Országos Állat
egészségügyi Intézet). Mindemellett a klinikai diagnózis a rabies 
maradt.

Seduxen inj., lyticus cocktail, dehydrálás (Furosemid inj., 
Glycerin inf.) ellenére izgatottsága, zavartsága fokozódott, 
izomereje csökkent, állapota romlott. Ápolásának 2. napján glot- 
tisgörcs miatt intubációt végeztünk és relaxálás mellett (Arduan 
inj.) gépi lélegeztetést kezdtünk, melyet haláláig folytattunk. Pa- 
renterális táplálást vezettünk be. Hyperpyrexia, hypothalamicus 
tünetei miatt dekonnektáltuk. Ápolásának 3. napján belgyógyász 
konziliárius (Bíró László dr.) a klinikai tünetek és az EKG (válto
zó repolarizációs zavar, későbbi felvételeken intraventrikuláris 
vezetési zavar) alapján myocarditist valószínűsített, és mivel 
alapbetegsége miatt steroid kezelés kontraindikált volt, Visken 
inj. kezelést javasolt. További szövődményként pneumoniát, vér
zékenységet, transzfűziót igénylő anaemiát észleltünk. Decem
ber 18-tól intramuszkulárisan és intratekálisan napi 3ME Interfe
ron kezelésben részesítettük, a későbbiekben Fomosi dr. 
javaslatára, Merieux (HDC) vakcinával oltottuk. 1985. december 
25-én, ápolásának 12. napján szívmegállás következett be, majd 
egy sikeres reanimatió után másfél órával meghalt.

A kórbonctani vizsgálat (Kovács Margit dr., László Kórház 
Kórbonctani Osztály) akut encephalitis, nyúltagyi beékelődés és 
sepsis makroszkópos képét találta. A kórszövettani vizsgálat ki
mutatta a Negri-testek jelenlétét az agyban és a diffúz myocardi
tist a szívizomban. Az Ammonszarv immunfluorescens vizsgála
ta fyssa antigénre pozitív eredményt adott (Pálfi Vilmos dr., 
Országos Állategészségügyi Intézet).

A H em pt vakcináció  szövődm ényei

Az idegszövetben szaporított vírusból készült vakci
náknak a lokális reakciókon túl neuroallergiás pathome- 
chanizmusú szövődményei is ismertek, melyekről már 
számos hazai közlemény is beszámolt (22, 25, 26, 27). A 
budapesti és környéki eseteket a Fővárosi László Kórház, 
ezen belül a felnőtteket a II. sz. Fertőző Belgyógyászati 
Osztály látja el. Az utolsó 10 teljes oltási évben (1978—87) 
kezelt eseteket a 3. táb láza t foglalja össze.

3. táblázat: A Hempt vakcináció idegrendszeri szövődményei
(1978-87 . Főv. László Kórház II. Belosztály)

Betegek szánna 
Betegek átlagéletkora (év) 
Férfi 
Nő
Sérülést okozó állat: kutya 

macska 
róka 
egyéb

Átlagos inkubációs idő (nap) 
Meningoencephalitis 
Encephalomyelitis 
Myeloradiculitis

24
30 (16-52)
18 
6 
9 
6 
6

1927



Valamennyi beteg liquorában fehérjeemelkedés, illet
ve sejtszámszaporulat volt. Halálos szövődmény nem for
dult elő. Bár két beteg állapota kórházunk Intenzív Osztá
lyán való kezelést tett szükségessé status epilepticus, 
illetve gépi lélegeztetés igénye miatt, maradványtünet ez 
esetekben nem volt. Egyetlen esetben maradt fenn tartós 
idegrendszeri károsodás, a rabies expozíciót és Hempt 
vakcinációt követően. A beteg kortörténetét az alábbiak
ban ismertetjük.

F. A.-nét (45 é.) 1984. március 8-án kóbor kutya harapta 
meg jobb lábszárán. A Fehérgyarmati Kórház Sebészeti Osztá
lyán látták el, majd 1984. április 2—5-ig (!) és 11—12-én Hempt 
vakcinációban részesült.

1984. május 3-án kezdődtek panaszai; gyengeségérzet, alsó 
végtagi fáradékonyság. Május 10-én vizeletretentio, majd két 
nappal később járásképtelenség, alsó végtagi fájdalomérzet ala
kult ki. 1984. május 17—23-ig a fenti kórház Ideggyógyászati 
Osztályán kezelték. Statusából: kiváltható meningeális jelek, al
só végtag paraparesis, Achilles-ín areflexia, L—1 segmentumtól 
disztálisan tactilis és algeticus hypaesthesia, illetve paraesthesia, 
vizeletretentio volt észlelhető. Lumbális liquor lelete: fehérje 
2,76 g/1, cukor 2,6 mmol/1, sejtszám 358/mm3, üledék: 100% 
lymphocyta. EEG: mindkét hemispherium hátulsó kétharmada 
fölött, jobb oldali túlsúllyal, diffúzán alpha-theta és theta csopor
tokból álló agyi elektromos működés regisztrálható.

Di-Adreson F-aquosum injectiós kezelés mellett állapota 
rosszabbodott; jobb oldali faciális paresis, majd paraplegia ala
kult ki.

1984. május 23-án a Fővárosi László Kórház II. Belgyógyá
szati Osztályára helyezték át.

Neurológiai statusa (05.24): tiszta sensorium, adequat ma
gatartás. Jobb oldali perifériás faciális paresis. Meningeális tünet 
nem észlelhető. Paraplegia, areflexia, vizeletretentio. A kezek 
szorítóereje csökkent. A jobb oldalon a Th—8, bal oldalon a 
Th—10 segmentumtól disztálisan hypaesthesia, hypalgesia. A 
klinikai kép postvakcinációs radiculo-myelitisnek felel meg.

Lumbális liquor lelet (05.29.): Pándy: + + ,  cukor: 2,7 
mmol/1, összfehérje: 1,1 g/1; sejtszám: 185/mm3: üledék: 100% 
lymphocyta. Comea-kaparék immunfluorescens vizsgálata: ra
bies vírus negatív. Rabies neutralizációs antitest-titer a vérben: 
1 : 107, a liquorban: 1 : 32 volt. (A Hempt vakcinációs sorozat 
beadása után általában a savóban 1 : 32—1 : 64-es titer mérhető, 
a liquorban normálisan nem detektálható az ellenanyag.)

2 X  250 mg Solu-Medrol inj., tüneti szerek adása mellett 
állapota fokozatosan javult. Ápolásának harmadik hetében (júni
us 7-én), gyógytorna közben hirtelen légzés- és keringésleállás 
következett be, mely miatt resuscitálni kellett. Fenti tüneteket, 
angiológus (Kolonits István dr., Országos Kardiológiai Intézet) 
által is igazoltan, bal oldali véna poplitea trombózis következmé
nyeként kialakult tüdőembólia okozta. Tartós anticoaguláns terá
piát állítottunk be.

1984. július 23-án — miután vizelési zavara megszűnt, moz
gása jelentősen javult, járókerettel mobilizáltuk — a beteget az 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Paraplegiás Részlegére 
helyeztük át további ápolás céljából.

A László Kórház adataiból számítva az utolsó 5 évben 
a Hempt vakcináció következtében létrejövő idegrendszeri 
szövődmény valószínűsége felnőttek esetében 1 : 160 volt, 
ez az érték az országos adatok alapján az utolsó két évben 
1 : 192 — magasabb az irodalomban található értékeknél 
(1—2/10000) (8).

Az oltóanyagban található agyszövet (myelin bázikus 
protein) felelős a neuroallergiás komplikációk (encephali
tis, myelitis, polyradiculitis, meningitis) kifejlődéséért (8, 

1928 I»)- bár a rabies vírus közvetlen kóroki szerepe sem kizárt.

Ez utóbbi feltevés mellett szól, hogy a Budapesten (ahol az 
epidemiológiai háttér miatt a veszettség valószínűsége 
gyakorlatilag kizárható) elszenvedett sérülések miatt vég
zett oltások következtében alig fordult elő oltási szövőd
mény. Az idegrendszeri oltási szövődmények és a rabies el
különítése adott esetben igen nehéz lehet, ebben 
elsősorban a szerdlógiai és virológiái eredmények lehet
nek segítségünkre (4).

Az új human diploid sejtkultúrákon tenyésztett vakci
náknál a fenti szövődmények igen ritkán jönnek létre 
(1978-ban írtak le először HDCV beadását követően kiala
kult Guillain—Barré-syndromát) (6). A világon használt 
vakcinák 93%-a 1985-ben még agyszövetből előállított ol
tóanyag volt (19).

A rabies kezelése

Dr. Purjesz Zsigmond 1894-ben megjelent belgyógyá
szati tankönyvében ezt írta: „Ha a betegség kifejlődött, a 
gyógyulásra nézve igen kevés reményt táplálhatunk; fajla
gos szereink nem lévén, a tüneti kezelésre vagyunk utalva; 
sajnos, hogy még e tekintetben is sokszor elmarad a siker 
igyekezetünk mögött, és alig vagyunk képesek a beteg sú
lyos kínjait enyhíteni” (28).

1972-ben gyógyult meg a világon az első, biztosan di
agnosztizált, rabiesben szenvedő beteg, és azóta további 
két gyógyult esetről van tudomásunk (19). A respirátor ko
rai használata, szedálás, izomrelaxáció, parenterális táplá
lás mellett az interferon különböző típusai, ribavirin, anti- 
rabies szérum alkalmazásával történtek kísérletek a 
betegek megmentésére, változó sikerrel. Az ily módon ke
zelt betegek nagy része a hosszú intenzív ápolás szövődmé
nyeibe halt bele (16, 19).

Itt említenénk meg, hogy a betegek ápolása közben 
egészségügyi dolgozó még nem betegedett meg rabiesben. 
Védőoltásban csak a személyzet azon tagjait kell részesíte
ni, akik a beteg vérével és váladékaival perkután vagy nyál
kahártya kontaktusba kerültek (30).

A jö v ő  lehetőségei

„Az állatok megbetegedésének visszaszorítása a leg
racionálisabb megoldás a human rabieses esetek csökken
tésére” (2). 1978 óta a világon több országban (Ausztria, 
Belgium, Svájc, NSZK, Franciaország, Olaszország) vég
zik a vadon élő állatok tömeges oltását SAD B19 (Street 
Alabama Dufferin) vagy más fix vírustörzsekkel (21). A 
rabies-mentes országok élőállatimport esetén karantén 
vizsgálati időt tesznek kötelezővé azokra az állatokra néz
ve, amelyek rabies endemiás területről származnak (20). 
Földünkön több területről sikerült a megbetegedést tartó
san kiszorítani, de korábban félő volt, hogy a fix vírus a 
vadállatokban persistál, illetve hogy a rágcsálók között el
szaporodik (ezekre halálos is lehet) vagy mutációk által 
visszaalakul „utcai” vadvírussá (21). Az 1986 óta alkalma
zott rekombináns géntechnikával előállított vakcinák ese
tében, amelyek a rabies vírus felületi antigénjét tártál-



mázzák vaccinia vírusba építve, ezek a veszélyek nem áll
nak fenn (1). Belgiumban 1987 óta nagyobb területeken ez
zel oltanak (32). Remélhető, hogy alkalmazásukkal a rabi
es a jövőben az egész világról kiszorítható lesz.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki a 
Fővárosi László Kórház II. Felnőtt Fertőző Belgyógyászati Osz
tály és III. Gyermekosztály dolgozóinak a betegek ellátásában 
végzett munkájukért és az esetfeldolgozáskor nyújtott segítsé
gükért.
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BESZÁMOLÓK

Az Amerikai Orvosi Ultrahang Társaság 
(AIUM) 34. konvenciójáról

Hirtelen jött lehetőségként részt vehet
tem az Amerikai Orvosi Ultrahang Társa
ság — American Institute of Ultrasound in 
Medicine — 34. konvencióján (New Orle
ans, 1990. március 3—7.). Két szóbeli elő
adást tartottam, s egy posztert is kiállíthat
tam. A konvenció résztvevőinek mintegy 
harmada külföldi, japán, tajvani, koreai, 
ausztrál, illetve nyugat-európai volt; egy 
leningrádi munkacsoport biofizikai poszte
re mellett a mi előadásaink képviselték 
Kelet-Európát.

Louisina államot, s New Orleanst franci
ák alapították, ezt spanyol, majd ismét 
francia dominancia váltotta fel (a város 
hangulata és a French Quarter őrzi ennek 
emlékeit)^ 120 évvel ezelőtt csatlakozott az 
Egyesült Államokhoz, de ma is a „legeuró
paibb” amerikai városnak mondják. Büsz
ke kreol hagyományaira, amibe mexikói 
ízek is keverednek. Éghajlatát a közeli 
Golfáramlat klímaalakító hatása jellemzi, a 
kora tavaszi melegben gazdag trópusi flórá
ja  ezer színben pompázik.

A város a Mississippi torkolatánál, a fo
lyó két partján fekszik. Minden jelentősebb 
létesítménye a keleti parton van. A város 
magját a francia negyed és annak tövében 
lévő üzleti központ alkotja. A folyó partján 
van a Convention Center, amely 1984-ben, 
a világkiállításra épült. A konvenciónak ez 
az ultramodern kongresszusi központ adott 
otthont.

Március 3-án szombaton bizottsági ülé
sekkel és a poszterek elhelyezésével kezdő
dött a kongresszus érdemi munkája. Első
sorban szervezeti kérdésekkel, biztonsági 
és jogi problémákkal foglalkoztak. Az elő
adások vasárnap délutántól szerda estig 
hangzottak el. Az egyes előadás-blokkok 
időrendi áttekintése helyett célszerűbbnek 
látom a téma szerinti ismertetést.

Az első nap délutánját és a hétfő délelőtti 
előadásokat az abdominalis szekció uralta. 
A máj vizsgálata főkánt a máj-transplan- 
tatiót követő szövődményekkel kapcsolat
ban került szóba. A v. portae ágaiban és int- 
rahepatikusan kimutatott kicsiny, nagy 
amplitúdójú echók gáztermelő Clostridium- 
fertőzöttségre, cytostatikus + antibiotikus 
kezelésben részesültek máj- és léptályogjai 
candidiasisra utalnak. Csontvelő-átültetés
nél a has jobb felső quadransának vizsgála
ta graft-vs-bost reakcióról árulkodhat (noha 
nem-specifikus máj és epehólyag eltérése
ket — mint fokozott echogenitas, epeüle- 
dékképződés, portalis thrombosis, viralis 
és gombás felülfertőzöttség — találtak). 
Duplex Doppler módszerrel vizsgáltak 
transplantatiót követő májarteria stenosist. 
— Ezek között hangzott el első előadásunk 
is (Mádi-Szabó, Nagylucskai, Pásztor, 
Szilvás: Continuously Visible Rough Ve
nous Flow and Impaired Immune System

After B—Hepatitis Virus Infection. Could 
it be a Syndrome?). — Az előadás fogadta
tására a legjellemzőbb D. King professzor 
kommentárja: ,,A tárgyalt jelenséget lát
tuk, a háttér tisztázását célzó vizsgálatokat 
értjük, mégis idő kell ahhoz, hogy ezt az ál
lítást átgondoljuk, s majd akkor térünk rá 
vissza.”

Kísérleti stádiumban lévő módszer a fo- 
calis máj elváltozások nagyintenzitású ult
rahanggal történő kontakt kezelése.

Az epehólyag ultrasonographiájáról fő
ként az epekövesség kezelése kapcsán esett 
szó. Négy előadás foglalkozott az extracor- 
porealis lithotripsiával, szövődményeivel 
és utókezelésével. A módszer megítélése 
egyáltalán nem volt egyöntetű, biztató ered
mények mellett mintha inkább a csalódott
ság lett volna uralkodó: többen fejezték ki 
kételyeiket a kezelési mód hosszabb távú 
hatékonyságát illetően, különösen az ún. 
„lithogen” betegek esetében. Az epehó- 
lyagcarcinoma diagnózisának nehézségeit 
taglalta egy előadás, egy másikban az acut 
cholecystitis korai vascularis változásait 
vizsgálták színes Doppler módszerrel, 
eredménytelenül.

C. A. Mittelstaedt referátuma a pancreas 
vizsgálatában az újabb, nagy feloldóképes
ségű ultrahangkészülékek alkalmazása 
mellett a pontos tájanatómia és a mirigy 
klinikumának ismeretét tartotta alapvető 
fontosságúnak. Egy előadás az ultrahang- 
secretin teszt (a Wirsung vezeték méretvál
tozása) hasznát taglalta, egy másikban a 
transplantált pancreas rejectiójának vascu
laris (Doppler) jeleit tárgyalták. E téma
körhöz kapcsolódott második előadásunk 
(Mádi-Szabó, Szilvás, Pásztor, Varró, Pap, 
Farkas: Clinical Considerations with 
Ultrasound-Guided Percutaneous Punctu
re, External and Internal Drainage Proce
dures in Pancreatic Pseudocyst). Minthogy 
az Egyesült Államokban a percutan mód
szerek nem kiterjedten alkalmazott eljárá
sok (ez „európai találmány”), ezt az előa
dást referátumként, szakértői előadásként 
sorolták be a szervezők.

A vesék vizsgálatai közül az AIDS-ben 
észlelhető elváltozások látszottak a legérde
kesebbnek. Normális, vagy reverzibilisen 
károsodott vesefunkció esetén nem találtak 
értékelhető eltérést. Irreverzibilis vese
funkció zavarnál 2—3. intenzitású paren- 
Chymás echogenitas-fokozódást, csökkent 
sinus-echókat, esetleg veseméret-csökke- 
nést észleltek. Ennek alapján az ultraso- 
nographiát alkalmasnak találták reverzibi
lis és irreverzibilis vesefunkciózavar 
elkülönítésére AIDS-ben. Vesetransplanta- 
tio utáni acut rejectio megítélésére a színes 
Dopplert nem találták megfelelő módszer
nek (32% szenzitivitás, 77% specificitás). 
Mások azonban a vese artéria interlobaris, 
vagy a. arcuata áramlásának mérését és az 
így számított rezisztiv index (syst. áramlás 
— diast. áramlás/syst. áramlás) értékét a 
szérum kreatininszinttel jó korrelációban 
levőnek találták.

Gyomortumort 100%-ban sikeresen di
agnosztizáltak (30 eset) hasi felszíni ultra
hangvizsgálattal kínai szerzők, akik a vizs

gálatot megelőzően ősi kínai szerekből 
összeállított gyógyszert adtak a betegeknek 
a gyomor nyák- és gáztartalmának csök
kentése érdekében. Mások felnőttkori vé
konybél intussusceptiót (polyp, leiomyo
ma, lipoma, illetve hamartoma miatt) 
mutattak ki 7 esetben. Ebben a céltábla-jel, 
rugótünet, hármas-koncentrikus bélkacs és 
az infiltrativ bélfalmegvastagodás segített. 
Német előadók másfél literes magas beön
tés után 220 beteg esetében 7 mm-nél na
gyobb polypokat 91%-ban nagy biztonság
gal vizualizáltak. A vizsgálat szenzitivi- 
tását colontumor irányában 94%-nak, spe- 
cificitását 100%-nak találták.

A kardiológiai blokkot, természetesen, a 
Doppler-vizsgálatok uralták (Color Flow 
Mapping), nagyobb hangsúly a transoeso- 
phagealis megközelítésre került. Reneszán
szát látszik élni a kontrasztos vizsgálati 
technika is. Ez utóbbi elsősorban a myocar
dium átáramlásának „geografikus” és „ki
netikus” (video-denzitás ml vér/100 mg 
myocardium/sec) vizsgálatát célozza, jódos 
rtg.-kontrasztanyaggal, vagy humán albu
minnal (Santoso 1985, Indonézia közlemé
nye nyomán). Használható szonográfiás 
kontrasztanyagot már két cég (Sche- 
ring/Berlin és Mol. Biosystems/San Diego) 
is készít ipari méretekben.

Természetesen a színes Doppler volt a 
leggyakoribb eszköz a perifériás erek vizs
gálatánál is. Ezek közt érdekes volt az int- 
racranialis erek,, valamint — impotencia 
esetén — a corpus cavernosum farmakodi- 
námiás vizsgálata.

Az ideggyógászok főként gyermekek 
vizsgálatával képviseltették magukat: hyd
rocephalus, macrocephalia, Burr lyuk int- 
raoperatív vizsgálata.

A pediátriai előadások tematikájukban 
az eddig említettek közé illeszkedtek, elvá
lasztásuk gyakran csak a beteganyag kora 
miatt történt. Természetesen e kategóriá
ban voltak olyan sajátosságok, mint a kö
nyökízület csontjainak antenatalis vizsgála
ta, azonban ezek inkább érdekességek, 
mint fontos területek voltak.

A szülészet-nőgyógyászat körében inst
rumentális és metodikai előadások (egy-tűs 
amniocentesis ikerterhességben, vaginalis 
„szonomikroszkópikus” vizsgálatok, sal- 
pyngocentesis) mellett az összefoglaló né
ven „szonoembriológia” nagy teret kapott. 
Ebben az embrió és foetus egyes szervei
nek, fejlődéstanilag is értékelt figyelemmel 
kísérésén volt a hangsúly (Timor-Tritsch I. 
E. Columbia Medical Center, New Yorki 
Ennek keretein belül tárgyalták a fejlődési 
rendellenességek (ezen belül genetikai — 
Down-kór, 18-trisomia- és funkcionális - 
anyai glucose-terhelés hatást, a magzati 
szívműködésre — eltérések), s a placenta 
alaki és működési zavarainak direkt és indi
rekt ultrahang jeleit. Újdonsága miatt az 
endovaginalis vizsgálat szokatlanul nagy fi
gyelmet, külön szekciót kapott. Újdonsá
got nem tárgyalt, a hasi vizsgálatok ered
ményeit inkább pontosságban haladta meg.

A transrectalis szonográfia az urológiai 
szekcióként is értékelhető: főként a prostata 
tumorok vizsgálatával foglalkozott.
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Az intraoperativ ultrahangvizsgálat első
sorban nem felderített metastasisok kimu
tatásában jeleskedett, az itt elhangzott 
előadások e célkitűzést nem is igyekeztek 
meghaladni.

Néhány előadás formájában külön szek
ciót alkotott az ultrahang állatorvosi alkal
mazása. Ennek érdekessége számomra 
annyi volt, hogy a módszerek veteriner al
kalmazása már olyan széles körű, amely 
egy önálló blokkot képezhet, sőt saját quiz- 
játékot is hozott.

A poszter-szekció érdekes és szép posz
terekkel az előadásokban elhangzottakat 
színesítette. A mi poszterünk (Mádi-Szabó, 
Szilvás, Pásztor: Intracystic Manipulations 
in Ultrasound-Guided External Percutane
ous Catheterization of Pancreatic Fluid 
Collections) metodikai sajátossága az volt, 
hogy egy új irányzat („USG-guided intra- 
corporeal manipulations”) jelentkezése le
het. Ezt kollégák és ipari cég (Philips Ame
rica) egyaránt így értékelték. *

Összefoglalóan elmondhatom, hogy a 
kongresszus rendkívül sokszínű, érdekes 
és tanulságos volt. Néhány benyomásom
mal szeretném ezt az áttekintést befejezni: 
úgy tűnik, hogy van egy „amerikai” és egy 
„európai” szonográfíás jelleg, ami a kong
resszuson hangot is kapott. Az előbbit az új 
technikai eszközök mielőbbi és teljes körű 
alkalmazása, s non-invazív lehetőségeik 
feltérképezése jellemzi. A haladás a fizikai 
lehetőségek technikai kibontása irányában 
a legnagyobb. Az „európai” irányzatra az 
anyagi lehetőségek szűkebb volta, s talán 
emiatt a klinikai alkalmazás nyomja rá a bé
lyeget. Az indirekt jelek, az összefüggések 
klinikai értelmezése, az invazív beavatko
zások alkalmazása inkább az óvilág stílusa. 
Ennek azonban én kifejezett előnyeit lá
tom, minthogy a szonográfia ennek nyo
mán a technikai alapok által behatárolt ké
pességeinél lényegesen többet nyújt, s 
szervesen integrálódik a klinikum egészé
be. A másik komparatív következtetésem 
kifejezetten a hazai hangulatot érinti. Neve
zetesen a már közmondásos kisebbrendű
ségi érzéseink megalapozatlanságát szeret
ném hangsúlyozni azzal, hogy egyrészt 
magyar kollégáim képességei és eredmé
nyei semmivel sem maradnak el társainké
tól, sőt, a hazai ultraszonográfiás viszo
nyok ismeretében állítom, hogy nemegy 
vonatkozásban, mindennapi és tudományos

munkánk során elérjük a világszínvonalat. 
Sajnos közleményeink és tudományos ren
dezvényeken történő szerepléseink száma 
ezt kevéssé tükrözi. Ennek fényében igen 
jónak tartom azt, hogy ezen a kongresszu
son országunk, s e térség nevében részt ve
hettem! Ezért köszönettel tartozom kórhá
zam vezetőségének, az Egészségügyi és 
Szociális Minisztériumnak, az MTA-Soros 
Alapítványnak, és a Rolitron Részvénytár
saságnak!

Mádi-Szabó László ár.

Az észak-rajna-vesztfáliai urológus 
kongresszusról

Észak-Rajna-Vesztfália az NSZK legna
gyobb tartománya, magába foglalva a fővá
rost, Kölnt és Ruhr iparvidék számos nagy 
egyetemi városát. A tartomány urológus 
társasága ez évben Dürenben tartotta április
26—28. között évi kongresszusát. Düren 
arról ismert a német urológusok körében, 
hogy az uroonkológiai munkacsoport vize
letcitológiai szekciója itt tartja évente több
ször is citológiai továbbképzését. A fő téma 
a prostata hypertrophia volt, de az urológia 
minden aktuális kérdése tárgyalásra került.

Knofés mtsai magrezonancia vizsgálattal 
pontosan meg tudták határozni a lokális, 
kis kitejedésű prostata carcinoma elhelyez
kedését, nagyságát.

M artin és mtsai a prostata TUR utáni vi
zelési nehézségek esetén transrectalis ultra
hang segítségével meg tudták határozni, 
hogy adenoma rest vagy más ok (koagulum 
stb.) miatt állnak fenn a korai postoperativ 
fázisban dysuriás panaszok.

Junge és mtsai száz 80 év feletti beteg 
prostata adenoma opoerabilitásának kérdé
sét vetették fel. Mindössze egy beteget 
vesztettek el a késői postopoerativ szakban.

Kranz és mtsai az alacsony nyomású 
TUR-ral szerzett tapasztalataikat ismertet
ték, és eredményeik alapján a trokár mel
lett végzett TUR-nak sok előnye van a ha
gyományos TUR-ral szemben. Szóba 
került az adenoma hyperthermiás és más 
konzervatív kezelési módja is (alfa
blokkolók, növényi kivonatok, fémspirál).

Előadást hallhattunk az Osmond-kór 
esetén alkalmazott ileum interponátról, 
ami mintegy ureter bypass működik. Az

eddig priapismusban alkalmazott, sok 
mellékhatással rendelkező metaraminol he
lyett etilefrinnel (alfa-sympatomimeticum) 
elért eredményeiről számoltak be Kuhl és 
mtsai.

D i Tonno és mtsai a pyelonephritis xan- 
togranulomatosa első preoperativ diag
nosztikai lehetőségét ismertették az axiális- 
computer tomográfia segítségével.

Lavelli és mtsai — sajnos kevés eseteszá- 
mon —, 3 különböző hólyagpótló műtétet, 
a Camey-, a félig detubularizált Reddy- és 
a teljesen detubularizált technikát hasonlít
ja  össze.

Mindhárom esetben ép felső üregrend
szert, residuummentes vizelést találtak a 
műtét után, éjszakai inkontinencia mind
egyik csoportban előfordult. A kapacitás 
nagyobbnak tűnt a detubularizált ese
tekben.

M arx  Kölnből antegrad végzett radikális 
prostatectomiák eredményeit ismertette. 
Eseteik 61%-a volt pT3 stadiumú, ami ab
ból is következik, hogy a preoperativ stage 
55%-ban volt helyes.

A Német Urológus Társaság Uroonkoló
giai munkacsoportja szervezésében a vese
daganatok aktuális kérdései kerültek meg
tárgyalásra.

Prof. Huland (Berlin), Prof. Altwein 
(München), Prof. Riibben (Essen) és O. A. 
Wirth (Würzburg) voltak a meghívott elő
adók. Az ultrahang általános vizsgálattá vá
lásával egyre nő a véletlenül felfedezett ve
sedaganatok aranya. Az N stadium pontos 
megállapítása ultrahanggal 54, — CT-vel 
91%-ban lehetséges. Altwein angiographiát 
nem tart szükségesnek nephrectomia előtt, 
szerinte a CT-vizsgálat elég információt
ad. A vénák tumoros infiltrációja — ha a 
tumor thrombus a máj alatt van — nem 
befolyásolja a túlélést, a v. cava máj feletti 
thrombosisa rossz prognosist jelent. Egy
értelműbb rossz prognosztikai jel az N 
pozitivitás. Interferon, interleukin kezelés 
eredményei sajnos 20%-osnál nagyobb 
remissziós rátát nem eredményeztek. 
Flowcitometriai vizsgálatok és konzeratív 
kezelési eredmények összehasonlítása so
rán jutottak arra a következtetésre, hogy 
aneuploid esetekben interferon, diploid 
esetekben hormon kezeléstől várható jobb 
eredmény.

Romics Imre dr.

,,A lelkiismeretes, gondos orvosnak, mielőtt betegének gyógyszert rendelne, nem csupán a gyógyítan
dó betegséget, hanem a beteg egész életmódját és összes testi tulajdonságainak természetét meg kell 
fon to ln ia .”

Cicero
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK
Szerzett immundefektus (AIDS)

Tuberculosis mint kísérő megbetege
dés HIV-fertőzésben. Pankow, W. és mtsai 
(Zentrum f. Innere Medizin der Universität 
Marburg): Dtsch. med. Wschr., 1990, 115, 
542.

A HIV-fertőzötteknél a mycobacteriu- 
mok az erősebb virulentiájuk folytán hóna
pokkal megelőzhetik az opportunisztikus 
fertőzéseket és az AIDS teljes klinikai ké
pének kifejlődését. A korai stádiumban a 
tbc ismert klinikai tünetei mutatkoznak. 
Legtöbbször a tüdő betegszik meg, leggya
koribbak a felső tüdőlebeny beszűrődései 
és beolvadásai. Az AIDS teljes képének ki
alakulásakor változik a klinikai kép. Noha 
továbbra is a tüdő a legfőbb megnyilvánulá
si szerv, a beszűrődések azonban inkább 
diffúzak, mint fokális jellegűek. Feltűnőek 
ebben a stádiumban, ha ugyan kisebb 
számban is, a hilaris és mediastinalis 
lymphomák. Atípusos infiltratumok esetén 
a köpetvizsgálat és a bronchoalveolaris la
vage is hasznos lelet, mert ezekkel egyéb 
kórokozók (cytomegalia-virus, pneumocys- 
tis carinii) is kimutathatóak. Minden gya
nús szövetbiopsiából és testváladékból a 
mycobacterium tenyésztési vizsgálata 
szükséges.

Noha a HIV-fertőzés későbbi stádiumá
ban az anergia a gyakori, mégis a 
tuberculin-teszt a HIV-betegek egy részénél 
pozitív is lehet. A tbc-granuloma képződé
sében oly fontos (makrophag-, T-helper-) 
sejtek a HIV-fertőzés előrehaladtával oly 
súlyos mértékben károsodnak, hogy a tbc 
akadálytalanul terjedhet. Az immungyen
geség fokozódásakor extrapulmonalis tbc is 
felléphet (nyirokcsomók, urogenitalis szer
vek, csontok, gyomorbélhuzam, bőr, ideg- 
rendszer). Az extrapulmonalis tbc mint az 
AIDS opportunista fertőzése, rossz kór- 
jóslatú.

A HIV-fertőzés minden stádiumában a 
tbc szokásos hármas vagy négyes kombiná
ciójával kezelhető.

ifj. Pastinszky István dr.

A tbc baktériumvérűség gyakorisága 
egy AIDS helyi járványos területen. Sha
per, R. V. és mtsai (Department of Medici
ne, Division of Infectious Diseases, State 
University of New York Health Science 
Center at Brooklyn, Brooklyn, New York): 
Amer. Rev. Resp. Dis., 1989, 140, 1611.

Egyre több közlemény jelenik meg olyan 
területről, ahol a szerzett immunhiány tü
netegyüttes (AIDS) helyileg járványszerű. 
Az emberi immunhiány vírussal (HÍV) fer
tőzött tbc gyakran tüdőn kívüli és megelőzi 
az alkalomszerű AIDS-fertőzést. A M . tbc 
baktériumvérűség gyakran társul H1V-

fertőzéshez és anélkül is. Mégis a kimutat
ható tbc-baktériumvérűség mindkét cso
portban nem ismeretes.

A szerzők kórházában a tbc gyakori HIV- 
fertőzéssel és anélkül is. Az elmúlt 5 évben 
6 betegen észleltek tbc okozta baktériumvé- 
rűséget, valamennyit HIV-vel fertőzött be
tegben mycobacteriologiai laboratóriu
mukban.

Az elmúlt 4 hónap folyamán kórházuk
ban valamennyi olyan betegen, akik tbc-re 
gyanúsak voltak, vagy tbc-vei kezeltek, tbc 
elleni vértenyésztést végeztek. Mindenik 
betegtől 16 ml vért vettek le. 6 ml vért olyan 
Middlebrook 7H13 húsleves táptalajra ol
tottak, ami l4C-vel jelzett anyagot: BAC- 
TEC 13A-t tartalmazott. 10 ml vért 15 ml 
steril vízbe helyeztek, amit 20 percig cent
rifugáltak, annak az üledékét 7H11 és 
Löwenstein—Jensen táptalajra oltották és 8 
hétig tenyésztették a M. tbc és a M. avium 
előzetes jelzésére. A M . tbc vértenyészetét 
Fisher határozott módszerével vizsgálták 
meg.

1987. december 1. és 1988. március 31. 
között kórházukban 88 olyan felnőtt bete
get ápoltak, akiknek a kórelőzményében 
nem szerepelt pozitív tbc tenyészet. Közü
lük 59 betegnek, 67%-nak a vérét tenyész
tették a kezelés előtt; 29 beteg vérét nem te
nyésztették tbc-re; 9 beteg meghalt a tbc 
kórismézése előtt; 11 beteg eltávozott a 
kórisme megállapítása előtt; 6 beteg kóris
méjét a kezelés elkezdése után azonosítot
ták; 3 beteg pedig nem egyezett bele a vér
tenyésztésbe.

Az 59 beteg közül 9 betegnek, 15%-nak 
lett pozitív a vér tbc tenyésztése. Földrajzi 
megoszlás szerint a 9 beteg közül egy haiti 
asszony, egy spanyol férfi és 7 fekete férfi 
volt. A spanyol asszony kivételével mind a 
8 férfi visszéren át kábítószer-élvező volt. 2 
betegben szájűri candidiasist kórisméztek, 
amihez Pneumocystis carinii tüdőgyulladás 
társult M. avium baktériumvérűséggel 
együtt; 3 betegnek HIV-pozitív volt a vérsa
vója; egy beteg pedig kórelőzményében 
Pneumocystis carinii tüdőgyulladás szere
pelt; 2 pedig nem egyezett bele a HIV- 
próba elvégzésébe.

A 9 beteg közül az első beteg M. tbc te
nyészete pozitív volt a vérből, a köpetből, 
a vizeletből és a gerincűri folyadékból; a 
másodiké a vérből, a köpetből, a vizeletből 
negatív volt; a harmadiké a vérből, a vize
letből és a májból; a negyediké a vérből, a 
légcső váladékából, a köpet tenyészete ne
gatív volt, boncolás után azonban sok 
szervből pozitív lett; az ötödiké a vérből, a 
vizeletből és a nyirokcsomóból; a hatodiké 
a vérből és a köpetből; a hetediké a vérből, 
a köpetből, a májból, a csontvelőből és a li- 
quorból; a nyolcadiké a vérből, a köpetből, 
a vizelet tenyészete negatív volt; a kilence
diké a vérből, a köpetből és a vizeletből.

Eltávozott a kórházból 24—65 napi ápo
lás után 6 beteg, 3 beteg pedig meghalt a 
kórházban 7—23 napi ápolás után.

39,5 °C-nál magasabb lázat mértek 
100%-ban (9/9) tbc-s baktérium-vérűséges 
betegben és 34% (17/50) nem baktérium- 
vérűséges betegben. Kölesgümőkóros be-

szűrődést láttak a mellkas röntgenképen 
44%-ban (4/9) tbc baktérium-vérűséges és 
10%-ban (5/10) nem baktérium-vérűséges 
betegben.

Emelkedett alkalikus foszfatáz, vagy tej
savas dehidrogenáz értéket, tehát a normá
lis érték kétszeresét észlelték 89%-ban, 8/9 
betegben baktérium-vérűséggel és 
24%-ban (12/50) baktérium-vérűség nélkü
li betegekben.

5 esetben a tbc bacilusok csakis 14C-vel 
(BACTEC 13 A)-val jelzett anyagot tartal
mazó Middlebrook 7H13 húsleves táptalaj
ban; 2 esetben csak szilárd Middlebrook 
7H11 táptalajon; 2 esetben pedig csak radi- 
ométeres szilárd táptalajon nőttek ki. A te
nyésztési idő a folyékony táptalajon átlag 
42 nap, a szilárd táptalajon pedig átlag 44 
nap volt. Két betegben egyidejűleg M. tbc 
és M. avium tenyészett ki. Ebben a 2 beteg
ben egyedül a vér volt az a hely, ahonnan a 
M. avium tenyészet nőtt ki. 9 tbc-vérűséges 
beteg köpetéből saválló bacilusok nem vol
tak kitenyészthetők. 2 beteg meghalt a kór
isme megállapítása előtt. A kórismézés kö
zépideje átlag 11,5 nap volt. A többi 7 beteg 
kórismézése átlag 11,5 nap volt. A 9 tbc- 
vérűséges beteg közül 3 a kórházban meg
halt; az 50 tbc-vérűség nélküli tbc-s beteg 
közül egy sem halt meg.

A kemoterápia előtti időszakban már 
többször kitenyésztették a tbc-s betegek vé
réből a tbc bacilusokat. Mégis, ezt a kórjel
ző eljárást csak ritkán végezték. Az AIDS 
helyi járványok beköszönte után azonban 
egyre gyakrabban alkalmazták. Ezen köz
lemény szerzői egymást követően 59 nem 
kezelt tbc-s beteg 46%-ában (27/59) észlel
tek HIV-pozitivitást; 29% (17/59) HIV- 
vérsavó negatív volt; 25% (15/59) pedig 
nem egyezett bele a HIV-tenyésztésbe.

15%-nak (9/59) egymást követő nem ke
zelt tbc-s betegnek pozitív lett a tbc-s vérte
nyészete. 26%-nak (7/27) ismert HIV-sal 
fertőzött betegnek és 2 visszéren át kábító
szert élvező betegnek pozitív lett a vérte
nyészete. A tbc-s baktériumvérűség kimu- 
tathatósága kapcsolatos volt a HÍV okozta 
immunhiány nagyságával, a magas lázzal, 
az emelkedett alkalikus foszfatáz és tejsa
vas dehidrogenáz értékkel, valamint a 
mellkas röntgenképen a kölesgümőkorra 
jellemző lelettel.

A 17 HIV-vérsavó-negatív beteg közül so
rozatukban egynek sem lett pozitív a tbc 
vértenyészete. Bár 17 beteg közül 15-nek 
helyileg tüdőtbc-je volt, mégsem tudták ér
tékelni a HIV-negatív és szétszórt tbc esetén 
a vértenyésztés hasznát. A tbc pozitív 
baktérium-vérűséges betegek sorozatukban 
HIV-vel fertőzöttek, vagy iv. kábítószer él
vezők voltak.

9 beteg közül ötben a tbc-vérűség egye
dül 14C-nyomjelzett anyagot, (BACTEC 13 
A-t) tartalmazó 7H13 húsleves táptalajon, 
kettő pedig csak szilárd táptalajon volt ki
mutatható. Ez alátámasztja többeknek azt a 
feltevését, hogy ez a két táptalaj kiegészíti 
egymást. Két esetben ugyanis ebben az 
esetben pozitív lett a vértenyészet negatív 
köpet és a vizelet tenyésztés esetén is.

A tbc vértenyészet pozitivitás kihívástje-
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lent a kórismézésre. A szétszórt tbc jelenlé
te ellenére valamennyi beteg köpetlelete 
kenetben negatív volt. Két tbc-vérűséges 
beteg kórismézhető átlag időtartama na
gyobb volt 11,5 napnál, mint a baktérium- 
vérűség nélküliek átlag 4 napjánál. Ezért a 
vértenyésztés nem nyújt segítséget a tbc ko
rai kórismézéséhez.

Mégis, a pozitív tbc-vérűség a HIV-sal 
fertőzött szétszórt tbc-s betegekben mege
rősíti a tbc kórisméjét, ami nagy jelentősé
gű akkor, ha a betegnek tapasztalati kezelé
se szükséges.

(Ref.: 1936-ban nekem is sikerült kite
nyésztenem a tbc bacilusokat egy 36 éves 
fé r f i betegünk véréből, amiről az akkori nó
menklatúra szerint ,,Sepsis tuberculosa 
gravissima”  címmel a Zetischrift fü r  Tu
berkulose 1936, 74, 4. fiizetében számoltam 
be.)

Pongor Ferenc dr.

Kórszövettanilag bizonyított CT-leletek 
AIDS-ben. Tosch, U. és mtsai (Röntgendi
agnostisches Zentralinstitut des Universi
tätsklinikums der Freien Universität Ber
lin): Fortschr. Röntgenstr., 1990, 152, 196.

tek találhatók (sötétvörös foltok, csomók, 
nyeles tumorok, vérzések stb.). A nem ma
gyarázható tüneteket feltehetőleg maga a 
HIV pathogen hatása váltja ki. A leggyako
ribb opportunista fertőzések kórokozói: a 
Candida albicans (stomatitis, oesophagitis 
candidamycetica), a cytomegaliavirus, a 
herpes simplex virus (nyelőcső, gyomor, 
duodenum, epeutak, colon), Cryptospori
dium (vékonybél, epeutak), isospora belli 
(vékonybél), salmonellák (non typhi), shi- 
gellák, Campylobacter (vékonybél, colon, 
sepsis), mycobacterium avium intracellulä
re (máj, lép, gyomor-bélhuzam submuco
sa) pozitív vérkultúrákkal. A gyomor- 
bélhuzamban mind a Kaposi-sarcoma, 
mind a lymphomák igen gyakoriak; míg 
azonban a Kaposi-sarcoma kevés típusos 
tünetet okoz, addig az abdominalis 
lymphomák gyakran malignusok, agressiv 
és gyorsan progrediáló jellegűek.

Az AIDS-betegek 2—4%-ában hasi se
bészi ellátásra szorulnak; ezen műtétek két
harmad részben cholecystitis, appendicitis, 
splenectomia, obstruáló hasi tumorok, per- 
foratio, vérzés szövődményekből adódnak.

ifi. Pastinszky István dr.

A HIV-fertőzés teljesen kifejlődött kór
képében az opportunisztikus fertőzések 
vagy a neoplasiák mellett a központi ideg- 
rendszer fokális és diffúz elváltozásai is je
lentkezhetnek. Ezek a CT-ban a belső és 
külső liquorterek tágulásaiban nyilvánul
hatnak és radiológiailag cerebralis atropin
énak imponálnak.

A szerzők 1984-1988 között 58 HIV- 
fertőzött betegen rutinszerűen cerebralis 
CT-vizsgálatot végeztek, és ezeknél post- 
mortalisan neuropathologiai vizsgálatokat 
végeztek. 23 (42 %) betegnél a belső és kül
ső liquorterek kitágulását észlelték. 20 
(36%) betegnél góclelet volt észlelhető, 
ezek singularis, multiplex és gyűrűalakúan 
kontrasztanyagot felvevő gócoknak, vala
mint hypodens laesióknak bizonyultak; 12 
(22%) CT-leíet normálisnak bizonyult. A 
gócleletek 85%-ban toxoplasmosis gócok 
voltak. A singularis gócokban nem fordult 
elő cerebralis toxoplasmosis.

ifi. Pastinszky István dr.

AIDS a gyomor-bélhuzamban: össze
foglalás a gastroenterologusok és sebé
szek számára. Hirschei, B. (Dép. de médi- 
cine interne, Hőpital cantonal universitaire, 
Génévé): Schweiz, med. Wschr., 1990, 
120, 475.
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Az AIDS-betegek többsége hasmenés
ben és súly veszteségben szenved; így gya
kori az endoscopia javallata és az AIDS 
gastroenterologiai specialitásnak is tekin
tendő. Gyakran, de nem mindig a tüneteket 
specifikus opportunisztikus fertőzések 
vagy daganatok eredményezik. A bőrtüne
tes AIDS-betegek endoscopos vizsgálata
kor csaknem felerészben gyomor-bél tüne-

Multicentrikus vizsgálatok a HIV- 
exponált és HIV-sal fertőzött gyermekek
nél. Höger, P. és mtsai (Egyetemi Gyéf- 
mekklinika, Hamburg): Mschr. Kinder- 
heilk, 1990, 138, 13.

Az NSZK-ban 1989-ig 3497 AIDS esetet 
regisztráltak, akik közül 245 asszony volt.

Eddig főleg iv. drog-dependens nők vol
tak a megbetegedettek. A nők 12,8%-ban 
heteroszexuális kontaktus útján fertő
ződtek.

Tekintettel arra, hogy ezek a nők szülő
képes korúak voltak, figyelembe kell ven
ni, hogy a HIV-pozitív terhesek és HIV- 
exponált újszülöttek száma emelkedni fog. 
Az NSZK-ban a terhesek HÍV antitest vizs
gálatit kérésükre két év óta végzik. Az első 
értékeléskor mindössze 0,09%-ban észlel
tek szeropozitív terheseket.

A 13 év alatti gyermekek HIV-poziti- 
vitásukat 80%-ban prae- vagy perinatalis 
korban szerezték.

Az újszülöttek és csecsemők HlV-fertő- 
ződése különleges diagnosztikus problémát 
jelent. A klinikai tünetek és a betegség lefo
lyása is lényegesen különbözik az idősebb 
gyermekekétől. Ezen gyermekek jobb ellá
tása és gyógyítása érdekében az NSZK-ban 
multicentrikus vizsgálatokat végeztek, a 
perinatalisan HIV-fertőzéseknek kitett 
gyermekek érdekében. Feladataik érdeké
ben az immunhiányos AIDS különböző 
modell programokat tesz szükségessé. Pl.: 
AIDS és szocializáció, AIDS és az egész
ségügyi hivatalok, AIDS és az asszonyok, 
AIDS és a gyermekek.

Mindezen feladatokat négy év óta vég
zik. Az interdisciplinaris project kiterjedt 
az ambuláns és kórházi kezelésre.

Klinikai kutatásokat végeztek a diagnosz
tika, epidemiológia és a kezelés területén,

továbbá a perinatalis HIV-fertőzésekre vo
natkozóan. Ezen felül pszichoszociális 
gondozást végeztek ai  érintett csalá
dokban.

A vizsgálatokban az NSZK 5 legnagyobb 
klinikája vett részt. Ezekben a centrumok
ban 1988 óta lehetőleg minden HIV-pozitív 
anyát bevontak a gondozásba. A betegeket 
háromhavonta behívják az említett centru
mokba. A retrospektiv HIV-vizsgálatokba 
bevonták azokat a HIV-exponált gyermeke
ket is, akik születésükkor nem voltak is
mert HIV-pozitívok.

A legtöbb beteget a müncheni (13), a düs
seldorfi (12) és a berlini (10), továbbá a 
hamburgi (8) klinikák gondozták. Az emlí
tett klinikákon a HIV-exponált, fertőzött 
betegek kezelését az orvosok és pszicho
szociális felkészültségű munkatársak vé
gezték. A tanulmányok titkárságát Düssel
dorfba, az egyetemi klinikára telepítették. 
A családok és betegek segítségére ápolókat 
és szociális segítő-szervezetet biztosítanak. 
A Berlini Szociálpedagógiai Intézet a tanul
mányokban a szükséges protokollal, és a 
pszichoszociális ellátás koncepciójának 
megvalósításában segített. Az adatok fel
dolgozását a Statisztikai Tanácsadó Intézet 
végzi.

(Ref: Hasonló megoldásra Magyaror
szág, Ausztria, Csehszlovákia, esetleg még 
Jugoszlávia együttműködésével hasznos 
példaszerű nemzetközi összefogást alakít
hatnának a szoros közelségben élő nemze
tek; a közép-európai fertőzöttek szakszerű 
gondozására és egységes szociális ellá
tására.)

Korányi György dr.

Az antrum szűkületét okozó gyomor 
toxoplasmosis. Smart, P. E. és mtsai (Uni
versity of Miami School of Medicine, Mia
mi): Radiology, 1990, 174, 369.

Az AIDS terjedésével egyéb, régebben 
ritkán észlelt kórokozókkal együtt a toxo
plasma is gyakrabban hallat magáról. A 
szerzők az angol nyelvű szakirodalomban 
nem találtak közlést a gyomor-bélrend
szerben előforduló toxoplasmosisról, ezért 
ismertetik egy saját esetüket.

Egy 32 éves ismert AIDS-beteg nő epi- 
gastrialis fájdalom, fogyás, láz, köhögés, 
étvágytalanság miatt került intézetbe. 
Pneumoniája és enyhe anaem'iája volt. A 
gyomor röntgenvizsgálata az antrum egye
netlen kontúrú szűkületét mutatta. Endosz
kópos biopsia gyulladásos gyomornyálka
hártyát talált, benne toxoplasmának 
megfelelő képletekkel. Erre agyi CT- 
vizsgálatot végeztek, ami az agyban kiter
jedt toxoplasmosisnak megfelelő képződ
ményeket igazolt. Pyrimethamin és Sulfadi
azin kezelés javulást eredményezett, 4 hét 
kezelés után a gyomor röntgenvizsgálata is 
a szűkület csökkenését mutatta.

AIDS-betegekben antrumszűkületet a 
szokásos fekélybetegség és adenocarcino
ma mellett számos egyéb ok is létrehozhat, 
így cryptosporidiosis, cytomegalovirus,



non-Hodgkin-lymphoma. Az endoszkópos 
biopsia nem mellőzhető.

Laczay András dr.

Burkitt-lymphoma HIV-fertőzésnél.
Gross, M. és mtsai (Medizinische Polikli
nik und Pathol. Inst, der Universität Mün
chen): Dtsch. med. Wschr., 1990,115, 295.

Míg a non-Hodgkin-lymphomák a HIV- 
fertőzés típusos szövődményeihez számíta
nak, addig a Burkitt-lymphoma eddig is
meretlen volt, amit a szerzőkegy anti-HIV- 
pozitív 32 éves betegük esetével példáznak, 
akinél a HIV-fertőzés diagnózisa után egy 
évvel a bal parotis tájon kifejezett fájdal
matlan duzzadás lépett fel, amelynek az 
oka nem volt magyarázható. A “ Co- 
gamma besugárzásra a tumor teljesen 
visszafejlődött. Ezután subfebrilis hőmér
séklet, rosszullétek, hátfájdalmak léptek 
fel. Hepatomegalia, cholestasis, LDH- 
emelkedés, pleura- és pericardialis ömleny 
léptek fel. A nyirokcsomó histologiai vizs
gálata felderítette a HIV-fertőzéssel társult 
IV. b-stádiumú Burkitt-lymphomát. A 
COP—BLAM-séma szerint végzett poly- 
chemotherapia alatt rövid időre a tumor tel
jes remissióba került, mégis végül a beteg 
hat hónappal a diagnózis után hirtelen fellé
pő recidívában elhalálozott.

ifj. Pastinszky István dr.

A Pneumocystis carinii pneumonia 
megelőzése. Kovács, J. A, Masur, H.: In
fect. Dis., 1989, 160, (nov.)

Észak-Amerikában az AIDS-betegek je
lentős hányadánál a betegség PCP formájá
ban kezdődik vagy a fertőzés lefolyása so
rán megjelenik, és gyakran vezet halálhoz. 
A szerzők a PCP profilaxis módozatait 
részletezik és körülhatárolják a PCP szem
pontjából legveszélyeztetettebb, tehát pro
filaxisban részesítendő csoportot. Csak a 
súlyosan immunszupprimáltak számára je
lent veszélyt a P. carinii fertőzés. Az im- 
munszuppresszió mértékét klinikai és labo
ratóriumi paraméterek jelzik. Klinikai 
jelek az anamnézisben szereplő, életet ve
szélyeztető opportunista fertőzések: toxo
plasmosis, cryptococcosis, CMV-fertőzés, 
cryptosporidiosis, Mycobacterium avium 
intracellulare fertőzés, ill. a PCP. Labora- 
tóriumilag a 20% alatti, ill. a 200 
sejt/mm3 alati CD4 sejtszám a kritikus zó
na. A profilaxis tehát a fent említett beteg
csoportban indokolt. Primer profilaxisként 
trimethoprim-sulfamethoxazol adandó, 
minden héten 2—3 egymást követő napon. 
Nem ritka mellékhatások a láz, a kiütés és 
a leukopenia, a gyógyszerelés azonban 
rendszerint tovább folytatható. Szekunder 
profilaxisként a pentamidin aeroszol terjedt 
el. Naponta csak 1 X  kell alkalmazni, abe- 
tegek jól tolerálják, ritkán lépnek fel mel
lékhatások (köhögés, nehézlégzés), viszont

sokkal költségesebb, mint a trimethoprim- 
sulfamethoxazol kombinált tabletta.

Duray Éva dr.

A cink és az AIDS. Shambaugh, G. E. 
(Hinsdale Hospital, Illinois, USA): J. 
Appl. Nutr., 1988, 40, 138.

1983-ban állatkísérleteket végeztek a Zn- 
hiány tüneteinek felderítésére. Az elvonás 
eredményeként keratosis, ulcus, étvágy
csökkenés, apathia és thymus atrophia je
lentkezett. Megállapították, hogy a thymus 
atrophiáért felelős hormon, a thymulin, 
Zn-dependens, így aztán a Zn-hiány köz
vetve immunitáscsökkenést okoz.

1985-ben igazolódott, hogy az AIDS-ben 
elhunytaknak thymus atrophiájuk alakult 
ki.

Ismert, hogy a HlV-fertőzöttek egy része 
5 éven belül meghal, a másik része pedig 
hosszú évekig tünetmentes. A szerző ez 
utóbbi populációt alaposan megvizsgálva a 
következőkre jutott: a tünetmentes csoport 
sokkal több cinket, szeléniumot, béta- 
karotint, E- és C-vitamint fogyasztott. Ja
vallata: napi 150 mg Zn fogyasztása 3—6 
hónapon keresztül. Ez idő alatt szükséges 
folyamatosan követni a szérum Ca-szintjét.

Dr. Kopácsiné Gyenes Mónika dr.

Zidovudin kezelés 141 tünetekkel járó 
HIV-fertőzöttnél; intézetek együttes vizs
gálata. Perenboom, R. és mtsai (Amster
dam): Ned. Tijdschr. Geneesk., 1990,134, 
120.

1987-ben az USA-ban AIDS-betegeken 
végzett zidovudin duplavak kísérletet — an
nak sikere miatt — idő előtt be kellett etikai 
okból fejezni, és a kezelés nyitott kapukat 
kapott. 13 holland kórház egységes elvek 
szerint 1987. május 1.—1987. dec. 31. között 
felvett AIDS- és pre-AIDS-es betegénél 
végzett zidovudin kúra eredményeiről ké
szült ez a beszámoló.

A betegek 84%-ánál AIDS, 16%-ánál a 
Center for Disease Control szerint megha
tározott pre-AIDS állott fenn a kezelés 
megkezdésekor. Az AIDS-esek 20%-ánál 
kizárólag Kaposi-sarcoma volt az 
indikátor-betegség. A gyógyszer kezdő dó
zisa 1200 mg volt (napi 4—6 részletben), a 
klinikai és labor-statust havonta ellenőriz
ték. A vizsgálat befejezése után fél évre új
ból meghatározták a mortalitást. A kezelési 
idő átlaga 5,1 hónap volt. A 12 hónapos 
mortalitás 40%, a pre-AIDS 22 fős cso
portjában ez csak 1 beteget érintett. A 
Kaposi-sarcomások halálozási aránya nem 
volt kiugró. Opportunista fertőzések a bete
gek 32%-ánál zajlottak le, az első két hó
napban 15%-nál, a következő két hónapban 
csak 5%-nál, ezután emelkedett az előfor
dulásuk. A testsúly az első két hónapban 
27%-uknál, a két hónapon át kezeltek har
madánál testsúlyuk 10%-kai nagyobb volt a 
kiindulási súlynál. A közérzet a kezdeti hó

napokban 80%-uknál lényegesen javult, 
ezután fokozatosan romlott. A CD. 4. sej
tek száma csak az első 2 hónapban nőtt — 
átmenetileg. Gyógyszer mellékhatás (főleg 
cytopenia, anaemia) miatt az adagokat 
csökkenteni, ill. átmenetileg meg kellett 
vonni a betegek negyedrészénél, a 6—7 hó
napon át kezeltek 43%-ánál csökkenteni 
kellett az adagokat. Transfusióra szorult az 
első 2 hónapban a betegek 21%-a, a 6—7 
hónapig kezeltek 45%-a, utóbbiaknál bete
genként 16 sejtkonzerv-egység került trans
fusióra.

Az AIDS halálozás a zidovudin éra előtti 
90% -ról a zidovudin adásával 40%-ra 
csökkent 12 hónap alatt. A gyógyszer kor
látolt idejű jó hatását talán fokozni lehetne 
koraibb alkalmazásával, azaz tünetek nél
küli HIV-fertőzéseknél. Szinergisták alkal
mazása is várható a folyamatban levő vizs
gálatoknál.

Ribiczey Sándor dr.

Az AIDS kezelése zidovudinnal. Amin,
N. M. (Kern Medical Center, Bakersfield, 
CA, USA): Postgrad. Med., 1989, 86, 195.

A zidovudint 1960-ban fejlesztették ki 
karcinomás betegek kezelésére, de hatásta
lannak bizonyult. 1981-ben bevizsgálták 
mint esetleges antibiotikumot, ám ered
ménytelenül jártak ismét. 1985-ben az 
AIDS-es betegek kezelésében kezdték újra 
tesztelni. 1987-ben kezdődtek a klinikai kí
sérletek, jelenleg több mint 20 000 beteg 
szedi.

Eredeti neve Retrovir vagy azidotimidin 
(AZT). A szer egy timidin analóg, s a HÍV 
reverz-transzkriptázának működését gátol
ja. Ebből következően nem virocid, csak 
virosztatikus. Az USA-ban, a gyakorló or
vos számára oralis kapszula formájában el
érhető. Az AZT parenteralisan csak kór
házban adható. Per os dózisa: 200 mg/4 
óránként. Erős mellékhatások jelentkezése 
esetén adagja 100 mg/4 órára csökkenthető. 
Indikációs területét az USA Élelmiszer- és 
Gyógyszer Ellenőrző Központja (FDA) az 
alábbiakban határozta meg:

— ha az ún. CD4-ráta (T4 helper 
lymphocyta/inducer lymphocyta' szám) ki
sebb, mint 200/mm3,

— ha Pneumocystitis carinii okozta 
pneumonia lép fel.

A gyakorló orvosok ennek ellenére ko
rábbi stádiumokban is használják.

A zidovudin klinikai hatásai:
1. javítja a túlélési időt (használata esetén 

ez átlagosan 100 hét),
2. csökkenti az opportunista fertőzések 

számát és/vagy súlyosságát. Antimikrobás 
szerekkel (pl. trimetoprim szulfametoxa- 
zol, pentamidin izotionat) együtt alkalmaz
va csökken a P. carinii okozta pneumonia 
is,

3. nő a CD4-ráta,
4. javul a beteg életminősége,
5. a láz, az éjszakai izzadás és a neuro- 

pszichológiai tünetek a bevétel után gyor
san csökkennek,

%
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6. megáll a testsúlyvesztés.
Sajnos hatásai csak átmenetiek, 12—18 

hónap után a betegség ismét, progrediál. 
Mellékhatásai közül a súlyosak: a csontve
lő toxicitás, polymyositis; enyhébbek: a 
fejfájás, hányinger, hányás, átmeneti nyug
talanság.

Az AZT kezelés költségkihatása: jelen
leg 8000 SÍ évente. Figyelembe véve azon
ban azt, hogy nem rendelkezünk egyelőre 
ennél hatékonyabb szerrel, adagolását java
solják, de csak folyamatos vérkép ellenőr
zés mellett.

Dr. Kopácsiné Gyenes Mónika dr.

Anyagcserebetegségek

A mérsékeltebb folyadékpótlás jóté
kony hatása a felnőttek diabeteses ketoa- 
cidosisának kezelésében. Adrogué, H. J. 
és mtsai (Renal Section 151—B, Veterans 
Administration Medical Center, Houston, 
TX 77211, USA): JAMA, 1989, 262, 2108.

A szerzők diabeteses ketoacidosis miatt 
felvett 23 betegükből véletlenszerű elosz
tással két csoportot képeztek. A két csoport 
között életkorban, testsúlyban, nemi és faji 
megoszlásban lényeges különbség nem 
volt. Kizárták azokat az eseteket, melyek
ben keringési shockot, az első négy órában 
30 ml/óra alatti oliguriát, 21 mmol/1 feletti 
carbamid nitrogént és 350 mikromol/1 fe
letti kreatinint találtak. Kezelésükben az 
egyetlen differencia az volt, hogy az 1. cso
port betegei (12 személy) — a másik cso
porttal azonos insulin és kálium mellett — 
az első négy órában 1000 ml/óra, a követ
kező négy órában 500 ml/óra izotóniás só
oldat infusiót kaptak, míg a második cso
port tagjai (11 beteg) a fenti mennyiség felét 
(500, illetve 250 ml/óra). Felvételkor, 2,4, 
8, 16 és 24 óra múlva vizsgálták a plazma 
Na, Cl, K, P, bikarbónát, glukóz, karba- 
mid nitrogén, kreatinin tartalmat, számítot
ták az anion rést, mérték a haematokritot és 
az albumin szintet. Értékelték a fenti para
méterek időbeli változását.

A kétféleképpen kezelt betegcsoportok 
értékei között felvételkor lényeges különb
ség nem volt. A megfigyelés 4. órájában 
a kisebb mennyiségű infüsiót kapókban a 
plasma bikarbónát szignifikánsan maga
sabb, a Na és Cl szignifikánsan alacso
nyabb volt a kontroll csoporthoz képest. 
A megfigyelési idő végéig ez a különbség 
megmaradt, azonban már nem ért el sta
tisztikailag lényeges mértéket. A különb
séget azzal magyarázzák, hogy a 2. cso
portban kisebb mértékű a bikarbonátmen- 
tes oldattal végzett akut volumen-expansio. 
A későbbiekben pedig (második 4 óra) 
kisebb a vesén át történő bikarbónát pre
cursor veszteség, mely a folytatódó na
gyobb volumen-expansio miatt jött volna 
létre.

Eredményeik alapján a diabeteses keto
acidosis kisebb mennyiségű folyadékpótlá- 
sos kezelését javasolják, s kiemelik, hogy 

1 9 3 6  ily módon — az adequat terápiás effektus

mellett — jelentős költség is megtakarítha
tó: az USA-ban évi 80 ezer esettel számolva 
mintegy 3 millió dollár.

Pánczél Pál dr.

Fiatal, insulin-dependens cukorbete
gek lipoprotein és apolipoprotein értékei 
és azok összefüggése a glycosylált hae
moglobin és fruktózamin értékekkel.
Williems, D., Dorchy, H. (Service de Bio
logie clinique, Hőpital universitaire Brug- 
mann et Clinique de Diabétologie, Hőpital 
universitaire des enfants Reine Fabiola, 
B—1020, Bruxelles): Presse Médicale, 
1990, 19, 17.

"Az érelmeszesedés korai megjelenése 
cukorbetegségben valószínűleg a keringő 
lipoporoteinek emelkedésével és az anyag
csere-ellenőrzés hiányosságaiból adódó 
anyagcserezavarokkal fiigg össze. A jelen
ség pathogenesise még nem tisztázott rész
leteiben, főleg a cukorbeteg gyermekek 
vizsgálati eredményeinek ellentmondásai 
miatt. Az ellentmondások oka azonban a 
vizsgált népesség heterogén volta is lehet.

A szerzők ezért 120, egyes típusú, 4 és 32 
év közötti cukorbetegben megvizsgálták, 
hogy van-e kapcsolat a plasma teljes Cho
lesterin-, triglycerid-, HDL- és LDL-cho- 
lesterin-, Ai- és B-apolipoprotein szintje, 
valamint a vér glycosylált haemoglobin- és 
fruktózamin értéke között. Az anyagcsere- 
zavar a vizsgált személyekben minden eset
ben a 15. életév előtt lépett fel, és 0,2 évtől 
25 évig állott fenn. A vérvétel előtti 6—8 
hetes anyagcsereállapot átlagát tükröző 
glycosylált haemoglobin érték alapján a be
tegeket három csoportra osztották. A 9 szá
zalék alatti glycosylált haemoglobin érték 
képezte a „jól”, a 9 és 11 százalék közötti 
érték a „nem kielégítően”, és a 11 százalék 
feletti érték a „rosszul” anyagcsere-egyen
súlyban tartott csoportot. A glycosylált 
haemoglobin értékkel összefüggést csak a 
teljes cholesterin értékkel, triglyceriddel, 
LDL-cholesterinnel és B-apolipoprotein- 
nel és csak a „rosszul” egyensúlyban tar
tott betegcsoportban sikerült kimutatni. A 
„rosszul” egyensúlyban tartott betegcso
portban összefüggést észleltek még a fenti 
lipidfrakciók és a vérvétel előtti 2—3 hetes 
anyagcsereállapot átlagát tükröző fruktóz
amin érték között is. A plasma triglycerid- 
és fruktózamin szint emelkedése között 
nemcsak a „rosszul” egyensúlyban tartott 
betegcsoportban, hanem a „nem kielégítő
en” és a „jól” beállított csoportokban is 
szoros összefüggést észleltek.

Vizsgálataik egyrészt megerősítették azt 
a korábbi észlelést, hogy a zsíranyagcsere
zavar kialakulásában nagyobb szerepet ját
szik a szénhidrát anyagcserezavar súlyossá
ga, mint annak időtartama. Másrészt 
rendkívüli figyelemre méltó az a megálla
pításuk, hogy a normál érték ötszörös stan
dard deviációját meghaladó glycosylált 
haemoglobin vagy fruktózamin érték ese
tén az érelmeszesedés kialakulásában je
lentős szerepet játszó teljes cholesterin-,

triglycerid-, LDL-cholesterin- és B-apolipo
protein szint mindig emelkedett. Ez a jelen
ség annak ellenére fennáll, hogy a lipidfrak- 
ciókat az életkor, testsúly, diabetestartam, 
étkezés, fizikai aktivitás, inzulinkezelés és 
anyagcsere ellenőrzés mellett a genetikus té
nyezők is jelentősen befolyásolják.

Pogátsa Gábor dr.

Cukorbetegség és terhesség. Bulkart, 
W. (Frauenklinik, D—4400 Münster): Se
xualmedizin, 1990, 19, 8.

Az insulin felfedezése előtt a fiatalkorú 
cukorbetegek közül igen sokan fiatalon 
meghaltak és akik életben is maradtak, 
gyakran gyermektelenek voltak, ill. a szü
lésben meghaltak és/vagy a gyermek is pe- 
rinatalisan elhalálozott. Napjainkban már 
megfelelő kezeléssel legtöbben nemcsak 
életben tarthatók, hanem a szaporodás sem 
ilyen probléma többé.

A szerző arra volt kíváncsi, hogy ma ho
gyan alakul a fiatal korban megbetegedett 
nők termékenysége. Ezért kérdőíves felmé
rést végzett úgy, hogy két laikus diabeteses- 
újsághoz mellékelte a kérdőíveket, és azt 
kérte, hogy ezeket kitöltve azok küldjék 
vissza, akiknek a cukorbetegsége fiatal 
korban jelentkezett, függetlenül attól, hogy 
most hány évesek. Ezen adatokat „egészsé
gesek”-tői nyert hasonló információkkal ve
tette össze. A diabeteses csoportot két részre 
osztotta, az egyikbe azok kerültek, akiknek 
a betegsége a pubertás előtt, a másikba 
azok, akiké a pubertás után jelentkezett.

A menarchet illetően mindhárom cso
portban megmutatkozott az akceleráció, de 
legkorábban azoknál jelentkezett az első 
menstruáció, akiknek a diabetese a puber
tás után derült ki, valamivel később jött 
meg az első vérzése az egészségeseknek, és 
legkésőbb azoké, akik a pubertás előtt bete
gedtek meg. A diabetesesek esetén gyako
ribb volt a ciklus-zavar, mint az egészsége
sek körében.

A házasságban élő cukorbetegek gyak
rabban nem kívántak szülni, mint az egész
ségesek, és ugyanez az arány mutatkozott 
meg a sterilitás vonatkozásában is.

A terhesség lefolyását és a perinatalis 
veszteséget illetően különbség mutatkozik, 
amennyiben még ma is négyszerese a mag
zati veszteség az egészségesekhez képest a 
cukorbetegek körében és a koraszülés is 
gyakoribb.

A cukorbetegek közül sokan félnek a ter
hességtől, és ezért egyesek azért nem akar
nak szülni, mert nem mernek.

Aszódi Imre dr.

*
B9AspB27Glu inzulin analóg és szolubi- 

lis humán inzulin összehasonlítása inzu
linnal kezelt cukorbetegekben. Kang, S. és 
mtsai (University of Wales College of Medi
cine, Cardiff, UK és Novo Research Institu
te, Bagsvaerd, Dánia): Lancet, 1990, 335, 
303.



Vérnyomáscsökkentő
s

tabletta 1 mg és 2 mg

összetétel: Tablettánként 1, ill. 2 mg prazosinum 
I /prazosinium chloratum alakjában/

ANTIHIPERTENZIV HATÁSA A PERIFÉRIÁS ELLENÁLLÁS 
I  CSÖKKENTÉSÉNEK A KÖVETKEZMÉNYE.
^  A vérnyomás csökkentése nem jár együtt a szív-perctériogat, a

szívfrekvencia, a vese vérellátása és a glomerulus filtráció mértékénél 
klinikailag jelentős változásával.
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Minipress csökkenti az LDL 
szintet /  aterogén koleszterin frakció /  és nem befolyásolja vagy 
növeli a HDL szintet /  protektiv koleszterin frakció/.
Terápiás hatása szívelégtelenségben is érvényesül.
Keringési elégtelenségben a terápiás hatás a bal kamrai töltőnyomás 
a szív előterhelése/ és a teljes perifériás ellenállás / a szív 
utóterhelése/ csökkentésének, valamint a szív-perctérfogat 
növelésének az eredménye.
Ezek a hatások mind az arteriolákon, mind a vénákon kiegyensúlyo
zottan érvényesülő értágító hatással hozhatók összefüggésbe.

Értágító hatása következtében mérsékli a Raynaud-szindróma és betegség 
tüneteit.
Hatását jóindulatú prosztata hiperpláziában a mirigy- és izomszövet alfa^recep- 
torainak gátlása révén fejti ki.

JAVALLATOK
Különböző etiológiájú és súlyossági fokú hipertónia.
Adható önmagában vagy diuretikumokkal és/vagy egyéb antihipertenzív gyógyszerekkel együtt. 

Mérsékelt és súlyos szívelégtelenség.
Kiegészítheti az addig alkalmazott kezelést /szívglikozidok és diuretikumok/, ha arra a beteg nem 
reagál megfelelően vagy refrakterré válik.
Raynaud-szindróma, Raynaud betegség.
Jóindulatú prosztata hiperplázia által okozott húgyúti obstrukciók adjuváns tüneti kezelésére.

ELLENJAVALLATOK
A gyógyszer iránti túlérzékenység.
Nem ajánlott szívelégtelenség kezelésére, ha annak oka mechanikus obstrukció.
Terhes és szoptatós anyáknak csak a gyógyszer adásának előnyeit és a lehetséges hátrányait gondosan 
mérlegelve adható.
Adása 12 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.

ADAGOLÁS
Gyakorlati útmutató az adagolás beállításához hipertóniában:

Reggel Este

Első nap 0,5 mg
A következő 3 napon 0,5 mg 0,5 mg
Az ezt követő 3 napon 1,0 mg 1,0 mg

Ellenőrzés

A következő napokon ha szükséges 2 mg 2 mg
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Az inzulinkezelés egyik fő problémája az 
étkezést követő aránytalan vércukorszint 
emelkedés. Ennek fő oka, hogy a rendelke
zésre álló gyors hatású inzulinkészítmé
nyek hatásmaximuma csak mintegy másfél
két órával a beadást követően alakul ki, szö
ges ellentétben az élettani viszonyokkal. Az 
inzulinmolekulák hexamer formában van
nak jelen a készítményekben a magas kon
centráció miatt. Lassú hatásuk egyik ma
gyarázata a monomerré való disszociáció 
időigényessége.

A Novo cég sikerrel állított elő géntech
nológiai módszerrel olyan inzulinmoleku
lát, melyben a B9 szerint aszpartáttal, a 
B27 treonint pedig glutamáttal helyette
sítették. így az elektrosztatikus taszítás 
folytán nincs lehetőség hexamer képző
désre, ugyanakkor a receptor affinitás 
elméletileg nem csökkent számottevően. 
Korábbi in vitro vizsgálatok szerint az 
affinitás csak 20% -a a humán inzulinénak 
és ebből adódóan az in vivo clearance 
pedig 70%-a. A kialakuló magasabb plaz
maszint kompenzálja a csökkent receptor 
affinitást.

A szerzők 6 intenzív inzulinkezelésben 
részesülő férfi beteget vizsgáltak. A bete
gek 72 órája nem kaptak elhúzódó hatású 
inzulint és az utolsó rövid hatású se. inzulin 
injekció beadása óta is legalább 12 óra telt 
el. A továbbiakban infúziós pumpával iv. 
adagolt inzulinnal stabilizálták a vércukor- 
szintet. Ezt követően reggel beadtak 10 E 
kísérleti anyagot vagy (random módon) 
Actrapid HM inzulint. Közvetlenül az in
jekció után fogyasztották el a standard 500 
kcal tartalmú tesztreggelit. A vizsgálatot 1 
hét múlva megismételték a másik anyaggal. 
Méréseik szerint a beadást követő 15—210. 
perc között a vércukorszint emelkedés az 
inzulin analóg hatására sokkal kisebb volt 
[maximumok átlaga 5,6 (SE = 0,6) mM] 
mint az Actrapid HM estében [10,8 (1,8) 
mM]. A vércukorgörbék alatti, vércukor
szint emelkedéssel kapcsolatos terület a 
0—240. percig szintén kisebb volt inzulin 
analóg adáskor. Az egész görbe alatti terü
let 55%-kai volt kisebb mint Actrapid HM 
alkalmazásakor.

Az egyes betegek adatait külön-külön 
vizsgálva megállapították, hogy az új szer 
valamennyi esetben hatékonyabbnak bi
zonyult. A bazális inzulinszintek mindkét 
kísérleti napon közel egyformák voltak 
[74,1 (SE = 5,1) pM, ill. 79,7 (13) pM]. Az 
inzulinszint maximum azonban Actrapid 
HM adásakor csak a 105. percben alakult 
ki [222 (19) pM], míg az inzulin analóg 
után már a 30. percben [798 (112) pM]. Az 
inzulin analóg plazmaszintje a 15—210. 
percben szignifikánsan fölülmúlta az Act- 
rapidét.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 
vizsgált inzulin analóg hatásosabb a koráb
bi inzulinkészítményeknél, a plazmaszin
tek alakulása folytán kevésbé jelent poszt- 
prandiális hipoglikémia veszélyt a betegek 
számára, így fiziológiásabb készítménynek 
piondható.

Szövérffy Géza dr.

Staphylococcus aureus hordozás és he
lyi infectiók insulin pen-nel kezelt diabe
teses járóbetegeken. Mey, A., Gille, Y., 
Thivolet, C. H. (Clin. Endocrinol., Hop. 
de lAntiquaille, Lyon 69321 Cedex 05, 
France): Diabetes Care, 1990, 13, 451.

Diabetesesekben gyakori az orrflórában 
jelen lévő staphylococcus aureus törzs, 
amelynek rizikó szerepe lehet bőrinfectió- 
ban, különösen akkor, ha a beteg tartós 
subeutan insulin infusióban részesül. Arra 
vonatkozóan még nincsenek megfigyelé
sek, vajon a pen-nel történt injekciózás so
rán hasonló esetekben növekszenek-e a he
lyi infectiók.

Kilenc férfi és kilenc nő vett részt ebben 
a vizsgálatban, átlagos életkoruk 47,4 év, 
átlagos testtömeg-indexük 23,4 volt. 
Ugyanazzal a tűvel négyszer adták átlagban 
az insulint, a tűket átlagban 44 órán át hasz
nálták. Az utolsó injekció és a bakteriológi
ai mintavétel között átlagban 5 óra telt el. 10 
beteg insulin pen-je humán insulinokat tar
talmazott, 8 beteg monocomponens insuli
nokat használt fecskendővel. 3 beteg kivé
telével valamennyien fertőtlenítették 
bőrüket az insulin beadása előtt. Egy be
tegnek volt a pen-nel történt kezelés előtt 
bakteriológiai eredetű bőrsérülése.

A bakteriológiai mintavételek orrból, 
szájból történtek, de a pen tűjét és az insu- 
lintartályt is megvizsgálták. 7 beteg orrfló
rájából staphylococcus aureus, egy beteg 
szájából streptococcus F tenyészett ki. A 
betegek a kezelést mindenféle bőrreakció 
nélkül tűrték és még annak a staphylococ
cus aureus hordozónak sem lett bőrreakci
ója, akit előzetesen tartós subeutan insulin 
infusióval kezeltek, s 2 alkalommal volt 
bőrinfectio miatt ketoacidosisa. Sem a 18 
tűről, sem az insulintartályokból nem tud
tak kórokozót kimutatni.

A szerzők a jó eredményekért lehetséges 
magyarázatként felvetik azt, hogy az insu- 
lintartályok phenol és metacresol tartalma 
is felelős lehet az antibakteriális hatásért. 
Mindenesetre a jó eredmények arra utal
nak, hogy az insulin pen-kezelés biztonsá
gosabb bőrinfectiók szempontjából, mint a 
tartós subeutan insulin infusio.

Iványi János dr.

Öngyilkossági kísérletek London köz
pontjában 1984 és 1988 között. Fuller, G.
N. (Westminster Hospital, London SW1P 
2AP, U. K.): J. Roy. Soc. Med., 1989, 82, 
653.

London egyik központi kórházában, a 
400 ágyas St. Stephen’s Hospitalban oxfor
di és edinburghi mintára öngyilkossági kí
sérletet ellátó egységet hoztak létre. 1988 
végén ez az egység megszűnt, más kórház
ba került át, mert a St. Stephen’s kórházat 
átépítik. Kínálkozott tehát az éppen ötéves 
munkatörténet a tapasztalatok összegzésé
re. 1160 esetet vettek fel ezalatt, ez az

összes akut felvétel 10,6%-a volt. Átlagban 
havonta kb. 24 esetet láttak el. Feltűnő volt 
a férfiak nagy száma, a nők mindössze 
1,3-es többletet mutattak. 36% ismétlő ön
gyilkossági kísérletes volt. Főleg a fiatal 
betegek között szignifikánsan több volt a 
munkanélküliek aránya, mint a korcsoport
juk átlagnépességében. 38%-át a betegek
nek előzetesen pszichiátriai kezelésben ré
szesítették, 7%-uk drogbeteg, 8%-uk 
alkoholbeteg volt. 385 beteg (az összes 
egyharmada) ittas is volt a beszállításkor. 
Feltűnő adat, hogy 205 esetben az öngyil
kosságot paracetamollal, tehát fájdalom- 
csillapítóval kísérelték meg. A legtöbb 
esetben sedativum vagy altató volt az esz
köz, elég sokan vettek be antidepresszáns 
és tranquilláns szereket is.

A szerzők főleg a munkanélküliség ve
szélyeztető szerepét, továbbá az öngyilkos- 
sági kísérlethez használt szerek között a 
benzodiazepinek és a paracetamol arányá
nak folyamatos növekedését emelik ki meg
figyeléseik közül.

Buda Béla dr.

Meg lehet-e előzni az öngyilkosságot és 
az öngyilkossági kísérletet? Kreitman, N.
(Royal Edingbuigh Hospital, Momingside 
Park, Edinburgh EH10 5HF): J. Roy. Soc.
Med., 1989, 82, 648.

Az öngyilkosságok és öngyilkossági kí
sérletek (parasuicidiumok) megelőzésének 
lehetőségeit külön érdemes áttekinteni a 
szerző szerint. Az öngyilkosságok gyakori
ságában vannak változások, ez különösen 
akkor szembetűnő, ha a gyakoriságot ne
mek és korcsoportok szerint bontják. Ha az 
öngyilkosság gyakorisága csökkenhet, ak
kor az öngyilkosság meg is előzhető. A 
megelőzés lehetőségének és hatékonyságá
nak megállapítását nehezíti, hogy vizsgála
ti módszereink a logikai pozitivizmus szel
lemét tükrözik, és nehezen kezelik azt a 
problémát, ha valamilyen beavatkozásnak 
valamilyen esemény elmaradása, tehát va
lamilyen tény hiánya a következménye.

Az eddigi erőfeszítések arra irányultak, 
hogy a magas kockázatú pszichiátriai be
tegségek öngyilkossági gyakoriságát csök
kentsék erőteljes, intenzív kezeléssel, eset
leg hosszabb távú fenntartó kezeléssel. Az 
eddigi kutatások nem bizonyították egyér
telműen, hogy a kezelés csökkenti az ön
gyilkossági gyakoriságot. Bizonyított vi
szont, hogy csökkentő hatása van az 
öngyilkosság gyakoriságára, ha korlátoz
zák az öngyilkossági módszerekhez való 
hozzáférhetőséget (pl. csökkentik a háztar
tási gáz, a járművek kipufogógáza és más 
anyagok toxieitását, korlátozzák a lőfegy
verek használatát, elzárják azokat a helye
ket, ahonnan magasból le lehet ugrani 
stb.). Bizonyított, hogy hitelesen ábrázolt 
öngyilkosságok növelik az öngyilkossági 
kísérletek és a sikeres öngyilkosságok szá- xtflT 
mát a nézők között, ilyen műsorok korláto- X X  
zása tehát megelőző értékű. A krónikus al- 
koholizmus gyakoriságának csökkentése is 1 9 3 9

A suicidium



megelőző hatású az öngyilkosság szem
pontjából, mivel az alkoholisták öngyilkos- 
sági gyakorisága nagy.

Az öngyilkossági kísérletek első alkal
mai rendszerint fiatal korban kezdődnek, 
ezeket az elsődleges prevenció szintjén 
megelőzni lehetetlen, bár azt tudjuk, hogy 
családi konfliktus, bűnözés, alkohol- és 
drogabúzus talaján keletkeznek. Nagyon 
komoly veszélyeztető tényező a munkanél
küliség. A fiatal korban bekövetkező első 
kísérletek csoportja más, mint a felnőttkori 
öngyilkossági kísérletek csoportja, amely
ben sok a veszélyeztetettségi tényező, és 
megint más az öngyilkossági kísérletet is
métlők csoportja. Mindenesetre az öngyil
kossági kísérleten átesetettek 10—20% -a 
egy éven belül ismétli a kísérletet vagy ön- 
gyilkosságban hal meg. Az összes öngyil
kossági esetek 35—50%-ában voltak ön
gyilkossági kísérletek előzetesen.

Az öngyilkossági kísérlet (parasuicidi- 
um) és az öngyilkosság közötti kapcsolatok 
további vizsgálata, az öngyilkossági kísér
letek suicidalis letalitásának csökkentése, a 
különböző kísérletes csoportok különböző 
fajta kezelése látszik az öngyilkosság meg
előzésének legmegfelelőbb útjának, az ön
gyilkossági eszközök hozzáférhetőségi kor
látozása mellett.

(Ref: A szerző, Kreitman vezette be a pa- 
rasuicidium fogalmát, szerinte az öngyil
kossági kísérlet alapvetően más, mint az 
öngyilkosság. A szakirodalomban a véle
mények többsége nem ért egyet az elkülöní
téssel, éppen a cikkben is tárgyalt összefüg
gések miatt, és az egységes prevenció 
szükségessége miatt. Az elkülönítésnek leg
inkább a statisztikai-epidemiológiai elem
zés szempontjából van némi létjogo
sultsága.)

Buda Béla dr.

Az öngyilkossági kísérleten átesettek 
utókezelésének hatékonysága. Möller, H.
J. [Psychiatric Dept., Univ. of Bonn, 
D—5300 Bonn 1 (Venusberg)]: J. Roy. Soc. 
Med., 1989, 82, 643.
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Az öngyilkossági kísérleten átesetteket 
általában megvizsgálják, fennáll-e további 
öngyilkosságveszély, van-e esetleg pszichi
átriai betegség, ha igen, akkor ezt kezelés
be veszik, ha pszichoszociális krízis áll a 
kísérlet mögött, akkor krízisintervenciót 
végeznek, és ahol szükséges és lehetséges, 
utógondozást, utókezelést kezdenek el. Ál
talános tapasztalat Németországban, hogy 
az öngyilkossági kísérleteseket kb. 
12%-ban pszichiátriai osztályra helyezik, 
mert kezelést igénylő pszichiátriai betegsé
get állapítanak meg, vagy arra gyanakod
nak. Sokakat visszarendelnek utókezelésre, 
vagy speciális szolgálatok kezelésébe jut
tatnak. Közismert tény, hogy az öngyilkos
sági kísérleten átesettek nagyon rosszul ko
operálnak az utókezeléssel. Nagy részük 
kimarad a kezelésből.

Több vizsgálat történt, mennyire haté
kony az utókezelés. Az eredmények általá

ban rosszak. Nagyon nehéz azonban az 
ilyen vizsgálatokat lebonyolítani, sok az el
méleti és módszertani bizonytalanság. Az 
eredményesség kritériumaiban nincs egyet
értés, általában a későbbi öngyilkosság és 
öngyilkossági kísérlet gyakoriságának 
csökkenését tekintik eredménynek a kont
rollcsoporthoz képest. Etikai okokból na
gyon nehéz megfelelő kontrollcsoportot ta
lálni, hosszú követési idő kell, valamint 
nagy mintapopuláció, hiszen az öngyilkos
ság és öngyilkossági kísérlet azért megle
hetősen ritka esemény, és csak nagyobb 
csoportok esetében lehet olyan gyakorisá
got találni, hogy szignifikáns különbségek 
legyenek megfigyelhetők. A vizsgálatok ál
talában nem tesznek eleget az optimális kri
tériumoknak, ezért a kérdés nem megnyug
tatóan rendezett.

A szerző és munkacsoportja (korábbi 
munkahelyén, Münchenben, a Klinikum 
rechts an Isar kórház vonzáskörében) több 
vizsgálatot végzett, megpróbálták fokozni 
az utókezelésben való részvétel motiváció
ját, erre elsősorban azt az eszközt használ
ták, hogy nem várták meg a beteg jelentke
zését, hanem eleve adtak időpontot neki a 
kezelésre való jelentkezésre. Ezzel sikerült 
csökkenteni a kezelésből kimaradók szá
mát (az átlagos kimaradás: minden négy 
kezelt esetből három az ötödik találkozás 
után lemorzsolódik). Viszont az utóvizsgá
latokból azt a következtetést kellett levonni, 
hogy a kezelt esetekben az öngyilkosság és 
öngyilkossági kísérlet gyakoribb volt, mint 
a kontrollcsoportban, az utókezelést ezért 
nem lehetett hatékonynak minősíteni (le
hetséges, hogy az összehasonlítás nem tel
jesen helyes volt, a kezelt csoport valami
vel súlyosabb, nagyobb kockázati 
valószínűségű eseteket tartalmazott, mint a 
kontroll).

Egy nagy vizsgálatban ötszáz esetet von
tak be, ezek fele volt alkalmas és vállalko
zott a kezelésre, az eredmények itt is végül 
hasonlóak voltak a leírtakhoz. Az átlagos, 
típusos utókezelés eredményei nem voltak 
rosszabbak, mint a kontrollcsoporté, vagy 
a pszichoterápiás utókezelésben részesült 
66 főnyi kísérleti csoporté.

A szerzők szerint az utókezelés haté
konyságának kérdését tovább kell kutatni, 
valószínűleg különböző típusú betegek kü
lönböző utókezelést igényelnek.

Buda Béla dr.

Itaumatológla

Fejsérülések következtébeni halálozás 
az Egyesült Államokban 1979 és 1986 kö
zött. Sosin, D. M. és mtsai (Division of In
jury Epidemiology and Control Center, At
lanta: JAMA, 1989, 262, 2251.

A fejsérülések a morbiditás, mortalitás, 
állandósult funkcionális bénulások, vala
mint a pszichológiai defektusok legjelentő
sebb okai. Az ezzel a ténnyel összefüggő, 
jelenleg ismertetett vizsgálat a Betegségek 
(ötödik revízión átesett) Nemzetközi Osztá

lyozása (BNO) című, WHO kiadványban 
leírt dokumentumokon alapul.

Az USA-ban 1979 és 1986 között 335 ezer 
769 főnyi elhunyt lakos halotti bizonyítvá
nyán fejsérülést tüntettek fel a halál oka
ként. Ebből a sokaságból 17 ezer 663 
(5,3%) halálesetet kihagytak, mert a doku
mentációban fejsérülés szerepelt ugyan, de 
nem volt vezető haláloknak tekinthető. Ki
maradt további 2778 (0,8%) olyan haláleset 
is, ahol nem sérülés volt a halálok. Az érté
kelt sokaság így végül is 315 ezer 328 főnyi 
sérültre alakult.

Ez a szám az országos összes haláleset
nek 2,0%-a, a sérülési halálozásban pedig 
26,1%-ot tesz ki. A vizsgálati időszakban a 
fejsérülések következményes halálesetei 
(FKH) 100 ezer lakosra 16,9-et mutatnak. 
Boncolást az elhaltak 48%-ánál végeztek; 
87 %-ban koponyaűri traumát, 27 %-ban ko
ponyatörést állapítva meg.

Balesetek okaiként a következők szere
peltek: gépjárművek 57%, lőfegyver 14%, 
(el)esés és (le)zuhanás, bukás: 12%. Halá
lozási csúcsértéket a 15—24 éves és a 75 év
nél idősebb sérültek korcsoportjaiban talál
tak. Nagyon hasonlóak voltak a halálozási 
részarányok a fehér és a fekete bőrű sérül
teknél, viszont az életkor és baleseti okspe
cifikus adatok meglehetősen eltérnek. Ne
mek szerinti bontásban nézve a gondot 
kiderül, hogy férfiaknál a FKH részarányai 
háromszor magasabbak voltak, mint a 
nőknél.

Nem érdektelen szólni — ha röviden is — 
a lőfegyvertől eredő, FKH-nál mutatkozó 
gyakorisági aránydifferenciákról. Gyilkos
sági háttérrel a FKH a feketebőrűeknél, 
százezrelékben kifejezve mintegy ötszörös 
gyakoriságot tanúsít a fehérekénél. Az ön
gyilkossági részarányok gyakorisága azon
ban kétszerese a fehérbőrűeknél, szemben 
a feketebőrűekkel, sőt ezt még valamivel 
meg is haladja. A nem szándékos indítású 
esetek részaránya mindkét kategóriában 
csaknem teljesen azonos.

A megelőzés terén fontos szerep jut az 
orvosoknak; de fontos szerep jut a törvény
hozóknak és a forgalombiztonsági szakem
bereknek is.

Cselkó László dr.

Az óránként 65 mérföldes felső sebes
séghatár engedélyezésének hatása az or
szágutakon történt balesetekre New Me- 
xicóban. Gallagher, M. M. és mtsai 
(Division of Field Services and Surveillan
ce, Atlanta): JAMA, 1989, 262, 2243.

New Mexicó-(NM)ban a gépjármű bal
esetek részaránya az összes baleseten belül, 
1950 óta országosan az egyik legmagasabb 
értékre alakult. Ez az arány 1987-ben 33,7 
százezrelék volt, s így jelentősen megha
ladta (nagyjából 70%-kal) a 19,9%-os or
szágos USA átlagot. És ugyanez évben 
mégis megjelent egy központi rendelkezés, 
mely az államoknak lehetővé teszi, hogy te
rületük országos főútvonalain a gépjármű
vek felső sebességhatárát 65 mérföld/óra



(65 mph) szintben állapítsák meg (kb. 105 
km). NM állam összesen kereken 1000 
mérföldnyi főútvonal felett disponál (ebből 
951 mérföld vidéki, 49 mérföld városi tele
pülések területén halad). Az illetékesek 
összehasonlító jelleggel elemezték az enge
délyezés utáni egy esztendő (1987. április
2.— 1988. április 1. közötti) és az ezt mege
lőző öt év baleseti gyakoriságát (kihagyva a 
vizsgálatból a gyalogosok baleseteit). Az 
értékelés néhány fontosabb tapasztalata a 
következő volt.

Gyakoriság tekintetében a 100 millió 
gépjármű-mérföldre eső baleseti arány, az 
összehasonlított fél évtized 1,5-ös átlagá
ról, az engedélyezetten emelt sebességű 
esztendőben 2,9-re (azaz kis híján kétszere
sére) növekedett. Meg kell jegyezni továb
bá azt, hogy ebben az emelt sebességű első 
évben például az ütközéses balesetek áldo
zatainak mintegy 70%-a valósággal kire
pült a járműből; míg ugyanezen arány az 
előző öt év átlagában csupán kb. 49%-ot 
tett ki. Viszont nem mutatnak lényeges vál
tozást a balesetben hibás gépjárművezetők, 
azután az áldozatok nemének és átlagos 
életkorának, valamint a biztonsági öv hasz
nálatának, s az esetleges alkohol-össze
függéseknek adatai. A gyakoriság növeke
dése egyébként az „egy gépkocsis” 
balesetekből állt össze. Sebességhatárok és a 
baleseti számszerűségek kapcsolatai a bősé
ges publikációk révén már régen és alaposan 
ismertek. így pl. tudjuk, hogy az USA-ban 
az 1973-as olajkrízis idején, amikor az enge
délyezett felső sebességhatár még csak 55 
mph volt (88 km), a gépjármű balesetek 
gyakorisága mintegy egyharmaddal alacso
nyabbnak mutatkozott a jelenleginél. Az Or
szágos Forgalombiztonsági Igazgatóság, to
vábbá a Közútbiztonsági Biztosító Intézet 
feldolgozásaiból kiderül, hogy a sebesség- 
határ felemelése egy év alatt az ország egé
szére vonatkozóan 15%-ról 18%-ra növelte a 
gépjárműbalesetek számát (ez mintegy 450 
haláleset többletet jelent!).

A szóvá tett adatok elsősorban NM-ra 
specifikusak, de figyelembe veendők azon 
államok részéről, melyek már ugyancsak 
bevezették az emelt sebességhatárt, vagy 
annak bevezetését jelenleg fontolgatják.

Egy egyéves periódus természetesen nem 
elegendő a rendelkezés következményeinek 
teljes körű értékeléséhez. Tálán legsúlyo
sabb gond és felelősség ugyanis az, hogy 
egybe kell vetni a nagyobb sebességnek kö
szönhető időnyereség, s az ebből eredő 
anyagi haszonnövekedés pozitívumait, az 
úgyszintén nagyobb számú elveszett em
berélet és/vagy munkaképesség negatívu
maival.

A kedvezőtlen trendek ha továbbra is 
fennállnak, vagy romlanak, úgy az emelt 
sebességet engedélyező rendelkezés revízi
ója okvetlenül indokolt!

Cselkó László dr.

Kerékpáros védősisak viselése gyerme
keknél. Egy széles körű sisakviselési kam
pány kiértékelése. DiGiuseppi, C. G. és

mtsai (Children’s National Medical Center, 
Washington): JAMA, 1989, 262, 2256.

Kerékpározó gyemekek baleseti sérülé
sei az USA-ban évente mintegy 300 ezer 
sürgősségi ellátási feladatot és 500—600 
halálesetet okoznak. Közülük igen magas a 
crapiocerebralis traumák részaránya.

Új keletű vizsgálati adatok szerint pedig 
a védősisak hordása, a kerékpározók fejsé
rüléseinek kockázatában 85%-nyi csökke
nést jelentett. Ugyanezen vizsgálatból vi
szont sajnálatos módon az is kiderült, hogy 
az iskolás korú gyermekeknek kevesebb 
mint 5 %-a visel csak sisakot biciklizés köz
ben. E munka indítéka az volt, hogy érté
kelje annak a széles körű oktatási
felvilágosítási kampánynak hatékonyságát, 
amit iskolások körében Seattle-ben, Port- 
landben (s néhány más településen), a si
sakviselés kiterjesztése érdekében vé
geztek.

Az értékelést a kampány indítása előtt 2 
héttel kezdték, majd azt, ettől számítva 4, 
12 és 16 hónap múlva (ugyancsak 2 hetes 
időtartammal) megismételték. A kampány 
során igénybe vették elsősorban a (főfoglal
kozású) szakembereket, s a tömegtájékoz
tatás szinte minden eszközét (különösen sú
lyozva a szemléltetés lehetőségeit). Ezeken 
túlmenően — megkönnyítendő a sisakok 
beszerzését — orvosok, iskolák, különféle 
közösségek, testületek és szervezetek segít
ségeként, mintegy 100 ezres nagyságrend
ben osztottak ki, nem is csekély vételárked
vezményre jogosító utalványokat, és 
kereken 1300 sisakot juttattak díjmentesen 
az alacsony jövedelmű családok gyermeke
inek. Utóbbi lépéseket jelentősnek kell te
kinteni, hiszen egy sisak kereskedelmi ára 
25 dollár volt. Gondos előkészítő munkák 
után a tényleges vizsgálat 1987 júniusában 
kezdődött.

Összesen 9871 esetet gyűjtöttek ki; ebből 
44 (0,4%) esetet nem dolgoztak fel a hiá
nyos adatok miatt. A maradó 9827 eset köl- 
zül 4940 gyermek Seattle-ben, 4887 pedig 
Pörtlandben lakott, a megoszlás tehát 
50,3 %, illetve 49,7 %. Néhány jelentősebb 
megoszlás (összesítetten!) a sérültekre vo
natkozóan:

Fajta szerint: fehérbőrű: 7488 (76,2%); 
feketebőrű: 1358 (13,8%); egyéb: 981 
(10,0%). A család jövedelme (anyagi helyze
te): alacsony: 2763 (28,1%); közepes: 3932 
(40,0%); magas: 3132 (31,9%). Baleseti 
helyszín: közút: 3062 (31,2%); iskola (tan
intézet): 3929 (40%); park vagy játszótér: 
1834 (18,7%); kerékpárút: 1002 (10,2%). A 
kerékpár típusa: BMX: 6539 (66,5%); 
egyéb: 3288 (33,5%). A baleset napja: hét
köznap: 6288 (64,0%); hét végi (munkaszü
neti, ünnep-)nap: 3539 (36,0%).

Nemek szerinti megoszlásnál 23 baleset 
idevágó adata hiányzik; az így maradó so
kaságból 7384 fő (75,3%) fiú, 2420 fő 
(24,7%) pedig leány volt.

Végül is a legfontosabb kérdés — a sisak
viselés érdekében lefolytatott kampány ha
tékonysága '— elemzésének adatai azt mu
tatták, hogy a sisakviselők aránya 
Seattle-ben 5,5%-ról 15,7%-ra, Pörtland

ben 1,0%-ról 2,9%-ra növekedett. Ezek 
szerint egy széles körű, jól megtervezett és 
szervezett, színvonalas kampány eredmé
nyesen szolgálhatja a baleseti prevenció 
ügyét.

Cselkó László dr.

Sportbalesetes arckoponyatörések 
Ausztriában. Strassl, H., Riedl, V., Mo
ser, K. (Universitätsklinik für Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Wien; Lorenz Böhler- 
Unfallkrankenhaus, Wien; Unfallabteilung 
des a. ö. Krankenhauses Neunkirchen): 
Unfallchirurgie, 1988. 14, (6) 308.

Az osztrák nép szabadidejének nagymér
vű megnövekedésével párhuzamosan 
ugyancsak nagymértékben megnövekedett 
a szabadidős sportbalesetek száma is.

A két bécsi és a neunkircheni osztály öt
éves időszakában (1980—1984) 7000 agy- 
koponyasérült volt. Ennek 15%-a, 635 eset 
volt olyan, ami sportsérülésből származott.

A szerzők e 635 sérült anyagát dolgozták 
fel igen részletesen. A sportorvoslásban ke
véssé tájékozott olvasónak rendkívül meg
lepő adatokat szolgáltattak. A 635 sérült 
41 %-a (263 beteg) labdarúgásban, 12%-a 
(78) kerékpározás közben, 11,8%-a (75) 
tomagyakorlatok végzésekor, 7,8%-a (53) 
síelve, 5,3%-a (35) lovagolva, 4,3%-a (27) 
vízisportokkal kapcsolatban, 3,6%-a (23) 
egyéb labdajátékok közben, 3,2 %-a (20) sí
futáskor szenvedett arckoponyatörést. Há
rom százalék alatt, tehát jelentéktelenül 
szerepelt a szánkózás, a jégkorong, a te
nisz, a hegymászás, az ökölvívás, az ázsiai 
sportok (karate, judo), a vitorlázás, a tánc.

Az egyes arckoponyacsontokat tekintve 
vezet az orrcsonttörés 51%-kal. Az állka
pocstörés 16%, a pofacsont 14,8%, a fogak 
törése 13,2 %. A szemüregtető 3,8 %, s a fel
ső állcsont 2% volt.

Hihetetlen szinte, hogy a legtöbb orr
csonttörést a labdarúgók szenvedték: 154-et! 
Utána a tornászok (46), a kerékpározók
(19), az egyéb labdajátékosok (18), a síelők 
és vízisportolók (egyaránt 16—16) követ
keztek. Csodával határos szinte, hogy az 
ökölvívón nem észleltek orrcsonttörést (a 
két ökölvívó egyike állkapocs-, másika fog
törést szenvedett). (Közvetlen nyugati 
szomszédunknál persze nem nagyon dívik 
ugyan az ökölvívás, ezért maradhattak je
lentéktelenek e sportág sérülései. — Ref.)

Minden egyes arckoponya-csonttörést 
természetesen legnagyobbrészt a labdarú
gók szenvedték. A már említett 154 orr
csonttörés mellett 33 pofacsonttörést, 36 
állkapocstörést, 11 felső állcsonttörést, 9 
szemüregtető-törést, 7 fogtörést.

Megállapították a szerzők, hogy az utol
só ötven év anyagában 7 % -os volt az arcko
ponyatörés — ami mostani vizsgálataikban 
—, 1984 óta már 14%-ra növekedett! Ezért 
a sportsérülésekre a jövőben fokozottabban 
,,oda kell figyelni”. (Hozzátehetjük: főként 
a labdarúgással kapcsolatban.)

Pestessy József dr. 1941



Megelőzhető baleseti halálozás Hollan
diában. (Prospektiv többközpontú tanul
mány). Draaisma, J. M. Th., A. F. J. de 
Haan, J. A. Goris (Dep. Gén. Surg. and 
Dep. Statistic Consult. Univ. Nijmegen): J. 
Trauma, 1989, 29, 1551.

Hollandiában a sérültellátásnak nincs 
szervezete, a sérültet — a nagyvárosoktól 
eltekintve — általában a legközelebbi kór
házba viszik, függetlenül attól, hogy az 
mennyire felkészült a súlyos sérültek ellátá
sára. Annak megállapítására, hogy ez 
mennyiben hat ki a sérültek ellátásra, 12 
kórházban 5 nagy tapasztalatú és a baleseti 
sebészetben különösen jártas sebész ele
mezte a baleseti halálozást a tévedések és a 
halál megelőzhetősége szempontjából. 
Csak abban az esetben állapítottak meg té
vedést, ill. megelőzhető halálozást, ha az 5 
vizsgáló közül legalább 4 ítélte annak. A 
halálesetek 38%-ában állapítottak meg té
vedést. Öt kis kórház, 3 nagy kórház és 4 
klinika anyagát vizsgálták. A nagy kórhá
zak és a klinikák (egy kivétellel) idegsebé
szettel rendelkeztek. A 177 halálesetből 67 
ízben 95 ellátási tévedést találtak. A kezelé
si tévedések száma kétszerese volt a kóris- 
mézésieknek. Nem agysérültek esetében a 
leggyakoribb tévedés vérzés esetén a műtét 
elmulasztása, vagy késedelme volt. A kis 
kórházakban a tévedések aránya (72%) lé
nyegesen magasabb volt, mint nagy általá
nos kórházakban (29%) vagy egyetemi kli
nikákon (34%). A halálesetek 25%-ában 
találtak megelőzhető halálokot, s ez is lé
nyegesen magasabb volt kis kórházakban 
(48%), mint nagy kórházakban és kliniká
kon (14, 19%). Tévedés minden kórházban 
előfordulhat, de súlyos sérültek sürgős ellá
tására fel nem készült kórházban ezek ará
nya lényegesen magasabb.

Eredményeik alapján 400-ra becsülik 
Hollandiában az évente megelőzhető bal
eseti haláleseteket. Jelentős javulás — az 
amerikai példa szerint — csak a baleseti há
lózat megfelelő szervezésétől várható, hogy 
súlyos sérültek időben jussanak a számukra 
megfelelő ellátást nyújtó kórházba.

[Ref: A cikket olvasva még nagyobbra 
értékelhetjük, hogy több mint 30 éve Szántó 
György hazánkban a traumatológiai háló
zatot (,,magyar modell”) úgy szervezte 
meg, hogy súlyos sérültek progresszív ellá
tására megfeleljen. Ezzel az Egyesült Álla
mokat is 10—15 évvel, egyes nyugati álla
mokat pedig a közlemény szerint mintegy 
30 évvel megelőzve baleseti sebészeinknek 
sok száz élet megmentését tette lehetővé. ]

Kazár György dr.

Városi trauma: 1116 gyermekbaleset 
elemzése. Chan, B. S. H., P. J. Walker, D. 
T. Cass (Pediatr. Sutg. Unit., Westmore
land Hosp. Sydney): J. Trauma, 1989, 29, 
1540.

A kórházba felvett esetek kétéves anyagát 
elemezték a szerzők, különös tekintettel a 
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lőzhetőség szempontjából külön vizs
gálták.

Az esetek 13% -a volt súlyos, ezek 
90%-ában az agy károsodott. 16 gyermeket 
vesztettek el (1,4%), valamennyi közleke
dési baleset áldozata volt. A könnyű balese
tekben az esés volt a leggyakoribb (57%), 
közlekedési baleset 32% volt, ez közel 
egyenletesen oszlott meg kerékpárosok, 
gyalogosok és gépkocsiban ülők között. A 
súlyos balesetek (ISS = 16) között már 
69% volt közlekedési baleset (ezeknek 
csaknem fele gyalogos volt), míg az esés 
22%-ot tett ki.

Vizsgálták a sérülés helyén felvett Trau
ma Score (TS) megbízhatóságát a kórház
ban felvett ISS értékhez viszonyítva. A TS- 
nek 86%-ban volt prognosztikai értéke, de 
szenzibilitása csupán 27 % volt (a 115 magas 
ISS értékűből 84-et a TS könnyűnek minő
sített). Ha a sérülés módja alapján 
(kerékpár-gépkocsi ütközés, gyalogos el
ütése stb.) vélelmezték súlyosnak a sérü
lést, úgy viszont nagyon túlértékelték a sú
lyosságot (csak minden 3—4. eset volt 
valóban súlyos).

A legtöbb baleset 16 óra körül jött létre. 
A súlyos sérültek 56%-át más kórházból 
vették át.

A balesetmegelőzésben jelentős hiányo
kat találtak: a sérült gépkocsiutasok 2/s-e 
nem volt bekötve, a kerékpárosoknak csak 
9%-a hordott védősisakot. Fontos az is, 
hogy a sérültek azonnal a megfelelő kór
házba kerüljenek.

Kazár György dr.

A klinikai adatok ismeretének befolyá
sa a törések röntgenképen való felismeré
sére. Radiológusok és ortopédek összeha
sonlítása. Berbaum, K. S. és mtsai 
(University of Iowa Hospitals and Clinics, 
Iowa City): Amer. J. Roentgenol., 1989, 
153, 1221.

Hét gyakorlott ortopédsebész leletezett 
40 végtag röntgenfelvételt. 14 felvétel nega
tív volt, 26 pedig különböző elhelyezkedés
ben nem feltűnő töréseket mutatott. Az ese
tek felében a leletezéshez megkapták a 
klinikai adatokat, melyek a lokalizációhoz 
segítséget nyújtottak. Fél év múlva ugyan
ezen ortopédek újra megkapták leletezésre 
ugyanezen felvételeket, és most az esetek 
másik feléhez adták meg nekik a klinikai 
adatokat. Korábban ugyanezt a kísérletet 
elvégezték gyakorlott radiológusokkal is, 
és a kapott adatokat ROC analízissel össze
hasonlították. Az volt a kérdés, hogy mi
lyen mértékben befolyásolja a radiológuso
kat és az ortopédeket a röntgenképek 
értékelésében a klinikai adatok ismerete, 
van-e a két csoport között eltérés. Az orto
pédek esetében az előzmények ismerete 
11%-kai javította az értékelés helyességét, a 
radiológusoknál ez 6% volt. Vagyis az or
topédek az előzmények ismerete nélkül 
rosszabb leletezési eredményeket produ
káltak, mint a radiológusok. Mindkét cso
portban egyértelmű azonban, hogy a lelete

zés hatékonyságát az előzmények ismerete 
javítja.

Laczay András dr.

A cartilago triquetra szakadása a csuk
ló MR képén. Golimbu, C. N. és mtsai 
(New York University Medical Center, 
New York): Radiology, 1989, 173, 731.

A csuklót ért traumák a cartilago triquet
ra szakadását okozhatják. Ennek kimutatá
sára eddig a csukló arthrographia jöhetett 
szóba. Helyette a szerzők mágnesrezonan- 
ciás rétegvizsgálatot végeztek 35 esetben. 
Korábban 0,5 Tesla, újabban 1,5 Tesla tér
erősségű készülékkel, speciális felszíni te
kerccsel dolgoztak. A rétegvastagság 5, 
iletve 3 mm, a rétegtávolság 1, illetve 0,3 
mm. Kezdetben a normál MR anatómia 
megismerése végett az ép csuklóról is ké
szítettek felvételeket. A bemutatott képe
ken nemcsak a cartilago triquetra, hanem a 
csukló egyéb nem csontos képletei is jól ér
tékelhetők. A 35 esetből 24-ben nem muta
tott ki a MR vizsgálat szakadást a cartilago 
treiquetrában, 22 esetben az ulnaris és csak 
2 esetben a radiális tapadás közelében. Há
rom esetben volt a kép teljesen normális, 
további nyolcban a háromszögű porc ugyan 
ép volt, de egyéb kóros elváltozást láttak, 
mint synovitis, ganglion, avascularis nec
rosis, ínhüvely xanthoma. 14 sérült került 
műtétre. Közülük 13-ban a műtét igazolta a 
MR vizsgálat leletét, a talált szakadás elhe
lyezkedése is megfelelt a MR képnek. Egy 
esetben a cartilago triquetra el vékonyodott, 
meggyűrődött, kinyúlt, de nem volt elsza
kadva, ez volt ilyen értelemben egyetlen té
ves MR leletük. Hat olyan sérültet is meg- 
operaltak. akiknek MR képe nem mutatott 
cartilago triquetra szakadást. Ezekben ta
láltak ugyan egyéb elváltozást, de a negatív 
MR lelet igazolódott. A MR vizsgálat tehát 
ezen a téren teljesértékűen képes helyettesí
teni az invazív arthrographiát.

Laczay András dr.

Tompa sérülés okozta légcső- és főhör- 
gőszakadás radiológiai tünetei. Unger, J. 
M. és mtsai (Clinical Science Center, Uni
versity of Wisconsin, Madison): Amer. J. 
Roentgenol., 1989, 153, 1175.

A légcső és a nagy hörgők szakadásának 
röntgenfelvételen látható jelei nagyrészt 
nem specifikusak. Bőr alatti emphysema, 
pneumothorax és pneumomediastinum 
enélkül is kialakulhat és gyakori észlelés 
mellkasi sérültekben.

A szerzők kilenc olyan beteg röntgenfel
vételeit elemezték retrospektive, akikben 
tompa erőművi behatás következtében lég
cső vagy főhörgőszakadás lépett fel. A 
kórismét minden esetben bronchoscopia 
igazolta, ötben műtét is megerősítette. Hét 
esetben láttak bőr alatti emphysemát, hét
ben pneumomediastinumot, hatban pneu- 
mothoraxot. Egy esetben a bronchust kö



rülvevő levegő ábrázolódon. Négy beteg
nek volt clavicula, scapula, felső borda 
vagy sternum törése is. A röntgenképen 
leggyakrabban tehát a levegő kijutása kö
vetkeztében kialakuló jelek mutatkoztak. 
Két esetben megfigyelték, hogy az endotra- 
chealis tubus rendellenes helyzetű, a túl
zottan felfújt ballon extraluminalis helyzet
ben volt. Két másik betegben az 
úgynevezett „leesett tüdő” jelet észlelték. 
Ennek lényege, hogy a tüdő a tüdőcollap- 
sus szokásos képétől eltérően a lateralis 
mellkasfa] felé esik össze. Utóbbi két rönt
genjelet, az endotrachealis tubus rendelle
nes helyzetét és a tüdő lateralis collapsusát 
specifikusnak tekintik tracheobronchialis 
ruptura irányában. Pneumothorax, pneu
momediastinum, subcutan emphysema 
esetén figyelni kell az ilyen speciális jelek
re. CT-felvételeket is bemutatnak, ezek to
vább segíthetnek a helyzet tisztázásában.

Laczay András dr.

Onkológia

Haptoglobin-related proten (Hpr) em
lőrákban mint a betegség kiújulásának 
jelzője. Kuhajda, F. P. és mtsai (Johns Hop
kins Hospital, Dept, of Pathology, Balti
more, MD21205): N. Engl. J. Med., 1989, 
321, 636.

Régi célkitűzés, hogy a klinikailag ag
resszív emlőrákokat a jobb prognózisúak- 
tól egyenként megkülönböztetni tudjuk. 
Egyes emlőrákokban megtalálható 
haptoglobin-related protein (Hpr), mint a 
HPR-gén produktuma. Ennek jelenléte 
prognosztikus jelentőségű. 70 emlőrákos, 
mastectomiával operált (I—II. stádium) be
tegben vizsgálták a szerzők a Hpr ex
presszió és a betegség kiújulásának össze
függését. A Hpr expresszió mérését pa
raffinba beágyazott anyagon végezték. 
Multivariatiós analízissel bebizonyították, 
hogy a Hpr expresszió a többi prognosztikus 
faktoroktól (mint a progesteron receptor sta
tus, tumor-nagyság, klinikai stádium, axilla
ris status, mitotoxikus index, tumor- 
necrosis) független pognosztikus faktor.

A szerzők arra a konklúzióra jutottak, 
hogy a Hpr epitop expresszió az emlőrák 
kiújulása szempontjából egy nagyon fontos 
prediktor, különösen akkor, ha egyidejűleg 
figyelembe veszik a progesteron receptor 
statust is.

(Ref.: Kívánatos lenne a módszernek a 
histopathologiába történő bevezetése, 
azonban nem valószínű, hogy a Hpr anti
test a kereskedelemben már kapható 
lenne.)

Sugár János dr.

Az emyőképszűrés befolyása a hörgő
rák korai felismerésére. Schildge, J. és 
mtsai (Abteilung Lungenchirurgie, Chirur
gische Universitätsklinik, Feirburg): Pneu
mologie, 1989, 43, 500.

Az emyőképszűrést az NSZK-ban 1983.
6. 30-án megszüntették, noha mint a hörgő
rák korai felfedezésére alkalmas egyedüli 
lehetőséget különböző módon ítélték meg. 
A szerzők ezért a kérdés tisztázása érdeké
ben retrospektive 1010 hörgőrákos betegü
ket vizsgálták meg, akiket 1980. 1.
1.—1986. 12. 31-ig kezeltek. A szűrés leállí
tása előtt ápolt 437 egyén adatait egybeve
tették a megszüntetés után felvételre kerül
tek paramétereivel a következők szerint: 
életkor, tünetek, stádium, szövettan, 
terápia.

Amíg az emyőképszűrést törvény írta 
elő, a betegek 24 % -át a kóros rtg.-kép alap
ján utalták be. Közöttük gyakrabban talál
tak kezdeti stádiumban lévő elváltozást, 
mint az ugyanolyan nemű és életkorban lé
vő, véletlenül felfedezett panaszosok cso
portjában. A tünetmentes állapotban felis
mertek 60%-át emyőképszűréssel emelték 
ki. Az anélkül diagnosztizáltak aránya csak 
alig növekedett, 16%-ról 19%-ra. Ezáltal a 
tünetmentes egyének hányada 40%-ról 
21%-ra esett vissza. Mivel az aszimptoma- 
tikus betegek főként a korai stádiumot kép
viselték, az előrehaladott állapotban lévők 
aránya megemelkedett.

Az, hogy az emyőképszűrés nélküli idő
szakban a resectiós ráta enyhén megnöve
kedett noha a súlyosabb stádiumba jutók 
száma szaporodott, a műtéti javallatok ki- 
szélesítésével magyarázható: a funkcionális 
operabilitás értelmezésének megváltozása, 
a mediastinalis nyirokcsomó érintettséggel 
járó és I—II. stádiumú microcarcinomák 
resectiója.

A szóban forgó kiértékelés a szerzőknek 
egy korábbi, 1957 és 1967 közötti időszak
ban nyomon követett beteganyagán szerzett 
megfigyeléseit támasztja alá, amely szerint 
az összes hörgőrák 21%-át emyőképszűrés
sel fedezték fel. Az NDK-ban az operabilis 
bronchuscarcinomák 2/3-át ismerték fel az 
éves rtg.-szűrések segítségével. Az NSZK- 
ban 100 ezer emyőképre 20—44 felfedezett 
hörgőrák jutott, 1979 óta az említett mód
szerrel több bronchuscarcinomát emeltek 
ki, mint tbc-t.

Az eddigi vizsgálatok alapján kétségte
len, hogy az emyőképszűrés révén a korai 
stádiumú hörgőrákok nagyobb számban di
agnosztizálhatok. Nem sikerült azonban 
bizonyítani, hogy ez a kórjóslatot vagy a 
mortalitást lényegesebben megváltoztatná. 
Erre a jelenségre a következő magyaráza
tok szolgálnak: 1. gyógyszerrel nem befo
lyásolható betegség korai kórisméjéről van 
csupán szó (lead-time-effect), 2. a szűrés a 
lassan növő, prognosztikailag kedvezőbb 
tumorokat detektálja (lenght-bias-effect),
3. a rendelkezésre álló hörgőrák kezelés hi
ányzó gyógyító hatása, 4. a szanált elsődle
ges daganatot követően második carcinoma 
kifejlődése.

Ezért egyelőre a hörgőrák mortalitás 
mérséklése csak megelőzéssel, elsősorban 
a dohányzás, a munkahelyi és környezeti 
inhalációs ártalmak kerülésével érhető el.

(Ref.: A lemondó hangvételű cikkből nem 
derül ki egyértelműen, hogy a panasszal je
lentkezők és az emyőképszűréssel korai stá

diumban kiemeltek közül a magasabb átla
gos túlélési arány az utóbbiak javára 
tolódik el, bár a mortalitási görbe 5 év után 
nagyon közelít egymáshoz. Emellett az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a sikeresen 
resecált beteg életminősége jobb, és jelen
leg csak neki lehet reménye végleges gyó
gyulásra. Müncheni tanulmányutam alkal
mával nekem is feltűnt, hogy korai 
sátdiumú hörgőrákkal szinte nem talál
koztam.)

Barzó Pál dr.

A hörgőrák kórjóslatának megállapí
tása intraoperativ pleuralis öblítéssel. 
Buhr, J. és mtsai (Zentrum der Pathologie 
der Universität Giessen): Dtsch. med. 
Wschr., 1989, 114, 1597.

A malignus pleuraömleny a TNM 
klasszifikációja szerint a hörgőrák 
T4-stádiumának felel meg; ennek kritériu
ma a daganatsejtek cytologiai kimutatása a 
mellüregi ömlenyben. A szerzők prospek
tiv tanulmányukban a thorax intraoperativ 
megnyitása után pleuraöblítést (lavage) vé
geztek, hogy megállapítsák, vajon a hörgő
rák korai stádiumában kimutatható-e a 
mellkasűrben a daganatsejtek szóródása. A 
resectio után a második öblítésben arra ke
restek választ, vajon a tüdőparenchymán 
végzett beavatkozás a mellkasűrben a daga
natsejtek contaminatiójával járt-e.

Annak vizsgálata, vajon a hörgőrák korai 
szakaszában van-e már mellüregi daganat- 
sejtszóródás, prospektive 59 (49 férfi, 10 
nő, átlagosan 59,7 életkorú) kezdeti tünetes 
hörgőrákos betegükön intraoperativ pleu
raöblítést végeztek 300 ml izotóniás NaCl- 
oldattal a resectio előtt és után. Centrifugá- 
lás után az öblítőfolyadék üledéket paraf
finba ágyazták és cytologiailag vizsgálták. 
27 hörgőrákos betegen a resectio előtt a da
ganatsejt kimutatás lehetséges volt 
(45,8%), ezekből 23 esetben a resectio után 
is. 39,5%-ban az azelőtt az I. stádiumba 
osztályozott betegek közültaz öblítés pozi
tív volt, 27,8%-ban sikerült a cytologiai da- 
ganatsejtkimutatás a pTi-osztályozású hör
gőrákokban. A nem kissejtes hörgőrák 
túlélési aránya az I. stádiumban (n = 32) 
pozitív öblítés esetén 39,9% volt, negatív 
öblítés esetén pedig 94,7 %.

Eredményeik arra utalnak, hogy a pozitív 
eredményű pleuraöblítés a pT4-osztályo- 
zásnak felel meg, és így ennek megfelelően 
rossz túlélési arányt jelent.

iff. Pastinszky István dr.

Pancoast-tumor (superior pulmonary 
sulcus tumor). Barthel, E. (Bezirkfach- 
krankenh. f. Lungenkrankh. u. Tüberkulo- 
se Amsee Waren/Müritz): Z. ärztl. Fort-- 
bild. 1989, 83, 995.

1932-ben írta le Pancoast a később róla 
elnevezett, kar-váll fájdalmat, csontdest- .0J)0  
ructiót és Homer-triászt okozó daganatot l “ *»«



„superior pulmonary sulcus tumor” né
ven, feltételezve, hogy a folyamat az artéria 
subclavia által a tüdő ventralis-apicalis te
rületén okozott benyomatban levő embryo- 
nalis epitheliumból indul ki. Később bebi
zonyosodott, hogy peripheriás bronchus- 
carcinomáról (főleg laphámrákról) van szó, 
mely a pleura érintése után terjed az extra- 
pleuralis térbe.

A daganat lokális teijedésétől függnek a 
jellegzetes tünetek: a plexus brachialis alsó 
ágainak (Cs—Thi) infiltratiója a nervus ul- 
naris dermatomájának megfelelően okoz 
kezdetben lancináló, később állandó-égő 
fájdalmakat (melyeket ízületi panaszokkal 
szoktak összetéveszteni), majd izomatro- 
phiát és reflexeltéréseket. A truncus sym
pathies ganglion stellatumjának érintett
sége Homer-triászt okoz (az esetek 
felében), melyhez flush társulhat a kar és 
váll területén. A nervus recurrens infiltrati
ója hangszalagbénulással és rekedtséggel 
jár, a foramina intervertebralián át a ge
rincvelőre teijedés paraparesissel és - 
plegiával. Bekövetkezhet az első három 
borda és a csigolyák harántnyújtványának 
vagy testének destructiója.

A diagnosztika alapja a röntgenvizsgálat. 
A csúcsi fedettség medialisan gyakoribb, s

néha egészen diszkrét (5 mm-es oldalkü
lönbség már diagnosztikus értékű!). Az 
esetek több mint negyedében a csontos kép
letek destructiója is látható. A kiterjedés 
CT-vel ítélhető meg pontosan, bár az utóbbi 
években a diagnosztikában az ultrahang 
szerepe is nő. A transcutan tűbiopsia (a ple
xus branchialis és a subclavia-érképletek 
védelme végett posterior behatolásból, a 
musculus trapesiuson keresztül, esetleg 
UH-vezérléssel) csaknem 100%-os találati 
biztonságú, míg a lateralis elhelyezkedés 
miatt a bronchoscopos mintavétel szerepe 
kicsi. Scalenus-bioposia csak az operabili- 
tás eldöntésére indokolt.

A Pancoast-tumor nem jelent abszolút 
inoperabilitást! Ha a csigolyatestek, medi- 
astinalis nyirokcsomók, subclavia-erek 
nem érintettek, a műtét — célszerűen prae- 
operatív besugárzást követően — elvégez
hető (plexus brachialis és sympathicus, 
borda, az oldali nyaki nyirokcsomók érin
tettsége esetén is!). Ily módon 35%-os öt
éves túlélés érhető el. Előrehaladott folya
matban palliativ, elsősorban fájdalomcsil
lapító beavatkozások (besugárzás, chordo- 
tomia, radiculotomia, intercostalis idegek 
átvágása, intrathecalis ópiát-adás) vé
gezhetők.

A szerző 3 eset alapján hívja fel a figyel
met a tünetek ismeretének fontosságára, mi
vel az időveszteséggel járó ineffektiv rheu- 
matológiai kezelések csak így kerülhetők el.

Pikó Béla dr.

Miért olyan ritkák a metastasisok a cir- 
rhotikus májban? Seitz, G. (Pathologi
sches Institut der Universität des Saarlan
des, Homburg/Saar): Ultraschall in 
Medizin, 1989, 10, 123.

A cirrhosisos májban a metastasisok jó
val ritkábbak, mint a normális májszövet
ben. Ez a tény nagyon jelentős a májban a 
tumorok klinikai elkülönítő kórismézésé- 
ben. A legújabb vizsgálatok szerint a lekti- 
nek alapvető fontosságúak az áttételképző
dés komplex folyamatában. A lektinek egy 
szervben nem csupán a daganatsejtek sze
lektív adhaesióját, hanem a metastasis- 
kaszkád további pontjait is befolyásolják, 
mint a daganatsejteknek a sejtkötelékből 
való leválását, a tumorsejtek embolisatióját 
vagy zárlatát, továbbá a daganatsejtek sza
porodását is.

ijj. Pastinszky István dr.

*

Marly-Skin
...úgy véd, mint egy „folyékony kesztyű” !
A Marly-Skin bőrvédőszer úgy védi a
kezet, mint egy kesztyű. Különleges 
védelmet nyújt az agresszív szerek, 
maró és irritáló hatású anyagok ellen. 
Megakadályozza a bőrbetegségek, 
allergiás eredetű elváltozások 
kialakulását.

Marly-Skin
folyamatos védelem 4 órán át
•  agresszív vegyianyagok hatása ellen
•  tinta- és festékszennyeződések ellen
•  mosó- és tisztítószerek ellen

Az NSZK-ban és 
Magyarországon 
végzett klinikai 
vizsgálatok sze
rint a Marly-Skin 
kiválóan alkal
mazható labora

tóriumokban, 
egészségügyi in
tézményekben, 

műhelyekben és 
üzemekben, a 
háztartási mun
kában és a cse

csemőgondo
zásban egyaránt.

•  baktériumok
•  ipari zsírok, olajok, ragasztók hatása
•  fotóvegyszerek
•  por és nedvességártalom ellen

A Marly-Skin bőrvédő hab megvásárolható az OMKER szaküzleteiben, 
megrendelhető az OMKER V. Kereskedelmi osztályától. Tel.: 1-326-3771944



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Néhány gondolat az Orvosi Hetilapról
— de nemcsak arról

„Solvitur acris hiems. . . ” (Martialis)

T Szerkesztőség! Abban a megtisztelte
tésben részesültem, hogy április 25-én jelen 
lehettem az idei, szokásos Markusovszky- 
ünnepségen s végighallgathattam Petrányi 
Gyula akadémikus emlékbeszédét, vala
mint Fehér János professzor, főszerkesztő 
áttekintését a Hetilap helyzetéről és tervei
ről. Mindkettő élmény volt számomra s en
gedtessék meg, hogy negyedszázados refe
rensi múltamra utalva, néhány dologban 
elmondjam a véleményem, először szoro
san a Hetilappal kapcsolatban, még akkor 
is, ha e pár sor közhelyszerű megállapításo
kat is fog tartalmazni.

Kezdjük talán a külsőségekkel. Közis
mert, hogy a világ egyik legrégebben indí
tott orvosi szaklapjáról van szó, amely 
mindenképpen jobb papírminőséget érde
melne: ennek hiánya különösen az ábrák 
esetén szembetűnő. Sajnálatos az is, hogy
— főleg az utóbbi években — meglehetősen 
gyakoriak a sajtóhibák; a szótagelválasztási 
problémákat most nem kívánom érinteni. 
Ugyanakkor viszont — bár kissé lerágott 
csontnak tűnik — foglalkoznom kell az or- 
thographia kérdésével. Lehet, hogy állás
pontom sokak szerint helytelennek fog lát
szani, mégis úgy vélem — elfogadva a 
Szerkesztőség jelenlegi áthidaló megoldá
sát, hogy ti. egy közleményen belül a szer
ző határozza meg az orthographia milyen
ségét, de ahhoz legyen következetes — 
helyes lenne feladni a phoneticus írásmó
dot. Nemcsak azért, mert ennek használata 
sok területen óhatatlanul is kettősséghez 
vezet: pl. calcium lacticumot ír a gyógy
szerrendelési útmutató, de a figyelmezteté
si rovatban már „hiperkalcémiáról” be
szél, hanem azért is, mert a kívülálló 
számára úgysem mond többet a hyperos- 
molaris, non ketoacidosisos coma helyett 
használt „hiperozmoláris, nem ketoacidó- 
zisos kóma” kifejezés, nem beszélve arról, 
hogy így még fokozzuk nyelvi elszigeteltsé
günket. Ha szabad kissé sarkítani a dolgot: 
akkor miért ne lehetnénk teljesen követke
zetesek s írnánk a diabetes helyett „dí/abé- 
teszt” (1- Jugoslavi/a). Az sem közömbös, 
hogy az ember elsősorban nem betűket, ha
nem szóképeket olvas s ilyenkor zavaró a 
hangzásnak megfelelően leírt szöveg (ma is 

■ a latin az orvosi nyelv alapja, 1. anatómia). 
Ugyanakkor a görög eredetű szavakkal kap
csolatban egyaránt helyesnek tartanám 
mind a latinos, mind a görögös írásmódot 
(pl.: kolon-colon; kardialis-cardialis). 
Azután: meg kellene már végleg szabadul
ni a becsontosodott leiterjakaboktól is. Pl.: 
Bartholiní-cysta (helyesen: cysta Bartholini 
vagy Bartolin cysta), Westergreen (helye
sen: Westergren, mert ő nem angol volt, 
hanem svéd), vagy: tumor colonis, sigmae

(helyesen: tumor koli vagy coli, illetve sig- 
matis); csak kiejtésben pontatlan a Boeck- 
sarkoid „Bők”-nek való ejtése (helyesen e 
norvég szerző neve szóban Buknak hang
zik) stb.

Néhány gondolat a tartalmi kérdésekről. 
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az Orvosi 
Hetilap jelenleg is színvonalas folyóirat. 
De — miután nincsen olyan jó, amin ne le
hetne javítani — ehhez is lenne néhány ész
revételem, vállalva, hogy a kritikával élő
nek mindig könnyebb a helyzete, mint az 
alkotónak. Bár részben indokolja a kor
szellem és a tudományos haladás mértéke, 
mégis úgy vélem: a lapban leközölt cikkek 
döntő többsége nagyon is elméleti vonatko
zású, értelemszerűen a gyakorlat rovására. 
Ha ugyanis eltekintünk a referáló rovattól, 
ugyancsak kisebbségben vannak azok a 
közlemények, melyekből a mégiscsak 
többségben levő gyakorló orvosi társada
lom profitálni tud. Ez még akkor is fontos, 
ha „a gyakorlat vakká tesz, ha nem világítja 
meg útját... elmélet”. Tehát: szerintem 
jóval több gyakorlati vonatkozású cikk kel
lene. Kérdés: a lap terjedelmének bővíté
sén kívül hogyan lehetne megteremteni en
nek lehetőségét? Véleményem szerint nem 
elsősorban az elméleti cikkek megrostálá
sával, hanem azok terjedelmének csökken
tésével. Sajnos, mostanában nem nagyon él 
a „Gyakorló orvos rovata”, pedig az itt 
megjelent dolgozatok többnyire igen hasz
nosak voltak. Nem élünk eléggé az előzetes 
közlemények, a rövid cikkek megjelente
tésével — pedig ezek abban is komoly e- 
lőnnyel bírnak, hogy rövid az átfutási ide
jük — s ne húzódozzunk a „negatív” 
eredmények közlésétől sem (vö. a JAM A 
„Negative results” című rovatával).

Most pedig néhány megjegyzés, amely 
már csak részben tartozik a Hetilapra s in
kább a helyes orvosi beszéddel kapcsola
tos. Ilyenek: a határozott névelő és a -nál, 
-nél felesleges használta (a Kovács; a beteg
nél; helyesen: Kovács; a betegen vagy a be
teggel kapcsolatban). Ugyancsak helytelen 
a közkedvelt „fizikális” (-isch) használata; 
a helyes: physicai vagy fizikai vizsgálat. 
Nem lehet eléggé elítélni a még németes
nek sem mondható — mert ők nem hasz
nálják — ischias ,,isiász”-nak való ejtését 
(itt ugyanis nem a német sch-val, hanem, 
összetett görög betűvel állunk szemben: az 
s kiejtése: sz, míg a chi betűé: k vagy kh). 
Mind a dolgozatok, mind az előadások tete
mes részére vonatkozik az oly gyakori ter- 
jengősség s főleg az utóbbiakra a hallgató
ság felesleges gyötrése tankönyvi adatok
kal. Elsősorban a rosszul értelmezett tekin
tély elv alapján nemegyszer előfordul, 
hogy idősebb kolléga évről évre ugyanarról 
a témáról tart előadást azonos rendezésű 
kongresszusokon, s gyakorlatilag a monda
nivaló sem változik. Azt csak megemlítem: 
szinte csemege az olyan előadó hallgatása,

aki helyesen hangsúlyoz, irodalmi nyelvet 
igyekszik beszélni (a hosszú magánhangzó
iét nem ejti röviden, nem kettőzi meg fe
leslegesen a mássalhangzókat, nem harapja 
el a szóvégződéseket, nem ö-özik, néha 
már sorozatban és dallamosan ejtve e ma
gánhangzót stb.). Kár az is, hogy orvosi 
összejöveteleinken általában nem ragaszko
dunk a — legalább részben — szabadon tar
tandó előadásokhoz, valamint, hogy leg
többször kevés a fiatal résztvevő és az ott 
szereplő orvos. (De itt az okok taglalása 
már messze vezetne.)

Rákfenéje a legtöbb orvosi szakmai 
összejövetelnek, hogy időben tekintélyesen 
elhúzódik s elsősorban nem az ott kialakult 
termékeny vita miatt. (Igen meggondolkoz- 
tató sorokat írt annak idején e témáról e 
lapban Konkoly Thege A.). Emellett talán 
az is megér egy mondatot, hogy a legtöbb 
kongresszuson az előadások zöme 2 téma
körből kerül ki: tapasztalataink a most be
szerzett csodaműszerrel, illetve az elsők 
között megkapott új készítménnyel. Nem 
akarom ezek jelentőségét csökkenteni, de 
úgy érzem: talán a klinikumból származó 
saját észleléseknek nagyobb hányadot kel
lene képviselniük ezeken az összejöve
teleken.

Azzal szeretném soraim zárni: tisztában 
vagyok vele, hogy nem egy vitatható dolgot 
is írtam, de úgy vélem, levelem talán vita
indítónak meg fog felelni.

Major László dr.

Hatékonyabban!

T. Szerkesztőség! Nemcsak a gyárakban, 
termelőüzemekben végzett munkának, ha
nem az orvosi hivatásnak is van hatékony
sága, bár ez utóbbi nehezebben mérhető. 
Feltétlenül törekednünk kell arra, hogy mi
nél hatékonyabban végezzük feladatunkat.

A hatékonyság növelése céljából a kevés
sé hatékony vizsgálatokat abba kell hagyni, 
meg kell szüntetni, nem szabad végezni. 
Az újabb, korszerűbb vizsgálómódszerek 
elterjedése egyes régebbi, kevésbé haté
kony röntgenvizsgálatokat már kiszorított a 
gyakorlatból. Amely munkahelyen például 
rendszeresen végeznek hasi ultrahang- 
vizsgálatokat, ott az epehólyag röntgen- 
vizsgálata nagymértékben visszaszorult, 
csaloiem teljesen megszűnt.

Nemcsak úgy fokozhatjuk munkánk ha
tékonyságát, hogy elhagyjuk a csökkent ha
tékonyságú röntgenvizsgálatokat, hanem 
úgy is, hogy azoknak a vizsgálatoknak a 
számát, amelyeket végzünk, ésszerűen 
csökkentjük, a felesleges vizsgálatokat a 
minimumra csökkentjük le. Annak eldön
tése, hogy mi a felesleges és mi a szüksé
ges, szemlélet kérdése. A helyes szemlélet 
kialakítása érdekében a WHO, az Egészség- 
ügyi Világszervezet ajánlást adott ki, mely 
füzet formájában magyarul is megjelent 
még 1983-ban. Később leközölték az 
Egészségügyi Közlönyben is, majd 1987 
októberében a „Gyógyszereink” c. folyó
iratban (216—222. old.) is napvilágot Iá-
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tott, és ezzel minden magyar orvos számára 
hozzáférhetővé vált. A kiadott WHO anyag 
a leggyakrabban végzett röntgenvizsgálatok 
racionális javallatait tartalmazza. Minde
nekelőtt azt, hogy mikor érdemes és mikor 
nem érdemes röntgenvizsgálatot végeztet
ni. Sajnos, meg kell hogy mondjam, gya
korlatomban még nem veszem észre, hogy 
kollégáim magukévá tették volna a rendkí
vül ésszerű és figyelemre méltó instruk
ciókat.

Sokan úgy vélik, hogy a negatív röntgen- 
lelet sohasem felesleges, mert mindig lehe
tővé teszi a klinikus számára bizonyos kör
folyamatok kizárását. Ez nagy tévedés! Az 
esetek egy részében a negatív röntgenlelet 
alapján nagy valószínűséggel kizárható va
lamely kóros elváltozás jelenléte, megléte 
az adott időpontban, máskor csak annyit le
het megállapítani, hogy az nem valószínű, 
míg nem kevés esetben egyáltalán nem zár
ható ki kóros eltérés, ha negatív röntgenle
letet kapunk. Szabad legyen felhoznom né
hány példát.

A sajkacsont törése gyakran csak a sérü
lés bekövetkezése után egy héttel, a csont
velőgyulladás pedig a tünetek fellépte után 
több hónappal ad röntgenvizsgálattal kimu
tatható jelet. A tüdőgyulladás első 24—48 
órájában legtöbbször még nem alakul ki ár
nyék a tüdőben, melyet röntgenfelvételen 
vagy átvilágítással láthatunk. A baleseti sé
rültek csonttöréseinek kimutatása általában 
két, egymásra merőleges síkban elhelyezett 
röntgenfilmen történik (2 irányú felvétel). 
Amennyiben a törtvégek egyik síkban sem 
mozdultak el érzékelhetően, a törés rejtve 
marad előttünk. Ha a gyomor daganatok, 
vastagbél polipusok nagysága nem ér el egy 
bizonyos méretet, akármennyire is igyek
szünk, nem vagyunk képesek azokat rönt
genvizsgálatok segítségével láthatókká ten
ni. Sokáig lehetne még sorolni a példákat.

Az említettek az objektív, elvi akadályok 
kategóriájába tartoznak. És még akkor nem 
beszéltünk a helyi sajátosságokról, a tárgyi 
és személyi feltételekről.

Könnyen beláthatjuk, hogy alaposabban 
meg kellene fontolnunk, hogy mit is kezd
jünk a negatív röntgenlelettel. Azért, hogy 
ne csak a röntgenorvosok, hanem a gyógyí
tó orvosok munkája is hatékonyabbá 
váljék.

Fehérvári Szabolcs dr.

Megfigyelések az allopurinol infúzió 
reperfuziós arrhythmia védő hatására 
acut myocardialis infarctus thrombolysis 
kezelése során.
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T. Szerkesztőség! A Lancet 1989. szep
temberi számában szerkesztőségi közle
mény foglalkozott az acut myocardialis in
farctus (AMI) thrombolysis kezelése során 
létrejövő reperfüziós károsodások között a 
súlyos, akár letalis ventricularis arrhythmi- 
ák előfordulásával. A több ezer betegen 
végzett intravénás streptokináz kezelés 
eredményei alapján a reperfuziós károso
dás megelőzésére /(-receptor blokkoló és

streptokináz egyidejű adását javasolja a le
hető legkoraibb időpontban. A /(-blokkoló 
hatás eredményének az ischémiás myocar
dium metabolizmusának javítását tartja a 
szívfrekvencia csökkentésével (4). Janeiro 
és mtsai a ß  -blokkoló propranolol allopu- 
rinolénál gyengébb, de specifikus xantino- 
xidáz (XO) gátló tulajdonságát közölték, 
melynek a szer cardioprotektív hatásában 
szerepet tulajdonítanak (7).

Kísérletes adatok alapján bizonyított, 
hogy a szívizom ischémiát követő reperfú- 
zióban cardiotoxikus szabad oxigéngyökök 
(O2, H2O2 , -OH) képződése a legfonto
sabb pathogenetikai tényező a reperfuziós 
károsodások létrejöttében. Nem kérdéses, 
hogy a szabad oxigéngyökök fokozott kép
ződése potenciális forrása a reperfűzió első 
perceiben elsősorban a XO enzimrendszer, 
de ezen metabolikus út jelentősége species- 
specifikus. Kutyában, patkányban az en- 
dotheliális sejtekben jól mérhető az en
zimaktivitás, nyúlban viszont nem mutat
ható ki. Az emberi szívizom XO 
aktivitására vonatkozóan az adatok ellent
mondóak. Egyesek szerint magas, mások 
szerint hiányzik (2, 3, 6, 15).

A XO enzim erélyes és specifikus gátlója 
az allopurinol, melynek infarctus kiterje
dést mérséklő hatására számos állatkísérle
tes adat van, kísérletes reperfüziós arrhyth- 
miát védő hatását is igazolták (9, 13). 
Emberben AMI-t követően nem tartják va
lószínűnek, hogy XO enzim lenne a szabad 
gyökök forrása (13).

Legújabban McCord felvetette, hogy em
berben a XO kimutathatóságának hiánya a 
myocardiumban nem zárja ki, hogy az oxi
géngyökök ezen mechanizmus révén kép
ződnek, mert bizonyos pathologiás körül
mények között, a betegek véráramában 
jelen lehet a XO enzim (5). Magunk az iro
dalmi adatok többségéhez hasonlóan acut 
hypoxiás, shockos anyagcserezavar esetén 
ismételt próbálkozásokkal sem tudtunk 
egyértelműen XO aktivitást mérni a vér
plazmában. Azonban egyre több funkcio
nális bizonyíték van arra, hogy terhelés 
során és különösen az ischémiás körülmé
nyek között az emberi szívizomban jelentős 
húgysavképződés van, amely feltételezi a 
XO enzimrendszer jelenlétét, szerepét 
AMI reperfüziós károsodásának létrejötté
ben. Bizonyították, hogy az ún. „pacing 
stressz” során az artériás és vénás vér 
húgysav koncentráció értékei között jelen
tős különbség volt, súlyosabb ischémiás 
szívbetegekben több húgysav képződött, és 
a terhelés hatására mellkasi fájdalomról be
számoló betegeken egyidejű lactat szint 
emelkedés mellett a húgysavképződés mér
téke a legnagyobb volt (11). Coronaria 
angioplastica során ismételt ballon felfújá
sok hatására az artériás és coronaria
sinusból nyert vérminták vizsgálatával a 
húgysavképződés bizonyítása mellett a hy- 
poxantin koncentráció ellenkező irányú el
változását is leírták (6).

A fenti bizonyítékok és az AMI-t követő
en rendszeresen kimutatható hyperuricae- 
mia alapján indokoltnak és megengedhető
nek tartottuk, hogy prospektiv randomizált

vizsgálatban heveny szívizominfarctusos 
betegek 1 órás szisztémás streptokináz (1,5 
ME Streptase®-Behringwerke A. G.) keze
lésével egyidejűleg allopurinol kezelést vé
gezzünk 10 mg/kg dózisban 3 egymást kö
vető napon. Az injekciós készítmény 
fiziológiás pH értékű és előzetes vizsgála
taink szerint mellékhatás nélkül alkalmaz
ható (10). Nem volt lényeges különbség a 
streptokináz (n = 10) és a streptokináz 
+ allopurinol (n = 10) kezelt betegcso

port között az első 48 órában észlelt patho
logiás EKG jegyek előfordulásában, sem a 
szérum CK-MB, GOT, LDH enzimaktivi
tási értékekben. A thrombolysis előtt mért 
szérum húgysavszintek is azonosak voltak. 
Az allopurinollal kezelt betegcsoportban 
azonban a thrombolysis során és az azt kö
vető kétórás periódusban a korai kamrai 
ütések száma jelentősen csökkent: 128 ±  64 
extrasystole/beteg/3 óra szemben a kontroll 
csoport 504±99 (átlag±S. D.) értékével 
(p<0,01). A salvek száma 9/10 az allopuri
nollal kezelt csoportban a kontroll 38/10 ér
tékhez képest (p<0,05). Kamrafibrilláció 
nem fordult elő, míg a kontroll csoportban 
3 esetben észeleltük. A betegek lidocain (1 
mg/min) igénye (előzetesen meghatározott 
indikáció alapján adva) is jelentősen elma
radt a randomizálás alapján csak streptoki- 
názzal kezelt betegekhez képest: 3/10 szem
ben a kontrollcsoport 8/10 lidocain 
kezelésével (p<0,05). Az allopurinol és 
aktív metabolitja vérszintértéke, nemcsak a 
thrombolysis végén, hanem már a kezelés
20. percére minden betegben elérte a terá
piás koncentrációtartományt (12).

A vizsgált betegszám alapján természete
sen nem állíthatjuk, hogy a thrombolysissel 
egy időben adott allopurinol kezelés min
den esetben képes kivédeni a reperfüziós 
károsodásként jelentkező arrhythmiákat. 
Egy további érvnek gondoljuk, hogy az 
emberi szívizomban, ha nyugalmi állapot
ban nincs is XO aktivitás, ischémiás körül
mények között lehet. Az aktivált neutrophil 
granulocyták játszhatnak nagy szerepet az 
emberi szívizom endothel sejtjeiben meg
levő minimális xantindehidrogenáz aktivi
tás XO típusúvá alakításában és jelentős ak
tiválásában, ahogyan ezt patkány tüdő- 
endothel sejtek esetén humán aktivált neut- 
rophilekkel bizonyították. Ezt a hatást 
nemcsak az allopurinol, hanem egyéb xan- 
tinoxidáz gátlókkal történő előinkubálás is 
gátolta (14). A fehérvérsejtek jelentős sze
repére utal az a legújabb közlés, hogy intra- 
coronariás thrombolysis során a granulocy
ták megfelelő filterrel való kiszűrése a 
korai kamrai ütések számát a reperfűzió el
ső 30 percében jelentősen csökentette (8).

Külön aktualitást ad eredményeink köz
lésének a Lancet 1990. március 31-i számá
ban megjelent közlemény, ahol először bi
zonyítják emberben, hogy már 1 órával a 
streptokináz infúzió befejezése után, és 
csak a sikeres thrombolysis eseteiben re- 
perfúziós károsodásként lipid peroxidáció 
következett be. A szerzők fontosnak tarta
nak minden olyan kezelést, amely a szabad 
gyök képződés csökkentésével a throm
bolysis révén nyerhető terápiás eredményt
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összetétel: 1 0 0  mg fenofibratum kapszulánként.

Hatás: fl koleszterinszintézis kulcsenzimjét, a  HMG-Cofl reduktáz 
enzimet gátolja a  májbon, ezáltal csökkenti a  koleszterinszintet, fl 
zsírsavészterezést gátolja, ezáltal csökkenti o trigliceridképződést. 
Csökkenti a  VIDl-szintézist is.

javallatok: Súlyos primer hyperlipidaemiák (hipertriglyceridaemia, 
hypercholesterinaemia é s  ezek kombinált formái), amelyek a  diéta 
é s  az életm ód m egváltozásával (pl. fizikai aktivitás növelése, te s t
súlycsökkentés, a  dohányzás m egszüntetése) nem befolyásolha
tók. Súlyos szekunder hypertrigliyceridaemiák, amelyek az a lap b e
teg ség  (d iabetes mellitus, köszvény) megfelelő kezelése ellenére 
Is fennállnak. Xanthomatosis hyperlipoproteinaemiával együtt járó 
akut pancreatitis, az arteriosclerosis agyi szív- és  perifériás érrend
szeri szövődményeinek megelőzése, fl Lipanthyl-kezelés akkor in
dokolt, ha minimálisan 3 hónapig tartó, zsíranyagcsere-zavarokban 
ajánlott diéta  nem csökkenti jelentősen a  kóros szérumlipidszinte- 
ket. fl d ié ta  ta rtá sa  azonban gyógyszerszedés a la tt is szükséges.

Cllenjavallatok: Súlyos májfunkciózavorok. Fennálló vagy az anam- 
nézisből ismert cholelithiasis. Súlyos vesefunkció-zavarok, ve
sekövesség . Terhesség, szoptatás. Primer biliaris cirrhosis.

Adagolás: Napi odag 3 kapszula (reggel 2 
kapszula, e s te  1 kapszula) é tkezés közben, 
am elyet tartósan, kúraszerúen kell alkal
mazni. fl vesem űködés károsodása e se tén  
a  napi ad ag o t o funkdő beszűkülésével arányosan kell csökkenteni.

Mellékhatások: Átmeneti gyomor- é s  bélpanaszok előfordulhat
nak, melyek a  dózis csökkentése utón megszűnnek. Nem gyakori a  
szédülés, émelygés, hányás, urticaria, viszketés é s  fejfájás előfor
dulása. Ritkán fordul elő a  szérum transzamináz átm eneti emelke
dése, amely általában 8  napon belül normalizálódhat a  kezelés 
m egszüntetése nélkül.
Nagyon ritkán hajhullás é s  potenciazavar, izom gyengeség és  izom- 
fájdalom is előrofdulhat.

Gyógyszerkölcsönhatás: Ó vatosan adható:
— orális antikoagulónsokkal (azok hatásának  fokozódása, vérzés

veszély),
— szulfanilkarbamid típusú orális antidiabetikumokkal (azok ha tá 

sának fokozódása, hipoglikémia veszélye),
— köszvényellenes szerekkel (húgysavürltő h a tá s t fokozza).

Figyelmeztetés: fl kezelés első 3 hónapjában a  lipidszintek havon
kénti ellenőrzése ajánlott, é s  amennyiben ezen idő ala tt nem 
csökkenti a  szérum lipidszintjét, más terápiára kell áttérni! 
Gyermekek öröklött hyperlipidaemiája e se tén  csak akkor adagol
ható, ha a  hyperlipidaemia nem I. típusú, é s  ó hónapos d iéta nem 
hoz megfelelő eredményt.
Orális antikoaguláns ad ag já t ismét b e  kell állítani!

Csomagolás: 50 db kapszula.
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javítja (1). Az emberi szívizomban isché- 
miás körülmények között igazolt húgysav- 
képződés alapján az allopurinol hatás vizs
gálatának további folytatását, de emellett 
egyéb XO gátló tulajdonságú gyógyszerek 
ilyen irányú vizsgálatát feltétlenül indokolt
nak tartjuk.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Belgyógyászat. Összefoglalás. Szerk.: 
Petrányi Gyula. Medicina, 1989. Ára: 
3 2 0 -  Ft

Tankönyvet írni nem kis feladat. Hát még 
röviden összegezni egy nagyon szerteága
zott diszciplínát. Petrányi professzor, aki 
évtizedek alatt tökéletesítette Magyar Imré
vel együtt nagy belgyógyászatát, most erre 
vállalkozott.

Kitűnő munkatársakat, a részterületek el
ismert reprezentánsait kért föl a munkára: 
Csanády, Fehér, Holló, Jávor, Lehoczky, 
Leövey, Mihóczy, Romics, Rák professzo
rok céltudatosan és nagy önfegyelemmel 
foglalták össze szakterületük legfontosabb 
adatait. így olyan könyv született, amelyre 
régen vártunk: ebből a különböző specialis
ták elsajátíthatják a leglényegesebb diag
nosztikai és therápiás ismereteket és a prak
tizáló orvosok, legyenek belgyógyászok 
vagy nem-belgyógyászok, gyorsan informá
lódhatnak napi munkájuk közben.

Értékesnek tartom a betegségsyrpptomák 
elemzését (pl. köhögés, köpet, nehézlég- 
zás, fájdalmak), a functiós zavarok ismer
tetését (ventillatiós zavar, dinamikus para
méterek elemzése), újabb problémákban 
való eligazítást (műbillentyűvel élő betegek 
gondozása, májtransplant., a vese működé
sének pótlása, DIC, antithrombotikus th.).

A cardiologia fejezetben nagyra értéke
lem a szemléltető ábraanyagot, amely a 
modem vizsgálóeljárások értelmezésében 
van segítségünkre. Jó, hogy a rythmuszava- 
rok analysisét mindenütt részletesebb, gya
korlati utasítást is adó terápia követi. He
lyes, hogy az érbetegségek kiemelt tagja a 
hypertonia: a gyógyszerek felsorolása mel
lett az általános irányelvek, kombinációk is 
szerepelnek. A szemlélet korrekt, amikor 
pl. az oblit. érbetegségeknél a megelőzést 
tartja a belgyógyász (vagy az egyén és tár
sadalom?) feladatának, a kialakult betegség 
sebészi feladattá vált. Értékes tudnivalókat 
ad a thrombosis kezelésében. A gastroent. 
a „hétköznapibb” betegségek mellett kitű
nő képet ad az emésztési zavarokról, eliga
zít a terápiák felépítésében (ulcus bel. és 
seb. indik., Crohn, folitis ulc.).

A májbetegségeket előidéző tényezők 
fölsorolását sok orvos fogadja örömmel, 
ugyanúgy az enzimdiagnosztikát. Állásfog
lalást kapunk az immunglob. kezelésről, 
chemikáliák által indukált májkárosodá
sokról.

Az ac. és chr. vesesyndromák között 
mindazokat megtaláljuk, amelyekkel az or
vos találkozik. Megemlíti a modern 
vesekő-eltávolítási módszereket, eligazít a 
dialysis-transplantatio vonatkozásában.

Sokan keresik majd az endokrin kórké
peket. Korrekt terápiás útmutatók segítik a 
napi munkát. Igen jó, részletes a diabetes 
ellátása, lipoproteinaemiák áttekintése.

Számos orvoshoz kerülhet közelebb a 
haematologia: jól áttekinthetők a sejtrend

szerek betegségei, a haemostasis zavarai. 
Az antithrombotikus kezelés részletes is
mertetése nemcsak az orvosok, de a bete
gek javát is szolgálja!

Csak üdvözölni lehet a locomotor syste- 
ma belgyógyász szemszögéből való ismer
tetését. Fontos az osteoporosis komplex ke
zelésének ismertetése.

A szerkesztő érdeme, hogy az egyes feje
zetek közti egyensúlyt fenn tudta tartani 
anélkül, hogy a szerzők saját álláspontja, 
szemlélete háttérbe szorult volna. Az új 
Belgyógyászattal fontos mű kerül, remél
jük, mennél több orvos-szakember asztalá
ra. Olyan könyv, amelyhez a napi gyakorla
tában folyamodhat. És nagy segítsége lesz 
a pályára készülő medikusnak is, aki ennek 
segítségével foglalhatja össze a maga szá
mára mindazt, amit részletes tankönyvei
ből igyekezett elsajátítani. Ebből meglátja, 
mi a legfontosabb.

Hankiss János dr.

Nyerges Gábor, Ferencz Adrienne: A 
gennyes agyhártyagyulladás diagnózisa 
és terápiája. Medicina, 78 old., 3 ábra, 5 
tbl. 1990. Ára: 120,- Ft

A szerzők az előszóban világosan utal
nak arra, hogy mi késztette őket e kézi
könyv megjelentetésére, miszerint „ma 
sem csekély azoknak a száma, akik a késői 
felismerés és/vagy a nem megfelelő kezelés 
hiánya miatt gennyes agyhártyagyulladás
ban meghalnak vagy maradandó idegrend
szeri károsodással gyógyulnak” . E megál
lapításból kiindulva céljuk az volt, hogy ez 
a könyv segítséget nyújtson a klinikusok
nak a gennyes agyhártyagyulladás (GA) ko
rai felismerésében és korszerű kezelésé
ben, továbbá segítségével elérjék, hogy a 
GA-ban szenvedő betegek kezelése korsze
rű szinten felkészült intézményekben tör
ténjék.

Már elöljáróban is megállapítható, hogy 
Nyerges professzornak és szerzőtársának 
Ferencz Ádrienne doktornak maradéktala
nul sikerül meggyőzni az olvasót az igazuk
ról és olyan könyvet adtak a klinikusok ke
zébe, amelyből azok valóban gyógyítani is 
tudják a betegeket.

Ä könyv rendkívül lényegretörő és a 
Nyerges professzortól már megszokott tö
mörséggel szól az olvasóhoz. A tárgymuta
tóval együtt mindössze 78 oldal, 5 tábláza
tot és 3 ábrát foglal magába. 8 fejezetre 
tagolt és decimális alfejezeteket alkalmaz
tak a szerzők.

A kóroktan és járványtan fejezetben lát
hatjuk mindazokat a kórokozókat, amelyek 
GA-t okozhatnak, s a táblázatban nagyon 
didaktikusán dőlt betűkkel szerepelnek 
azok, amelyek újszülött korban és kövér 
betűkkel szerepelnek azok, amelyek 2 hó
napos kornál idősebb egyének leggyako
ribb kórokozói. Ezen kívül a fontosabb 
kórokozók egyéb jellemzői (antigenitás, 
fertőzési mód, morbiditás, mortalitás) kie
melten is ismertetésre kerültek ebben a fe
jezetben.

A kórokozó agyhártyára való eljutásának 
bizonyított és feltételezett módjait a patho- 
genezis tárgyalja- Már itt előre vetítve a 
korszerű terápia alapjait, kiemelten foglal
koznak a szerzők az endotoxinok szerepé
vel, az agyoedema és a fokozott intracrani- 
alis nyomás kialakulásával. Felsorolják a 
betegségre hajlamosító tényezőket és álla
potokat. A pathologia minden lényeges 
morfológiai elváltozást és szövődményt tar
talmaz.

Noha a klinikai tüneteket összefoglaló fe
jezetben újat mondani nem tudtak a szer
zők, mégis, a gyakorlat számára igen hasz
nosnak számító módon, minden egyes 
tünetet értékelve felhívják a figyelmet azok 
megbízhatóságára a GÁ-t illetően. A liquor 
cerebrospinalis (LC) döntő szerepét a diag
nózis felállításában a külön fejezetben tör
ténő tárgyalása is hangsúlyozza. A sok érté
kes megállapítás közül említésre érdemes a 
térszűkítő folyamat gyanúja esetén a fekvő 
helyzetű lumbális punkció elvégzésére tör
ténő bátorítás, a minden hibalehetőséget 
felvető, korrekt sejtszám-meghatározás, 
valamint a baktérium-kimutatást célzó, 
többféle bakteriológiai vizsgálat ismerteté
se. Az egyéb diagnosztikus lehetőségeket a 
modem laboratóriumi és műszeres mód
szerek felsorolása zárja.

A kitűnő diagnosztikai útmutatások kö
zött szerepel az a megállapítás is, hogy a 
GA gyanúja esetén az első lumbálpunkció 
olyan intézetben történjék, „amelyben a 
'korrekt LC-diagnosztika és a GA ellátásá
nak feltételei, . ..  adottak”. A recenzens 
számára sem kétséges e megállapítás jogos
sága, azonban ennek gyakorlati megvalósí
tásában ma még számos nehézséget lát.
Hisz, mint tudjuk a GA-t biztonságosan 
csak a liquorból lehet diagnosztizálni, s ha 
ezt a küldő kórházban nem végzik el, fenn
áll a veszélye annak, hogy az elkülönítő di
agnózis című fejezetben felsorolt számos 
esetben utaztathatjuk feleslegesen a be
tegeket.

A terápiás fejezet a legkényesebb igénye
ket is kielégíti. Az antibiotikus terápia 
szerteágazó elméleti alapjait ismertetve a 
szerzők nem elégednek meg azzal, hogy a 
3. generációs cephalosporinokat tartják 
legalkalmasabbnak a GÄ kezelésére, ha
nem korcsoportokra lebontva preszumptiv 
antibiotikus kombinációkat helyeznek a 
gyakorló orvosok kezébe. Ennek értékét 
még az sem csökkenti, hogy a könyvben 
még kiemelten hatékony antibiotikumként 
említett ceftriaxont ma már hatásosabb 
cephalosporinok váltották fel.

A könyv legapróbb részletekre kiterjedő
en nem kerüli meg az antibiotikus terápia 
vitás vagy kényes kérdéseit sem. A szerzők 
nemcsak rávilágítanak a problémás pontok
ra, hanem állást is foglalnak, javaslatot 
tesznek, amelyet mi olvasók nyugodt lelki
ismerettel elfogadhatunk. Ilyen szellemben 
kerül megtárgyalásra a célzott antibiotikus 
kezelés számos kérdése, a terápia haté- 
konyságának ellenőrzése, az antibiotikus 
kezelés időtartama, a gyógyszer adagolásé- X A 
nak módja. ---------
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gel íródott. Valójában igazán ez az a feje
zet, amely leginkább rámutat a könyv egyik 
fó mondanivalójára, mégpedig arra, hogy a 
GA-ban szenvedő beteget intenzív terápiát 
is nyújtani tudó kórházban szabad csak ke
zelni. A folyadékpótlás mellett, kiemelt je
lentőséggel tárgyalja az agyoedema csök
kentés lehetséges módozatait, a konvulziók 
megszüntetését, valamint a beteg intenzív 
megfigyelését jelentő tevékenységek so
kaságát.

A terápiás fejezet úgy válik teljessé, 
hogy a nem bakteriális eredetű GA lehet
séges gyógyszerei is felsorolást nyernek, 
valamint részletesen foglalkozik az esetle
gesen jelentkező szövődmények terápiájá
val is.

Végezetül ismét a gyákorló orvosoknak 
nyújt segítséget a 7—8. fejezet, amelyben 
pontokban összefoglalva sorolják fel az 
idegrendszeri gyulladást elsőként észlelő 
orvos teendőit, és a megelőzés lehetséges 
formáit.

E könyv garancia arra, hogy ha a szerzők 
útmutatásai alapján történik ezután Ma
gyarországon a GA-ban szenvedő betegek 
gyógyítása, eredményeinkkel felzárkózha
tunk a fejlett egészségügyi ellátással ren
delkező országokéhoz, amely egyre több 
emberélet megmentését jelenti.

Horváth Imre dr.

Chlodwig Beck: Differentialdiagnose: 
HNO Krankheiten. A fül-orr-gégebeteg- 
ségek differenciáldiagnózisa. Ferdinand 
Enke Verlag, Stuttgart 1989. 201 oldal, 58 
színes fotó és 8 táblázat. DM 98,—

A könyvet a rendkívül nagy tapasztalatú 
freiburgi professzor, Chlodwig Beck írta. 
A munkában több évtizedes tapasztalatait 
foglalta össze. Rendkívül jól szerkesztett, 
áttekinthető művét nemcsak a fiatal fül-orr- 
gégészek, hanem általános orvosok is ha
szonnal forgathatják.

A könyv felépítése eltér a szokásostól. 
Nem a betegségek, hanem a vezető tünetek 
szerint csoportosítja a diagnózisokat. A kü
lönböző tünetekből vezeti le a betegsége
ket. Az egyes betegségek sokszor hasonló 
szimptómákhoz vezetnek, ezért az ismétlé
seket nem lehet elkerülni. A vezető tünetek 
ismertetése mellett nagyon szép színes fo
tókat találunk a könyvben. A fotók mindig 
párosával fordulnak elő — egymás mellett 
—, hogy két különböző, de hasonló tünete
ket produkáló betegség képeit össze tudjuk 
hasonlítani. A nagyon jól sikerült munka 
nem hasonlítható semmilyen tankönyvhöz, 
viszont rendkívül nagy segítséget nyújt az 
egyes fül-, orr-, torok-, gége-, nyak- és fej- 
betegségek elkülönítéséhez.

Az első fejezet a légszomjjal foglalkozik, 
majd a gátolt orrlégzést tárgyalja.

A következő rész a szájon keresztül 
történő vérzések elkülönítésével foglalko
zik, majd az arc- és nyak fistulákat és 
ízérzés zavarokat tárgyalja. Ezt követi a 
különböző arcduzzanatok elkülönítése, 
majd a nyelési és nyaki fájdalmak differen
ciáldiagnózisa.

Később a köhögési ingerrel és ennek oka
ival, majd a fejfájás elkülönítő diagnózisá
val foglalkozik.

Ezt követi a szájszag és a szájszárazság 
okainak ismertetése és ezek elkülönítése, 
majd az orrvérzés és az orrváladékozás dif
ferenciáldiagnosztikájával foglalkozik. 
Fülfájdalom, perifériás facialis paresis és 
szaglászavarok követik a fenti fejezeteket.

Később a garatváladékozás, nyelési ne
hézség, majd a nyak duzzanatainak elkülö
nítésével foglalkozik. Ezt követik a nagyot- 
hallás és a szédülés okainak és differen
ciáldiagnosztikájának a tárgyalása.

A beszéd- és hangzavarok, majd a fülzú
gás elkülönítő diagnosztikája zárja a rend
kívül jó összeállítást.

A könyv végén rövid irodalmi ajánlást, a 
legfontosabb német nyelvű összefoglaló di
agnosztikai munkákat találjuk.

A könyv rendkívül jó összeállítás és min
den németül tudó fül-orr-gégész és általá
nos orvos hasznos segédeszköze.

Ribári Ottó dr.

KLION—D 100
hüvelytabletta — mT 160 — Antiprotozoica topica

Hatóanyag: 100 mg metronidazolum és 100 mg miconazolum nitricum hüvelytablettánként.
Hatás: A metronidazol a trichomoniasis lokálisan és orálisan alkalmazható gyógyszere. A mikonazol-nitrát hatásos 
antimikotikum, amely elsősorban a dermatophytákra és a candidákra hat, továbbá erősen bakteriosztatikus egyes 
Gram-pozitív coccusokra és baktériumokra helyi kezelésben. A gyógyszer-kombináció lokális alkalmazásának cél
ja a trichomoniasis helyi kezelése, valamint a metronidazol-kezelés után gyakran manifesztálódó hüvelyi mikózis 
megelőzése. Alkalmazható önállóan fellépő hüvelyi mikózisok kezelésére is.
Javallatok: Hüvelyi trichomonas- és/vagy gombafertőzés lokális kezelése.
Ellenjavallat: A terhesség első 3 hónapja.
Alkalmazása: Trichomonasfertőzés esetén 10 napon keresztül naponta egyszer (este lefekvés előtt) 1 megnedvesí
tett Kiion—D 100 tablettát kell mélyen a hüvelybe behelyezni. Ugyanezen 10 napon keresztül napi 2x1 Kiion tablet
ta po. (reggel és este) étkezés közben vagy után, szétrágás nélkül szedendő.
Az egyidejű po. Kiion tabl.-kezelés a férfi szexuális partnernek is célszerű.
A kezelés eredménytelensége esetén a 10 napos kúra megismételhető.
Candidafertőzés esetén napi 1 hüvelytabletta megnedvesítve mélyen a hüvelybe felhelyezve 10 napon át (este le
fekvés előtt).
Mellékhatás: Kiion tabl. po. kezeléssel együtt alkalmazva metronidazol mellékhatások: fejfájás, keserű szájíz, be
vont nyelv, enyhe hányinger, olykor hasmenés mutatkozhat. Ezek a tünetek a kúra befejezése után maguktól meg
szűnnek.
Kiion tabl. po. szedése esetén (mivel a Kiion, mint nitroderivatum — enyhe leukopeniát okozhat), főként az ismételt 
kúra esetén ajánlatos a vérkép ellenőrzése.
Gyógyszerkölcsönhatás: Óvatosan adható:
— kumarin származékokkal (erősödő antikoaguláns hatás).
Figyelmeztetés: Klion-kúra alatt az alkohol fogyasztása tilos, a beteg ne éljen nemi életet.
Eredménytelen kezelés esetén egyéb trichomonacid és/vagy fungicid szisztémás terápiára kell áttérni! 
Csomagolás: 10 db hüvelytabletta.
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HÍREK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ta
nács Hetényi Géza Kórház-Rendelőin
tézet Gyermek- és Ifjúsági Osztálya 1990. 
november 2-án (pénteken) 10.00 órai 
kezdettel Tudományos Ülést rendez 
Szolnokon.

A konferencia témája:
Differenciáldiagnosztikailag különleges 

esetek, ritkán előforduló kórképek.
Az előadások időtartama 5 perc.
Előadások bejelenthetők: 1990. szep- 

tember'30-ig az alábbi címre: Pintér Sán
dor dr., Szolnok, Vörös Hadsereg út 
39-41.

Az Országos Reumatológiai és Fiziote- 
rápiás Intézet 1990. szeptember 17-én du.
15.00 órakor Klinikopathológiai konferen
ciát rendez a Lukács Klubban (Bp., Fran
kel Leó u. 25-27.

A Magyar Nephrológiai Társaság, az 
Orvostovábbképző Egyetem és a Margit 
Kórház az 1990—1991-es tanévben is foly
tatja a Nephrológiai Szemináriumokat. 
Cél a nephrológia iránt érdeklődő orvo
sok képzése, és a nephrológus szakorvo
sok továbbképzése.

Az I. félévi szemináriumok programja:
Október. 4. A lipidanyagcsere zavar 

uremiában 
Pucsok Józsf dr.
A CAVH kezelés 
Karátson András dr.
November 15. Sexual disturbances in dialy- 
sised and transplanted patients
J. Bommer dr. (Heidelberg)
Uremia gastrointestinalis komplikációi 
Toóth Éva dr.

December á Atrial natriuretikus peptid 
Tulassay Tivadar dr.
Vesekövek— Cristalluria 
Fazakas László dr.
Január 17. Gyógyszerek okozta toxikus ve
sekárosodások 
Szegedi János dr.
Analgetikus nephropathia 
Taraba István dr.

Az előadások helye: Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskola 
1032 Budapest, Bécsi út 134.
Kezdési időpont: du. 14.30

További információt Walter Judit dr. ad. 
(Margit Kórház Nephrológia, 1032 Buda
pest, Bécsi út 132.)

PÁLYÁZATI
H IR D E T M É N Y E K

( 168)

A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi 
Központ főigazgató-főorvosa (Budapest, IX ., Kné-

A Debreceni Orvostudományi Egyetem I. 
sz. és II. sz. Belklinikája, a Magyar Belgyó
gyász Társaság és a Magyar Allergológiai 
Társaság Főmet Béla dr. (1890—1966) egye
temi tanár születésének 100 éves évforduló
ján Fomet-emlékülést tart, 1990. október
19-én Debrecenben az I. sz. Belklinikán.

Program
Tisztelgés Főmet Géza professzor sírjánál 

de. 11 órakor.
Koszorúz: Kulcsár András dr. egyetemi 

tanár.
Fomet-portré leleplezése az I. sz. Belkli

nikán, emlékbeszédet tart Leövey András 
dr. egyetemi tanár az I. sz. Belklinika Igaz
gatója.
Rektori fogadás:
Emlékülés:

Elnöki megnyitó: Leövey András dr. a 
DOTE rektora, a Magyar Allergológiai és 
Klinikai Immunológiai Társaság elnöke.

Az emlékbeszédhez csatlakozó elő
adások:
Aberle Lajos dr.
Happich Gyula dr.
Hankiss János dr.
Bán András dr.
Juhász Zsuzsa 
Karmazsin László dr.
Siló Béla dr.

Zárszót mond a Magyar Belgyógyász Tár
saság képviseletében Rák Kámán dr. egyete
mi tanár, a II. sz. Belklinika igazgatója.

Az emlékülésre minden érdeklődőt szí
vesen várunk.

Picker LS—2000 UH-készülék 1 db, 3,5 
MHz linear array transducerrel, polaroid 
tartozékkal, 1 db Sony U—701 videoprin- 
terrel eladó. VHS video csatlakozási lehe
tőség adott.

Érdeklődni: de. 10—14-ig 
T.: 142-1392
121-4424

1990. május 28-án megalakult a „Ma
gyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai 
Társaság” . A Társaság célja, hogy előse
gítse az osteologia és arthrologia területén 
az alapkutatást, a tudomány eredményei
nek gyakorlati felhasználását és az interdis- 
ciplinaris információcserét.

Elnök: Holló István dr. prof, főtitkár: 
Marton István dr.

Várjuk a téma irént érdeklődők együtt
működését és belépését a Társaságba.

Cím: Semmelweis OTE I. Belklinika 
Igazgatói Titkárság 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a.
Tel.: 113-1647

A Magyar Osteoporosis és Osteoarth

rologiai Társaság és a Magyar Ortopéd 
Társaság együttes tudományos ülést tart 
1990. szeptember 24-én délután 15.00 óra
kor az Ortopédiai Klinika Nagytermében 
(Budapest, XL, Karolina út 27.).

1. Vizekelety T, Marschalkó P : Újabb 
műtéti lehetőségek a csont rendszerbeteg
ségek kezelésében.

2. Borsányi Ada, Rényi-Vámos A.: Ta
pasztalataink az osteogenesis imperfecta 
konzervatív és műtéti kezelésével.

3. Lénárt Gy., Szőke Gy.: Rendszerbeteg
ségek ábrázolása a művészetben és az iro
dalomban.

4. Esetbemutatások.
A Magyar Ortopéd Társaság 1990-ben 

is meghirdeti a „Zinner Nándor” pályáza
tot. Pályázhatnak 35 évnél nem idősebb 
orovosok ortopédiai tárgyú munkával.

Beadási határidő és hely: 1990. novem
ber 1.
Ortopédiai Klinika Igazgatóság 
1113 Budapest, Karolina út 27.

A Magyar Kardiológusok Társasága és a
Magyar gyermekorvosok Társasága Gyer- 
mekkatdiológiai Sectiója 1990. november 
24-én Budapesten a Szabadsághegyi Gyer
mekszanatórium könyvtárában tudományos 
ülést tart, melynek témája:

„Az echocardiographia jelentősége az 
újszülöttkori vitiumok diagnosztikájában”
Az előadásokat kérjük szeptember 20-ig dr. 
Záborszky Béla főorvos címére (Országos 
Kardiológiai Intézet, Gyermekosztály, Bu
dapest, Haller u. 29. Pf: 88 1450).

MEGHÍVÓ
A Fővárosi János Kórház-Rendelőin

tézet Tudományos Bizottsága a n. Tüdőbe- 
losztállyal közösen, 1990. szeptember 
13-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tudo
mányos ülést rendez a kórház ebédlőjében 
(Budapest XU., Diósárok út 1.).

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Üléselnök: dr. Jánosi András osztályve

zető főorvos, az orvostudományok doktora. 
Előadások:

1. dr. Kormos M., dr. Dénes E., dr. Gévai 
E., dr. Fehérpataki J. Tüberkulosis Észak- 
Buda területén
2. dr. Tessényi 1., dr. Potecz Gy., dr. Abra- 
hám L. Abscedáló pneumonia kezelése.
3. dr. Furák A., dr. Ráth Z., dr. Kormos M. 
Bronchiektazia kórismézése során észlelt 
társbetegség.
4. dr. Fajt E., dr. Borbély T. Multiplex ke- 
rekámyék a tüdőben.
5. dr. Kunszenti T., dr. Varga 1., dr. Kormos 
M. A krónikus belgyógyászati részleg reha
bilitációs tevékenysége.

zits u. 14. 1092) pályázatot hirdet Koraszülött osztá
lyán 1 fő gyermekgyógyász szakorvosi állásra.

A pályázatra elsősorban szakorvos, illetve szakvizsga 
előtt állók jelentkezését várjuk.

A pályázatokat megjelenésüktől számított 30 napon 
belül kérjük benyújtani az intézet főigazgatóságán.

Csáki Gábor dr. 
főigazgató-főorvos

(169)
Szakvizsgázott üzemrovos délutáni elfoglaltságot 

keres. Érdeklődni du. 17 óra után lehet az 141-7358 te
lefonon.

1953



Arzt im Rettungsdienst -  Teil B Arzt Im Rettungsdienst -  Teil B -  Fortsetzung - ■ . | :
Prof. Dr.G. H, Engelhardt, Frau Dr. H. Purrmann, Wuppertal Prof. Dr. G. H. Engelhardt, Frau Dr. H. Purrmann, Wuppertal
Veranst.: Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der ÄK Nordrhein 56 Veranst.: Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der ÄK Nordrhein
Therapie des Diabetes Typ I11990 -  nach Einführung AIDS'90 Die Rheumasprechstunde -  Aktuelle Aspekte Symposium
der Acarbose als neuem Wirkprinzip der Diagnostik und Therapie Informationsveranstaltung mit Kollegen aus der DDR
Prof. Dr.E.Standl, München 57 Prof. Dr. F. Deinhardt, München 69 Prof. Dr.V.Helmsoth.Damp 80 in Zusammenarbeit mit der ÄK Nordrhein
Therapeutische Lokalanästhesie bei Notfallmedikamente Kardiovaskuläre Erkrankungen: Stufendiagnostik In der Inneren Medizin -
therapieresistenten Krankheltsbildern -  Was ich schon Immer wissen wollte 

Experten beantworten Ihre Fragen -
Differentialtherapie mit Calciumantagonisten Notwendiges und Überflüssiges

Unif.-Doz. Dr.M. Eder, Graz 58 Prof. Dr.P.Sef rin, Würzburg 70 Prof. Dr.R. Götzen, Berlin 81 Prof. Dr.V.DIehl, Köln
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PDDr.J.Chrubasik, Zürich 59 Dr. R. P. Baum, Frankfurt 71 Prof. Dr. Bernhardt, Frankfurt 82 Prof. Dr. K. Heinrich, Düsseldorf
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Diagnostik und Therapieder Meniskusschäden Psychosomatik heute Wirtschaftliche Praxisführung 

D. Bahnemann, Köln
Schlafstörungen

Prof. Dr.U. Holz, Stuttgart 61 Dr.G. Gerhardt, Wendelshelm 73 Veranst.: NAV 84 Prof. Dr. V. Faust, Ravensburg-Weißenau
Problem Halswirbelsäule Pneumologie Inden90er Jahren Wie wirkt Musik: Praktische Erkenntnisse der 

musikalischen und musiktherapeutischen 
Wirkungsforschung

Fortschritte In der Kardiologie

Dr. B. KOgetgen, Bayreuth 62 Prof. Dr. D. Nolte, Bad Reichenhall 74 Prof. Dr.H. Rauhe, Hamburg 85 Prof. Dr. U. Gleichmann, Bad Oeynhausen
Sexuell übertragbare Krankheiten Hochdruck und Herz Auswirkungen von AMG und GRG auf Hypertonie 1990
Prof. Dr. D. Petzoldt, Heidelberg Arzneimittelzulassung und Arzneimittelverordnung
Veranst.: Dt. Gesellschaft zur Bekämpfung der Dr. C. Kori-Lindner, Nürnberg
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Prof. Dr. R. Rost, Köln 64 Dr.J. Blume, Aachen 76 Prof. Dr. H. Troldl, Köln-Merheim
Die Behandlung der gutartigen Vergrößerung Klinik und Therapie des Morbus Bechterew Risiken der Hyposensibilisierungstherapie Honorarkürzungen und Arznelmittelregrässe -
der Prostata

Prof. Dr. H. J. Hehne, Badenweiler Dr. W. Rüdiger, Bad Lippspringe
Was hat sich Im Prüfungswesen geändert und 
verhalte ich mich richtig?
RAM. Broglie, Wiesbaden

Prof. Dr. R.-H. Ringert, Göttingen 65 Dr.K.Zieike, Bad Wildungen 77 Veranst.:Ärzteverband Deutscher Allergologene.V. 88 RAH. Wartensleber, Stolberg
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Prof. Dr. H. Rieger, Engelskirchen 66 Prof. Dr. F. A. Gries, Düsseldorf 78 Prof. Dr. H. Löllgen, Remscheid 89 Prof. Dr.G. Nissen, Würzburg
Morbus Parkinson -  Froherkennung und Kreuz-und Beinschmerzen Ulcus cruris venosum und seine Moderne Verbandstechnik mit praktischen Übungen,
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Prof. Dr. U. v. Gaisberg und Mitarbeiter, Stuttgart 226
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Prof. Dr. U. v. Galsberg u. Mitarbeiter, Stuttgart 226
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Ursula Reuter, Hamburg; Veranst.: IFK 243
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Prof. Dr.K.P. Hellriegel, Berlin 227

Hämatologie-Kurs für Fortgeschrittene
Differentialdiagnostik reaktiver und proliferativer Blutbild-und Knochenmarksveränderungen
Prof. Dr. P. Lorbacher, Wiesbaden 238

Informationskurs für manuelle Medizin 
Dr. G. Marx, Bernau-Hittenkirchen
Veranst.: Deutsche Gesellschaft fQr manuelle Medizin e. V. 228

Informationskurs für manuelle Medizin — Fortsetzung 
Dr. G. Marx, Bernau-Hittenkirchen
Veranst.: Deutsche Gesellschaft for manuelle Medizin e. V. . 228

Hyperbare Oxygenation-Therapie mit Sauerstoff 
im Überdruck
Dr.G. Frey, Ulm 229

Hilfestellung und Kriterien bei der Umstellung der 
manuellen Organisation auf eine 
EDV-Ablauf-Organisation
O.C.Trillinger, Ohlsbach 233

Medizinische Photographie und k 
Elektronische Bildaufzeichnung
Dr.H.Gundlach, Oberkochen 239

MEDICAinformatlca — MEDICAintormatlca — MEDICAinformatica — MEDICA Informatlca — MEDIOAInformatlca
Das relationale Datenbanksystem ORACLE in der 
medizinischen Informatik - 
Anwendungen, Methoden und Verfahren 
Dr.G. Himmelmann, Marburg 230

Expertensystem = wissensbasierte Systeme
fOrdie Laboratoriumsmedizin
Prof. Dr. med. M. Knedel, München
Dr. Engelbrecht, MEDIS, München 234

Was ist Praxismarketing? -  Einsatzmöglichkelten 
desEDV-unterstOtzten Praxismarketings am Beispiel 
SISYMED von Siemens
Dr. med. J. Mayer, Friedberg 240

Klinische Prüfung bei niedergelassenen Ärzten 
gemäß den Richtlinien för»Good Clinical Practice«
Dr. med. K. Wiedey, Konstanz 244

Übungen am Praxis-Computer-System, Aufbaukurs D
(Voraussetzung: KursA) für alle, die Kurs A
besucht haben. Mehr Ober Laborfernverarbeitung
und andere angeschlossene Meßgeräte
Dr. med. W. HOttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 231

Übungen am Praxls-Computer-System, Aufbaukurs E
(Voraussetzung Kurs A) for alle, die KursA
besucht haben. Mehr Ober integriertes
Arzneimittel-Informations-System und Marketing
Dr. med. W. HOttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 235

Übungen am Praxls-Computer-System 
(Spezialkurs F)
Ganztageskurs für alle, die noch keine EDV haben und diese sich In Ihrer Praxis nicht vorstellen können,
Übungen und Demonstration von Arbeitsabläufen in verschiedenen Praxis-Typen.
Dr. med. W. HOttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 24t

Labor-Management-Forum: Management-Instrumente 
im praktischen Einsatz. Anwender und Experten 
berichten von ihren Erfahrungen 
Dipl.-Kfm. 0. Henker, Reutlingen 232

Persönliches Zeit- und Informations-Management 
mit praktischen Tips, mit und ohne PC
Dipl.-Kfm. 0. Henker, Reutlingen 236

Abrechnung mit dem Praxiscomputer.
Demonstration der Leistungsfähigkeit 
verschiedener Systeme
Gudrun Demnick-Klas, Wöllstadt 242

Praxis-Controlling zur wirtschaftlichen Praxisführung 
-mit und ohne PC -
Dipl.-Kfm. 0. Henker, Reutlingen 245

Dr. H.Samlert, Hamburg 311 Dr.J. Ellas, Stuttgart 314

Die Darstellung der Zielmeridiane mit radioaktiven Isotopen.
Änderungen der Membranpolarität von Leukozyten durch die Stimulation mittels Ohrakupunktur oder Laser. 
Der Effekt von Akupunktur beim anaphylaktischen Schock 
Dr. J.-C. Darras, Paris 317

Pathomechanismen u. biochemische Diagnostik Neue gentechnologisch hergestellte Diagnostika Pathogenese, Diagnostik und Therapie von Typische Verletzungen an Bändern, Sehnen und Muskeln
von Sepsis und MOV (Multiorganversagen) Autoimmunkrankheiten beim Breitensport

Prof. Dr. H. W. Baenkler, Erlangen
PD Dr. Marianne Jochum, München 312 PD Dr. W. Klietmann, Moers 315 Prof. Dr. H. Kolb, Düsseldorf 318 Prof. Dr.L. Götzen, Marburg 320
Neues in der Diagnostik endokriner Krankheiten Gesundheitsstabilisierung im Leistungs- Echokardiographie

und Breitensport
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ME Dl CA’90 21. bis 24. November 1990 -  Düsseldorf -  Messegelände Kurzprogramm

SonographlscherG rundkurs -
Praxisbezogenes Seminar mit Fallvorstellungen anhand von Videobändern und Diapositiven 
Prof. Dr. E.-G. Loch, W iesbaden, Prof. Dr. R. Heckemann, Bochum

Sonographisches Praktikum für Fortgeschrittene -
Praxisbezogenes Sem inar mit Fallvorstellungen anhand von Videobändern und Diapositiven 
Prof. Dr, E.-G. Loch, Prof. Dr. P. Llnhart, Dr. J. A. Bönhof, Wiesbaden

O bstipation und Colon Irritabile 
Prof, Dr.J. Hotz, Celle

B erufspolitisches Symposium: der Arzt ein freier Beruf? 
Dr. H. Weinholz, W iesbaden; Veranst.: BDI 16

EKG-Grundkurs—Teil 1 
Prof. Dr.E. Grosser, Krefeld

EK G-Grundkurs-Teil2 
Prof. Dr. E, Grosser, Krefeld

DlagnostlkundTheraplevon 
Hirnleistungsstörungen Im Alter 
Prof. Dr.G. Paal, München

Notfallseminar

Prof. Dr. med. habil. Dr. 0. Bartels, Nürnberg

Komplikationen und Risiken In der Proktologie 
PDDr.W. Brühl, Bad Salzuflen 
Dr. P. Forstmann, Bremen

Motivations- und Abrechnungskurs
Dr. H. A. Massing, Ibbenbüren; Dr. J. Linden, Altena
Veranst.: BPA 45

Auswahl von Arzneimitteln In der ärztlichen Praxis 
Prof. Dr. G. G. Beiz, W iesbaden 
Prof. Dr. Dr. W. Klrch, Kiel

Cholesterin a ls  Risikofaktor 

Prof. Dr. G. Assmann, Münster

Raucherbein -  welcheTherapieem pfehlen Sie? 

Prof, Dr. H. Heldrlch, Berlin

Mikrobiologische Komplikationen beim 
immunsupprimlerten Patienten 
Dr. R. Gallien, Grenzach-Wyhlen 46

Infektlonsprobleme In der Praxis 

Prof, Dr. H. Lode, Berlin

Neurochlrurglsche u. mikrochirurgische Verfahren
In der Lasermedizin
Prof. Dr. R. Kaufmann, Düsseldorf

Prävention -  Marketing fürdle Pharmaindustrie 
Dr. R.-E. Hoch, Sprendlingen 
Veran8t.:BPA

SchmerzbehandlungmltTENS
-  Transkutane elektrische Nervenstimulation -
Dr. R. Pothmann, Wuppertal 47

Stoffwechselnebenwirkungen der
Hochdrucktherapie
Prof. Dr.G.Dietze.BOhl

Oberbauchschm erz -  was steckt dahinter? 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. L. Demllng, Schlüsselfeld

Hlrnlelstungsstörungen Im Alter 

Prof. Dr. S. Hoyer, Heidelberg

Teamorientiertes Marketing fürdle tägliche Praxis 

Prof. Dr. G. F. Riegel, Augsburg
Gallensteine -  Internistische und/oder 
chirurgische Behandlung?

Prof, Dr.M, C lassen, München

Endem ische Krankheit Jodm angelstrum a -  
teuer und unvermeidbar?

Prof. Dr. F. H. Hörster, Düsseldorf

MEDICA-Oeconomlca
W as leisten Simulationsmodelle?
Bedeutung für Forschung und Entwicklung der 
pharm azeutischen Industrie 
Prof, Dr. H. R. Vogel, Frankfurt; Veranst.: Intern. 
G esellschaft für Gesundheitsökonomie e. V.

Prävention und Therapie der koronaren Herzkrankheit 
-  Kollegen fragen, Experten antworten

Prof. Dr. med. habil. 0 . Bartels, Nürnberg
Alkoholmißbrauch: Krankheitsursache Nr. 1 
In der Bundesrepublik?
Prof. Dr. J.Ch. Bode, S tuttgart

Diabetes -  erst Typisierung, dann Therapie 

Dr. K. Bergls, Bad Mergentheim

Urologlsche Notfälle inder Praxis 
des niedergelassenen Arztes 
Prof. Dr. W, Weidner, Gießen 36

Akute und chronische zerebrale Ischäm ie 
-  rechtzeitig erkennen und behandeln — 
Prof. Dr. W. Hacke, Heidelberg

Reise- und Touristik-Medizin

Prof. Dr.W. Mohr, Hamburg

G esundheitspolltische Forderungen 
an die nächste Legislaturperiode 
Prof. Dr. F. E. MGnnich, Bonn 
Veranst.: MPSe,V.

Die Magen-Darm-Keime -  neue therapeutische 
Aspekte, Magen- und Darmflora in Symbiose 
und Pathogenität
Prof. Dr. med. Dr. h. c. L. Demling, Schlüsselfeld 37

Ozon-Sauerstoff-Therapie

Prof. Dr.S. Rllllng, Stuttgart 
Veranst.: Ärztl. Ges. für Ozontherapie e.V. 51

ProblemkrelsSchwindel:
Bewährte Konzepte und moderne Perspektiven

Prof. Dr. K.-F. Hamann, München

TVockenchemie—Zukunftsperspektiven 
für das Labor

10 Dlpl.-Ing.O. Sonntag, Hannover

Artefakt-Patienten in der Medizin

Dr.U.GIeler, Marburg

Erkrankungen des im mungeschwächten Patienten 
durch opportunistische virale und andere Infektionen 
Labordiagnose und Verlaufsbeurteilung 
Prof. Dr.H.W.Doerr, Frankfurt 52

Bronchologlscher Untersuchungskurs (Phantomkurs)
Prof. Dr. J. A. N akhosteen, Bochum; Dr. D. G reschuchna, Essen 11

Bronchologischer U ntersuchungskurs— Fortsetzung 
Prof. Dr. J. A. N akhosteen, Bochum; Dr. D. Greschuchna, Essen

24:Stunden-Blutdruckmessung 
Prof, Dr. B. Krönlg, Trier 
Veranst.: Dt, Llgazur Bekämpfung 
deshohen  Blutdrucks e.V. 12a

24-Stunden-Blutdruckmessung 
—W iederholung der Vormittags-Veranstaltung —
Prof. Dr. B. Krönlg, Trier -  Veranst.: Dt. Llgazur 
Bekämpfung d es  hohen Blutdrucks e.V. 12b

Marketing-Management -  neue Perspektiven 
fürdas Krankenhaus der90er Jahre

Prof. Dr.G.F. Riegl, Augsburg 39

Medizintechnik im Krankenhaus

Dipl.-Ing. G. Lehmann, Bielefeld 
Veranst.: Arbeitskreis-Medizintechnik der FKT

Die neue Röntgen- und Strahlenschutz -  
Verordnung: Konsequenzen fürdle Praxis 
Prof. Dr. Chr. Reiners, Essen 
Veranst.: Vereinigung Dt. Strahlenschutzärztee.V.

Das Gespräch zwischen Arzt und Patient -  Übungen zurGesprächstechnik

Dr.W. Plcker-Huchzermeyer, Bad Salzuflen; Dr. phll. R. Drommel, Forst
26 Diabetes: Patientenschulung durch den 

niedergelassenen Arzt

Dr.H.Rüßmann, Dinslaken

Infektionsübertragung Inder Arzt- und 
Zahnarztpraxis

PD Dr. M. Exner, Gelsenkirchen

Arzneitherapie allergischer Krankheiten 
Prof. Dr. W. Schmutzler, Aachen 
PD Dr. G. Schultz-Werninghau8, Frankfurt 
Veranst.: Dt. G esellschaft für Allergie- und 
Imm unitätsforschung

Tachykarde Herzrhythmusstörungen -  
Fallvorstellungen

Prof. Dr.G. Breithardt, Münster 54
Bluthochdruck und Lebensqualität

Prof. Dr. B, E. Strauer, Düsseldorf

Therapie nach akutem  Myokardinfarkt: 
W as? W ann? Womit?

14 Prof.Dr.G.Steinbeck,M ünchen

Diagnose und Therapleder tiefen Venenthrombose

Prof, Dr. G. TVübestein, Bad Orb 42

Untersuchungskurs: Nicht invasive Diagnostik 
der peripheren arteriellen Verschlußkrankheit 
Prof. Dr. Köhler, Dr. Neuerburg-Heusler, .
Engelskirchen 55

Unlvorsltttts-Frau«nkllnlk Düsseldorf
Ultraschall In Gynäkologie und Geburtshilfe -  Einführungskurs mit Patientendem onstrationen 
PDDr.P.KozIowskl, Düsseldorf 15

Universitäts-Frauenklinik Düsseldorf
Ultraschall In Gynäkologie und Geburtshilfe(Fortgeschrittenen-Semlnar) 
PD Dr, P. Koztowskl, Düsseldorf

Chirurg. Klinik Düss.-Qerreshelm
Endosonographie des Rektums mit praktischen Übungen
und Intraoperative Sonographie
Prof. Dr. B. Ulrich, Düsseldorf 28

tgy > <•£
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Kolposkopiekurs I (Einführung)
Einführung in die Kolposkopie, KolposkopischeBef unde Im Stereodiapositiv dargestellt, Videodemonstration

Dr. St, Seidl, Hamburg, Dr. P. Schomann, Lüneburg 200

Kolposkopiekurs II (Fortgeschrittene)
Die Rolle der Kolposkopie in derTheraple benigner und prämaligner Veränderungen an Vulva, Vagina und
Cervix, Kolposkopische Differentialdiagnose dargestellt in farbigen Stereodiapositiven, Videodemonstration
Dr. St. Seidl, Hamburg, Dr.P, Schomann, Lüneburg k  213

0 I P Einführung In die endoskopische M agendiagnostik (Stuttgarter Gastroskopiekurs)
Prof. Dr, U. v, Galsberg und Mitarbeiter, S tuttgart 201

Einführung indleendoskopische Magendlagnostik(Fortsetzung)
Prof. Dr. U. v. Galsberg und Mitarbeiter, S tuttgart 201

N GynäkologlscheZytologle -  Differentialdiagnostik 
PD Dr. V. Schneider, Ulm
Veranst.: VDCAe.V. 202

Zytologie des Endometriums 
Prof. Dr.H.K.ZInser, Köln
Veranst.: VDCAe.V. 208

Mykologlscher Mikroskopierkurs

Prof. Dr.S.Nolting, M ünster 214

Hamatologisch-onkologischesSeminar(nurfürÄrzte)
— Mikroskopierkurs —
Prof. Dr. K. P. Hellriegel, Berlin 220

D Nachsorge und Rehabilitation von Magenkarzinom
patienten
PD Dr. H. Delbrück, W uppertal 203

Ulkuskrankheit -  ein psychosom atisches 
Problem?
Prof. Dr. H. Kleinsorge, Frankfurt 209

Ergometrie-Kurs

Prof. Dr.K Jung, Mainz 215

Immunfluoreszenz-Seminar 
Dr.H. Schulte, Oberkochen
Dr.W. Stöcker, Lübeck 221

E NotfallmedizInlscheTechniken In Theorie und Praxis mit Übi 
Prof, Dr. H. Grimm, Erlangen, Dr. H. Götz, Erlangen, und Mltar

ingen an Phantomen
beiter 204

N otfallm edizInlscheTechniken-W iederholungdes Mittwo 
Prof, Dr. H. Grimm, Erlangen, Dr. H. Götz, Erlangen, und Mita:

ch-Kurses
beiter 216

MEDICA Informatics — MEDICA Informatics — MEDICA informatics — MEDICA Informatics — MEDICA Informatics
F Datenverarbeitung Inder ärztlichen Praxis

J. Köferl, ELMED SYSTEMS PRAXENCOMPUTER GmbH, 
Nagel 205

Investltions- und KostenberatungderZahnärzte
vorder Niederlassung
Dlpl.-Volkswlrt P. J. Müller, Köln
Veranst.: Institut der Dt. Zahnärzte 210

Gut Informiert -  besse r hellen 
H. Schultze, MEDISOFT, Frankfurt 
Dr.W. Stöber, DIMDl.Köln
Dr. M. Schopen, DIMDI. Köln 217

Einsatz und Zukunftsperspektiven der EDV 
im Krankenhaus

Dr.M. Philippi, Köln .  222
L Übungen am Praxls-Computer-System 

Grundkurs A -  für alle, die noch keine EDV haben, 
aber w issen möchten, was EDV In der Praxis leistet

Dr. med. W. Hüttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 206

Übungen am Praxls-Computer-System 
G rundkursA -W iederholung der 
Vormittags-Veranstaltung

Dr. med. W. Hüttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 211

Übungen am Praxls-Computer-System
Grundkurs B -  für Arzthelferinnen, die keine EDV haben,
sie aber gerne In Ihrer Praxisorganisation hätten

Dr, med. W. Hüttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 218

Übungen am Praxls-Computer-System
Aufbaukurs C —(Voraussetzung: Kurs A) für alle,
die Kurs A besucht haben. Mehr über Textverarbeitung,
Dokumentation und Abrechnung
Dr. med. W. Hüttemann, Aachen
Dipl.-Ing. Susanne HOttemann, Aachen 223

M Praxiscom puter -  Vorgehenswelse bei Entscheidung, 
Auswahl und Einsatz

W. Lammers, Billerbeck 207

Dokumentation -  Voraussetzung fürdle 
Q ualitätssicherung In der ärztlichen Praxis

A.HIrth.midocGmbH, Weinheim 212

Medlbase -  Möglichkeiten einer 
patientenorientierten Datenbank

A.HIrth.midocGmbH, Weinheim 219

Modernes Management fürdie Arztpraxis -  
Rationalisierungs- und Effizienzsteigerung 
durch SISYMED
Dr. med. W. Küsel, Ludwigsburg 224

"g rtrrT S ;: ;r
L AkupunkturfürAnfänger

Prof. Dr.J. Bischko, Wien 300
Akupunkturfür Fortgeschrittene
Prof.Dr.J.Bischko,W ien 305 J

M Biologische und medizinische Aspekte des Alterns I 
Prof. Dr. D. Platt, Erlangen-Nürnberg 301

D lagnostikderTherapieder Immunpathogenese 
Prof. Dr.U. Hadding, Düsseldorf 303

Fortschritte bei der Al DS-Therapie
Prof. Dr.G.Hunsmann, Göttingen 306

Biologische und medizinische Aspekte d es  Alterns II 
Prof. Dr. J. P. Huston, Düsseldorf 309

R Standortbestim m ung'90:
Immuntherapie in der Onkologie

Prof. Dr. K.-F. Klippel, Celle 302

Flugm edizinisches Seminar

Dr.K. Großmann, W eissach 304

Antioxidative Vitamine und 
Degenerative Erkrankungen

Prof. Dr.H.SIes, Düsseldorf 307 |

Der Bewegungsapparat in der Neuraltherapie
nach Huneke
Dr. H. Huneke, Düsseldorf
Veranst.: Internationale Med. Ges. f. Neuraltherapie 
nach Huneke e.V. 3in
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tabletta

AQUA ET SALES MINERALES
HATÓANYAG: 0 ,5  mg natrium fluoratum  
( = 0,23 mg F) tablettánként.

JAVALLAT: A fogszuvasodás m egelőzése.

ADAGOLÁS: A dagolását csakis a lakosság által — 
az ado tt településen —  fogyasztott ivóvizek fluorid - 
tartalm ának pontos ism eretében lehet m egállapítani. 
Az ivóvíz fluoridtartalm a és a gyerm ek életkora 
szerinti adagokat a táblázat tünteti fel.

Életkor
(év)

< 0,25 mg/l 0,25—0,5 mg/l 0,50—0,75 mg/l
fluoridtartalmú ivóvíz esetén a napi adag

< 2 

3—4 

5—6 

> 7

1 tabl
(=  0,23 mg F)

2 tabl
(=  0,46 mg F)

3 tabl
(=  0,69 mg F)

4 tabl
(=  0,92 mg F)

1 tabl
( = 0,23 mg F)

2 tabl.
( = 0,46 mg F)

3 tabl
(=  0,69 mg F)

1 tabl
(=  0,23 mg F)

2 tabl
(=  0,46 mg F)

Különösen nagyobb adagok alkalm azásakor figye
lembe kell venni a gyermek testtöm egét is: a napi 
0 ,03 m g/ttkg  fluoridm ennyiséget nem szabad tú l
lépni.
0 ,75 m g/l vagy ennél több  fluoridot tartalm azó 
ivóvíz esetében  adása felesleges, só t káros is lehet.

ODONTOLOGICA

FIGYELMEZTETÉS: A tab l.-kát naponta  kell a d a 
golni. Ha adagolása néhány napra megszakad, a 
kim aradt adagot nem szabad összegyűjtve egy alka
lommal pótlólag beadni.

MEGJEGYZÉS: *  Csak vényre adható  ki. Caries 
m egelőzésére a megyei (fővárosi) Gyermekfogászati 
Operatív Bizottság által kiadott és az illetékességi 
területre érvényes adagolási szem pontok alapján a 
körzeti orvos és a körzeti gyerm ekgyógyász rendel
heti.
G yerm ekközösségekben (C secsem ő- és Gyerm ek- 
otthonok, napközi o tthonok, óvodák, iskolák stb.) 
—  a részükre biztosított pénzügyi keret terhére — a 
gondozásuk alatt levő gyerm ekeknek térítésmente
sen kell kiadni: a közösségbe nem tartozó gyermekek 
részére legfeljebb 1 0 0  tab letta  térítésmentesen ren
delhető.
A Dentocar rendelt m ennyiségét a gyerm ek törzs
lapján kell nyilvántartani.

CSOMAGOLÁS:
1 0 0  tabl.
500  tabl. (Csak gyerm ekközösségek 
részére szolgáltatható  ki)



NITROMINT®
koszorúér-tág ító

A nitroglycerin az érfal simaizomzatára hatva tágítja a 
perifériás vénákat és artériákat, a koronáriaereket, 
ezúton csökkenti a szív elő- és utóterhelését, a szív 
munkáját, oxigénigényét, javítja a koronária-keringést, 
az ischaemiás szívizom oxigénellátását. Hatására ja
vul a szív teljesítménye, nő a terhelési tolerancia. A 
szájnyálkahártyára juttatott nitroglycerin gyorsan fel
szívódik, hatása 1—2 percen belül jelentkezik.

HATÓANYAG

8 g nitroglycerinum solutum 1 %
10 g-os palackonként (0,4 mg nitroglycerinum ada
gonként)

JAVALLATOK

Akut angina pectoris roham, fizikai terhelés előtt alkal
mazva a roham megelőzésére.

ELLENJAVALLATOK:

Organikus nitrátokkal szembeni túlérzékenység, szűk- 
zugú glaukoma, súlyos hipotónia, emelkedett kopo
nyaűri nyomással járó folyamatok (agyvérzés, agysé
rülés). Kardiogén sokk, anémia.

ADAGOLÁS

Az adagolószelep egyszeri lenyomásával 0,4 mg nit- 
roglycerinnek megfelelő oldat távozik a mechanikus 
pumpával ellátott palackból.
Roham esetén a beteg ülő helyzetében 1—2 adagot 
kell a nyelv alá juttatni a szórófej lenyomásával. Szük
ség esetén ennél több, de 15 percen belül legfeljebb 
3 adag alkalmazható.

BELÉLEGEZNI NEM SZABAD!

MELLÉKHATÁSOK

A szájban átmenetileg enyhe égő érzés, fejben lükte
tés, arckipirulás, fejfájás, szédülés, palpitáció, meleg
ségérzés, hányinger, izzadás. Főleg túladagoláskor rit
kán cianózis és methemoglobinémia előfordulhatnak.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK

Óvatosan adható:
antihipertenzívumokkal, triciklusos antidepresszán- 
sokkal, (hipotenzió fokozódik).

FIGYELMEZTETÉS

Nyíltzugú glaukómában, migrén esetén adagolása fo
kozott óvatosságot igényel. Fokozza a katekolaminok, 
valamint a.VMA (vanilinmandulasav) vizelettel való ki
választódását.
A betegek nitroglycerin iránti egyéni érzékenysége 
nagyon eltérő, ezt az adagolásnál figyelembe kell ven
ni. A gyógyszer alkalmazása terhességben.csak a ha- 
szon/kockázat alapos mérlegelése után ajánlott. Alkal
mazásának első szakaszában — egyénenként 
meghatározandó ideig — járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A továbbiak
ban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt alkohol fogyasztása tilos! 
Alkalmazásakor a palackot függőlegesen, szórófejjel 
felfelé kell tartani.
Tűz- és robbanásveszélyes!
Fénytől, sugárzó hőtől védve, hűvös helyen tartandó! 
Dohányzás és nyílt láng mellett alkalmazni, illetve tá
rolni tilos!
Az üres palackot tűzbe dobni nem szabad!

MEGJEGYZÉS

4* 4* Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal 
a társadalombiztosítás támogatásával.
Vény nélkül fogyasztói áron is kiadható.

CSOMAGOLÁS

1 palack (10 g).
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EREDETI MAGYAR 

SZÉLES SPEKTRUMÚ 
LOKÁLIS ANTIBIOTIKUM

ÖSSZETÉTEL: 20 mg primycinium sulfuricum, 
200 mg lidocainum 10 g alkoholtartalmú gélben.

JAVALLATOK: Traumás eredetű friss, felszínes 
sérülések, égések, roncsolások bakteriális fer
tőződésének megelőzésére, primycinérzókeny mik
roorganizmusok által fertőzött sérülések, roncsolá
sok, műtéti sebek, trophikus fekélyek (pl. ulcus cruris, 
decubitus), nekrotikus alapú nyílt gennyedések (pl. 
gangraena fistula, krónikus osteomyelitis, absces- 
sus), felszínes és mély gennyedések (pl. folliculitis, 
acne vulgaris, impetigo contagiosa, ecthyma, turun- 
culus, carbunculus, panaritium) helyi kezelése.

MEGJEGYZÉS:
alkalommal.

ELLENJAVALLAT: Lidocain iránti túlérzékenység.

ALKALMAZÁS: Helyi; a gélt a sérült, égett, ron
csolt, fekélyes felszínre közvetlenül, vékony rétegben 
— nyílt kezelés — vagy steril gézlapra téve, zárt kötés 
formájában, napi 1—3 alkalommal kell felvinni. A 
felületről a gél steril vizes oldattal lemosható.

MELLÉKHATÁSOK: Az alkalmazást követően 
múló. helyi égő, csípő jellegű fájdalomérzés fordulhat 
elő, elsősorban nagy kiterjedésű égés, roncsolt sebek 
kezelésekor. Primycinallergiát, ékzemát, gyulladást 
nem észleltek.

FIGYELMEZTETÉS: Nagyobb felületen történő, 
különösen gyakori alkalmazás esetén gondolni kell a 
lidocainfelszfvódás lehetőségére Zárt kezelés esetén 
javasolt az Ebrimycin® géllel kezelt felület bekötése 
előtt az alkohol elpárolgását megvárni.

Csak vényre adható ki egyszeri

CSOMAGOLÁS: 10 g-os tubusonként

CHINOIN BUDAPEST (Jl
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NIZORAL
(Ketoconazolum) 2%

HATÓANYAG: 0,4 g ketoconazolum 20 g 0,2% 
natrium sulfurosum anhydricum tartalmú, vízzel lemosható ke

nőcsben. HATÁS: A ketokonazol szintetikus imidazolszármazék. Széles 
hatásspektrumú gombaellenes szer, amely a gombák sejtmembrán anyagcse

réjét (ergoszterol szintézis) támadja meg, ezáltal megváltozik a membrán permeabili- 
tása, a sejt nem tud tovább osztódni. JAVALLAT: Minden bőrmikózis, melynek kórokozói:
— dermatofitonok (pl. Trichophyton- és Microsporum-fajok, Epidermophyton floccosum) — 

sarjadzógombák (Pl. Candida albicans, illetve egyéb Candida-fajok) — Malassezia furfur (Pity- 
rosporum orbiculare) A kezelésre reagáló kórképek: Mycosis superficialis, erosio interdigitalis, 

intertrigo mycotica, intertrigo psoriatica, ekzema mycoticum, pityriasis versicolor. ELLENJAVAL- 
LAT: Ketokonazol túlérzékenység. A szem kezelésére nem alkalmazható. Bár a bőrön át felszívó
dása jelentéktelen, terhességben és szoptatás esetén a várható előny és a lehetséges kockázat 
mérlegelésével adható csak. ALKALMAZÁS: A fertőzött bőrfelületet és környékét általában na

ponta egyszer, súlyosabb esetben kétszer bekenni. A kezelést tünetmentességig, illetve 
azután még néhány napig folytatni kell. A sikeres kezelés várható időtartama: — derma

tofitonok okozta bőrmikózis esetén 3—4 hét; — bőrkandidiázis, pityriasis versicolor 
esetén 2—3 hét; — Tinea pedis esetén 
általában hosszabb, 4 -6  hét. Ha 4—6 

hetes kezelés után sem számottevő a klini
kai javulás, akkor újbóli diagnosztizálásra van 

szükség. MELLÉKHATÁS: Bőrvörösödés, égő-, 
csípő érzés; átmeneti erythema előfordulhat. Erős 
bőrkiütés, dermatitis, illetve egyéb allergiás reak

ció fellépése esetén a kezelést abba kell hagyni. FI 
GYELMEZTETÉS: Nátrium hiposzulfit tartalma miatt 
szulfitra érzékeny — elsősorban asztmás — betegek

nél esetleg allergiás típusos reakciót válthat ki. A 
beteg figyelmét a higiénés előírások betartására fel 

kell hívni. CSOMAGOLÁS: 1 tubus (20 g)
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A szerzett immunhiány (AIDS) vírusának és a 
vírustermelő sejteknek eltérő érzékenysége 
savi vegyhatás iránt: Klinikai következtetések
1 Pisai Egyetem, Orvosbiológiai Tanszék, Pisa, Olaszország 
(igazgató: Bendinelli, Mauro dr.)
2Glasgow-i Egyetem, Virológiái Intézet, Glasgow, Nagy-Britannia 
(igazgató: Subak-Sharpe, John H. dr.)

Az emberi szerzett immunhiány vírusa 1-es típusának 
(HIV-1) és a vírust termelő sejteknek savanyú közeg iránti 
érzékenységét vizsgálták, pH 7,4—4,9 között, in vitro. A 
kezelést túlélő vírusok cytopathiás hatását, reverz transcrip- 
táz aktivitását és p24 antigén termelését mérték indikátor 
sejtkultúrákban. Megállapították, hogy a szabad HIV-1 par
tikulák rendkívül érzékenyek a vegyhatás kismértékű elto
lódására savi irányban, és pH 7,4 és 6,0 között fokozatosan 
elvesztik fertőzőképességüket. Ez a folyamat visszafordít
hatatlan pH 6,0-nál savanyúbb közeg esetében, és ezt a táp
folyadék újbóli semlegesítése sem változtatja meg. Ezekkel 
ellentétben a vírustermelő sejtek életképességét alig csök
kenti a közeg savanyítása pH 4,9-ig, de vírustermelő képes
ségüket fokozatosan elvesztik, a vírusok érzékenységével 
egyező módon. A közeg semlegesítésével a fertőzőképes 
partikulák termelése fokozatosan helyreáll néhány nap 
alatt. Ezek az eredmények érthetővé teszik, hogy a vírusok 
elvesztik fertőzőképességüket a savanyú vegyhatású hüvely
ben és a bőr felszínén, de megtartják ezt a semleges vagy 
enyhén lúgos vérben, ondóban, rectumban, anyatejben. A 
vírushordozó, illetve termelő lymphocyták azonban minden 
fertőzési mód esetén túlélhetik a szervezet ilyen jellegű védő 
mechanizmusát.

Different sensitivity to acid reaction o f the virus and virusz 
producing cells o f AIDS: clinical conclusions. Sensitivity of 
the cell-free human immundeficiency virus type 1 (HTV-1) 
and its producer cells was Studied in acidic media between 
pH 7,4 and 4,9 vitro. The cytopathic effect, reverse tran
scriptase activity and p24 antigen production by survived 
viruses were monitored in indicator cell cultures. It was es
tablished that, the cell-free HIV-1 particles are very sensi
tive to acidity. Between pH 7,4 and 6,0 they loose infectivity 
gradually, but this process is irreversible under pH 6,0 and 
subsequent neutralization cannot restore lost infectivity. 
However, viability, of virus producer cells is hardly affected 
between pH 7,4 and 4,9, but their ability to release infec
tious particles is lost gradually, similarly to the case of cell- 
free viruses. Neutralization of the media after treatment 
results in gradual restoration of releasing infectious viruses. 
These data explain that, cell-free HIV-1 looses infectivity in 
the acidic vagina or does on the skin, but infectivity is 
preserved in the blood, semen, rectum and breast milk be
ing neutral or slightly alcalic. Virus carrier or producer 
lymphocytes by any route of infection can survive such pro
tective mechanism of the body.

A humán immundeficiencia vírusa 1-es típusának 
(HIV-1) RF vagy B törzseit (HI V/HTLV— III RF,
HIV/HTLV—IIIB) in vitro tenyésztve a vírushozam rendkí
vül csökken, ha a vírustermelő sejteket néhány napig a las
san savanyodó tápfolyadékban hagyjuk. Korábban már 
megállapították, hogy a szabad víruspartikulák rövid idő 
alatt elvesztik fertőzőképességüket extrém savanyú vagy 
extrém lúgos (pHl vagy pH13) közegben (19). Az utóbbi 
időben azonban kiderült, hogy magasabb fehérjetartalmú 
oldatokban, mint amilyen a legtöbb testváladék, vagy be
száradt állapotban, a fertőzőképesség lassabban vész el (31). 
A HÍV terjedése során az emberi szervezet különböző vegy
hatású helyeire kerülhet (14, 35), és ezért merült fel a gon-

* Állandó munkahely: Semmelweis OTE Mikrobiológiai Intézet, Budapest

Kulcsszavak: HTV, fertőzőképesség, vírushordozás, AIDS, epidemi
ológia
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dolat, hogy a fiziológiás környezet vegyhatásváltozásai je
lentősen befolyásolhatják — elősegíthetik vagy gátolhatják 
— ezen vírus életképességét, ezáltal meghatározhatják a le
hetséges terjedési módokat is. Nemcsak önálló virionok jut
nak át a fertőzés során a másik egyén szervezetébe a vérrel 
és a váladékokkal, hanem ezekben nagyszámú vírushordo
zó és vírustermelő lymphocyta is lehet (20, 27, 39), mely 
utóbbiak a vírus számára fokozottabb védelmet jelenthetnek 
(12). Ez a jelenség lehetett az egyik oka annak is, hogy a 
magasabb fehérjetartalom mintegy védő hatást fejt ki egyes 
dezinficiensek hatásával szemben (31). Vírushordozó vagy 
vírustermelő sejtek a másik egyén szervezetében folytathat
ják fertőző partikulák kibocsátását. A fertőzés helyén leg
többször 1—2 óra szükséges a vírusrészecskék sikeres 
absorptiójáig (25, 33). Az ilyen természetes teijedési mó
dok mellett érdemes arra is gondolni, hogy kábítószerek 
intravénás beadásakor a kontaminálódott fecskendőkben is 
az oldószerek vagy maga a kábítószer vegyhatása is'befolyá
solhatja a HÍV fertőzőképességet (5). Az elmondottakat vet
tük figyelembe, amikor a fiziológiás viszonyokhoz közelebb 
álló körülmények között tanulmányoztuk a szabad vírusré
szecskék és az ezeket termelő sejtek érzékenységét savanyú 
közeg iránt. Eddig ugyanis elsősorban csak fertőtlenítősze- 1 9 5 9



rek hatását vizsgálták, azt is csak szabad vírusok esetében, 
s nem történtek modellkísérletek a szervezet ilyen irányú 
védekezésének tanulmányozására.

Anyag és módszer

Vírusok és sejtek: Jelen vizsgálatainkban a HTV/HTLV—IUB 
törzsét használtuk. Vírustermelésre H9 jelű, human T lymphocyta 
eredetű suspensiós kultúrákat alkalmaztunk. A sejtkultúrák tápfo
lyadéka RPMI—1640 oldat volt, kiegészítve 10% magzati borjúsa- 
vóval, 2 mM L-glutaminnal, 40 mg/1 gentamycinnel, 20 mM HE- 
PES pufferral. A sejtkultúrák megújítása hetenként kétszer történt: 
a sejteket Beckman TJ6 centrifugában 1200 percenkénti fordulat
számmal, 10 percig, +4 °C-on ülepítettük, majd az üledéket né
hány ml friss folyadékban 4—8 részre osztottuk, egy részt 20 ml 
végtérfogatú friss tápfolyadékban tenyésztettünk. Amennyiben az 
öregedő sejtkultúrákban sok elhalt sejt halmozódott fel, a centrifu
gált sejtsuspensió 5 ml-ét 5 ml Lymphoprep (fejsúlya 1,077 g/ml 
Nycomed, Oslo) fölé rétegeztük, s 2000 percenkénti fordulatszám
mal, 25 percig, +4 °C-on centrifugáltuk. Az elhalt sejtek üledéket 
képeznek, míg a két réteg határáról az élő sejtek gyűrűjét óvatosan 
kiemeltük pipettával, s a Lymphoprep nyomainak eltávolítására 15 
ml friss tápfolyadékban újabb centriftigálás történt (1200 fordulat
szám, 10 perc, +4 °C). HTV-vel történő fertőzésre mindig friss, el
halt sejteket nem tartalmazó suspensiót használtunk: 20 X 106 
frissen nyert H9 sejtet 1 ml tápfolyadékban felvéve, 1 ml 
HIV/HTLV—IUB inoculummal (kb. 1,5 x 106 fertőző partikulát 
tartalmaz) kevertünk, majd ezt a keveréket 37 °C-on, 5% CO2 je
lenlétében 2 órán keresztül inkubáltuk, végül a tápfolyadékot 20 
ml-re egészítettük ki. A sejtek egy részébe a vírus integrálódik, s 
ezek folyamatosan termelik ezután a vírust. Három-négy passzálás 
után a vírustermelés egyenletessé válik. Az így nyert vírustermelő 
sejteket H9/HTLV—DIB jellel különböztetik meg (33), s P3 labo
ratóriumi körülmények között az eredeti H9 sejtekhez hasonlóan 
fenntarthatok, fagyaszthatok stb. Standardizált vírusinoculumként 
a H9/HTLV—IUB sejtek passzálása után 24 órával, centrifúgálás- 
sal nyert sejtmentes felülúszót használtunk. Az inoculumot 0,5 
vagy 1,0 ml-es mennyiségekben szétosztva, —80 °C-on tároltuk, 
s egy-egy mintát felolvasztás után rögtön felhasználtunk. (Az ismé
telt fagyasztás-olvasztás kb. egy tizedére csökkenti az infekti- 
vitást.)

A HTV—1 titrálására CEM—SS jelű, humán T lymphocyta 
eredetű suspensiós sejtkultúrákat használtunk. Ezen sejtek fenn
tartása megegyezik a H9 sejteknél elmondottakkal. A sejteket és 
a vírust Dr. R. C. Gallo (National Cancer Institute, Bethesda, Ma
ryland, USA) bocsátotta rendelkezésünkre.

Vírussuspensiók és vírustermelő sejtek kezelése savval: a fen
tebb említett virussuspensiót kezeltük jégecetből frissen készített 
1,74 M töménységű oldattal. 96 lyukú műanyag szövettenyésztő le
mezek (FALCON) lyukjaiba (6,4 mm átmérő, kb. 400 pl térfogat) 
150 pl virussuspensiót mértünk, majd ezekhez 0,75 yzl-től 6,0 yzl-ig 
különböző mennyiségű ecetsavat kevertünk, hogy a végső vegyha- 
tás pH 7,1—4,9 között legyen. A kontroll 150 /;1 virussuspensiók- 
hoz 6 pl desztillált vizet kevertünk, a pH 7,4 maradt. A keveréke
ket 37 °C-on tartottuk, 5% CO2 jelenlétében 1 vagy 2 óráig, 
esetenként 22 °C-on. Az inkubálás után a párhuzamosan készült 
több minta egy részéhez frissen készített 0,5 M NaOH oldatból 1,5 
//1-től 14,0 //1-ig különböző mennyiségeket adtunk, hogy a tápfolya
dék vegyhatása ismét pH 7,4 legyen. A kezelést túlélő vírusok 
mennyiségi meghatározására ezekből a semlegesített vagy nem sem
legesített mintákból 50—50 //1-t újabb FALCON lemezek lyukjaiba 
vittünk át, s kevertük ezeket az indikátor CEM—SS sejtekkel.

A vírustermelő H9/HTLV—IUB sejtek savérzékenységének 
vizsgálata a fentiekkel egyező módon történt. 150 pl tápfolyadék
ban 30 000 sejtet kezeltünk ecetsav oldatok különböző mennyisé
geivel, a keverékeket a vírusokéhoz hasonlóan inkubáltuk, majd 
egy részüket NaOH-dal semlegesítettük. Itt még olyan kísérletek 
is történtek, amelyekben a 150 pl sejtsuspensiókat az inkubálás 
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percig, +4 °C-on ülepítettünk, majd a savanyított tápfolyadék el
öntése után a sejteket 150 pl friss tápfölyadékban vettük fel. Az 
összes sejtsuspensióban a sejtek életképességét is meghatároztuk 
trypankék oldattal (23) az incubatio végén. Ezen vizsgálatokban 
kontrollként H9 sejteket használtunk. Legutolsó lépésként vala
mennyi sejtsuspensióból 50//1-t (azaz 10 000 sejtet) újabb 96 lyukú 
FALCON lemezek lyukjaiba vittünk át, majd ezekhez is CEM— 
SS sejteket adtunk.

HIV-1 fertőzőképességének mennyiségi meghatározása: mind 
a virusinoculum, mind a kísérletekben a savkezelést túlélő ví
rusok, illetve sejtek vírustermelésének meghatározást Nara és 
Fishinger módszerének (22) módosításával végeztük. Ennek a 
módszernek az az elve, hogy a HÍV egyes T-lymphocyta eredetű 
kultúrákban a fertőzés után syncytiumok képződését hozza létre. 
Ez a jelenség jobban vizsgálható, ha az eredetileg suspensióban lé
vő sejteket kötőanyaggal a tenyésztő edénykék aljára rögzítik, ál- 
monolayert hozva létre. Ezen utóbbi célra 96 lyukú FALCON szö
vettenyésztő lemezt használtuk, s kötőanyagként Pöly-L-Lysint 
(PLL, molekulatömeg 120 000, Sigma). Desztillált vízzel 100 
//g/ml töménységű oldatot készítettünk, ebből 100 //1-t mértünk az 
egyes lyukakba, majd a lemezt egy órán keresztül tartottuk 22 °C- 
on. A PLL-t ezután eltávolítva, a lemezt 37 °C-on megszárítottuk 
(így hetekig tárolható, a PLL oldat —20 °C-on tárolva 4—5-ször 
is felhasználható). A lemezek lyukjait közvetlenül felhasználás 
előtt 100 pl tápfolyadékkal mostuk, majd 50 pl virussuspensiót 
vagy 50 pl sejtsuspensiót adtunk egy-egy lyukba. Ezután az 
1 x 106/ml töménységű CEM—SS sejtsuspensióból 50 //1-t ke
vertünk az egyes lyukakba. (Az utóbbi sejtsuspensiót felhasználás 
előtt 24 órával, és közvetlenül felhasználás előtt is friss tápfolya
dékba tettük át.) A lemezeket ezután pontosan vízszintesen, moz
gatás nélkül inkubáltuk 37 °C-on, 5% CO2 jelenlétében. Néhány 
óra alatt a sejtek leülepszenek az edénykék aljára, a PLL egy réteg
ben tartja ezeket. 48—72 óra elteltével a HÍV által indukált syncyti
umok mikroszkópban számolhatók. A tápfolyadék gyors savanyo- 
dása következtében gyakorlatilag másodlagos syncytiumképzés 
nem történik, 96 óra elteltével pedig a syncytiumok kezdenek 
összeesni.

HÍV reverz transcriptáz aktivitásának meghatározása: A tit- 
rálásra használt fenti sejtkultúrák felülúszóiból az inoculum, illet
ve ennek hozama arányában keletkezett reverz transcriptáz ak
tivitása meghatározható (8). A syncytiumok megjelenésével 
egy időben 6 pl mintát vettünk az egyes lyukakból, s ezeket vagy 
rögtön vagy —20 °C-on történt tárolás után műanyag mikrotiter le
mezek (GREINER) U alakú lyukjaiba vittük át, majd hozzájuk 20 
pl reakcióelegyet adtunk (ennek összetétele: 0,0625 M TRIS— 
HC1 pH 8,3; 0,125 M NaCl; 0,0075 M MgCl2; 0,25% Nonidet 
P—40; 0,0125 M dithiothreitol; 0,005 mg/ml oligo—dTi2_i8; 0,005 
mg/ml poly-rA; 2,5 mCi aktivitású 3H—TTP oldatból 1,25 pl.) A 
keveréket 37 °C-on 105 percig inkubáltuk, majd az enzim műkö
dését leállító oldatból (összetétele: 0,1% Na-pyrofoszfót; 15mM 
NaCl; 0,1 mg/ml bovin szérum albumin) 150 //1-t rögtön utána pe
dig 20pl 60%-os triklórecetsavat mértünk a lemezek lyukjaiba. A 
lemezeket 30 percig inkubáltuk +4 °C-on, hogy a keletkezett en
zimproduktumok kicsapódjanak. Ez utóbbiakat LKB cell harves
ter segítségével LKB DEAE Filtermat lapokra vittük át, a megszá
rított lapokat LKB Betaplate Scint 10 ml-ével átitatva műanyag 
zacskóba zártuk, s a minták radioaktivitását LKB 1205 Betaplate 
Liquid Scintillation Counterben számoltuk.

HIVp24 antigén termelésének mennyiségi meghatározása: A 
vírusokkal fertőzött CEM—SS sejtkultúrák felülúszóiból a HÍV 
p24 antigéntermelése mennyiségileg meghatározható (2). A fertő
zés után 96 órával 30 pl felülúszót vettünk erre a célra, s ezt —80 
°C-on történt tárolás után vagy pedig azonnal felhasználtuk. Az 
antigénmennyiséget Abbott „HTLV—III Antigen E1A Kit” szend
vics szolid fázisú enzim immunoassay alkalmazásával határoztuk 
meg. A készletben HÍV elleni humán antitestekkel borított polisti- 
rén gyöngyök találhatók, melyeket 200 pl, desztillált vízzel
20—ldoO-szeresére hígított CEM—SS felülúszóval inkubáltunk 
+22 °C-on 16—20 órán keresztül. Ezt követően a nem kötődött 
antigéneket deionizált vízzel kimostuk, majd a gyöngyöket 200 pl 
nyúlban termelt anti—HÍV antitest oldattal incubáltuk +40 °C-on 
4 órán keresztül, végül ismét 3 x 2 ml mosással a fölösleget eltá-



volítottuk. Ezután 200 ß\ kecskében termelt nyúl-ellenes IgG olda
tot mértünk az egyes gyöngyökhöz, mely IgG torma-peroxidázzal 
volt konjugálva. Két órán át 40 °C-os inkubálás után műanyag csö
vekbe áttéve mosás után a gyöngyöket, 300 pl orto-feniléndiamin 
oldatban tartottuk ezeket 22 °C-on 30 percig, hogy a kötött peroxi- 
dáz színváltozást hozzon létre, végül ezt az enzimreakciót 1 ml 1 
N kénsav oldattal állítottuk le, s Abbott Quantum II. spektrofoto
méter 492 nm hullámhosszánál olvastuk le az egyes minták fényel
nyelését. Ebből az adatból úgy lehetett a p24 tartalmat megállapí
tani, hogy a készletben levő pozitív kontroll 200 pg/ml 
koncentrációban tartalmazza ezt az antigént.

Eredmények

A virionok érzékenysége ecetsav iránt: A savkezelést 
túlélő vírusok által a CEM—SS sejteken létrehozott syncyti- 
umok száma, a reverz transcriptáz aktivitás és a p24 antigén 
termelés értékei az 1. táblázatban láthatók. A syncytiumok 
számát célszerű volt csoportokba osztani, és mivel ezek 
nagysága is jellegzetes változásokat mutatott a fertőzést kö
vetően, erre vonatkozó utalás is van a táblázatban. Aránylag 
enyhe savkezelésre már gyorsan elvesztik fertőzőképessé
güket a sejtekből kiszabadult virionok, s pH 6,0-nál sa
vanyúbb közegben egyáltalán nem maradt fertőzőképes par
tikula. Az 1. táblázat első és második felének össze-

1. táblázat: Ecetsav hatása szabad HÍV—1 partikulák fertőző
képességre (37°C, 2h)

Kezelés

pH

Syncytiumok száma 

edényenként 

72h 96h

Reverz transcriptáz p24 
antigén

aktivitás (cpmx1 0 3 /ml) termelés 
(pg/ml)

72h 96h 96h

7,4 > 2 0 Á * >100N 4602 6397 26 244
(kontroll)

7,1 >20K >100N 4944 7151 34 452
6,7 CO

> 0 >20K >50N 4463 7181 4 384
6,4 (/) >20K 8 N 3980 6152 2  008
6 , 0 0)15

0 0 3K 760 4843 738
5,7

1  C 0 0 6 8 6 826 587
5,4 0 0 697 801 766
5,1 X

CL 0 0 830 625 725
4,9 0 0 782 485 159

7,1 >20K >50N 5202 6683 32 940
6,7 0

(fi >20K >50N 3531 6735 35 640
6,4 c  S

S  & >20K >50N .. 3175 5190 36 504
6 , 0

ZJ CD 3NK 1N 2270 4904 17712
5,7 0 0 885 652 3 639
5,4 N  0

0  cn 0 0 818 897 2 764
5,1 X 0 0 399 500 3 520
4,9 0 0 499 826 3 380

Inokulum 0 0 1007 847 7 452

hasonlításából látható, hogy a savkezelést követő semlegesí
tés nem állítja helyre az egyszer elvesztett infektivitást. A 
túlélő kevesebb infektív partikula hatására általában kisebb 
syncytiumok jönnek létre, mint a kezelés nélküli kontroli
ban. A semlegesítés nélküli esetben pH 6,4-nél, a lúggal 
történő semlegesítés esetében pH 6,0-nál volt megfigyelhe
tő, hogy nagy syncytiumok csak az egymáshoz közel eső

kisebbek összeolvadásából jöhetnek létre. Ez azt bizonyítja, 
hogy a syncytiumképződés a gyakorlatban nem egy vírus
partikula hatására alakul ki, hanem az egymás mellett lévő 
sejtek több vírusrészecskével történt fertőzése után. Gya
korlatilag ugyanezeket az eredményeket figyeltük meg, ha 
a savkezelés 22 °C-on történt, illetve ha mindkét hőmérsék
leten az inkubálás 1 órán keresztül folyt.

A reverz transcriptáz aktivitása párhuzamos volt a cy- 
topathiás hatáséval, mind a savkezelés hatását illetően, 
mind a 72. és a 96. óra közötti aktivitás növekedést illetően. 
A táblázat utolsó számai az inoculum aktivitását mutatják, 
ez pedig csak kisebb mértékben csökkent a 96 órás inkubá
lás során. A CEM—SS sejtekbe bejutott vírusokkal a sejte
ken kívül mért aktivitás természetesen kevesebb. A savke
zelés hatására a virionok fertőzőképességüket vesztik el, de 
a reverz transcriptáz aktivitása még aránylag erős, pH 4,9 
hatásra sem csökken jelentősebb mértékben! Viszont a fer
tőzőképességüket megőrzött vírusok által a CEM—SS sej
tekben termelt p24 vírusantigének mennyiségi különbségei 
még jobban tükrözik még az egészen enyhe savi behatás 
nagymértékű károsítását. Az ecetsav semlegesítése azonban 
hozzájárul a károsodás enyhítéséhez. A 37, illetve 22 °C-on 
észleltek megegyeznek itt is, de a savanyú közegben történt 
1 órás inkubálás hatására valamivel több p24 antigén terme
lődött. Ismét csak a táblázat utolsó adatát figyelembe véve 
megállapítható, hogy a savmaradékkal történő több napos 
inkubálás során még az inoculum p24 antigén molekuláinak 
egy része is lebomlik, míg a lúggal történt semlegesítés es
tében ez a folyamat kisebb mértékű.

A vírustermelő lymphocyták érzékenysége savanyú kö
zeg iránt: A kísérletek ezen részében az első megfigyelés az 
volt, hogy a vírustermelő sejteket az indikátor CEM—SS 
sejtekhez keverve, syncytiumok sokkal gyorsabban képződ
nek, ha egyáltalán történik vírustermelés (2. táblázat).

A kísérletekben a savkezelés a sejtek életképességét 
gyakorlatilag nem befolyásolta. Mind a H9, mind a 
H9/HTLV—HIB sejtek életképessége a savkezelést követő 
napokban még pH 4,9 behatás után is 95 % fölött volt, így 
a savkezelés közvetlen sejtkárosító hatásától el lehetett te
kinteni.

A sejtek inkubálása 1 vagy 2 órán keresztül 37 vagy 22 
°C-on, az ecetsavban, és ezután a CEM—SS sejtekhez való 
keverésük nagyon hasonló eredményeket mutatott azokhoz, 
amelyeket a sav szabad vírusokra kifejtett hatása esetében 
kaptunk. Ez látható a 2. táblázat első részében. A syncytiu
mok száma azonban több a pozitív esetekben, mivel a vírus
termelő sejtek közvetlenül érintkeznek a CEM—SS sejtek
kel. A reverz transcriptáz aktivitása ugyancsak magasabb 
ezért. Viszont ez pH 5,7—4,9 között nem változik, jelezve, 
hogy friss vírusrészecskék kibocsátása nem történik. A p24 
antigén molekulák nagyobb mennyisége pH 7,1—6,0 között, 
valamint csökkent mennyiségük pH 6,0 alatt alátámasztják 
az előbbi két módszer eredményeinek értelmezését. Merő
ben ellentétes eredményeket kaptunk azokban az esetekben, 
ha a vírusteremlő sejtek savanyított közegét 1 vagy 2 órás 
inkubálás után NaOH-dal semlegesítettük, vagy pedig a sej
teket friss tápfolyadékba helyeztük át. A sejtek fertőzőképes 
virionokat termelő képessége drámaian gyorsan visszatér. 
Erősebb savanyú közeg esetében ez a folyamat lassúbb, a
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2. táblázat: Ecetsav hatása H9/HTLV—IIIB sejtek vírustermelé
sére in vitro (37°C, 2h)

p 24
Keze lés S yn cy tiu m o k  szám a R everz tra n sc rip tá z a n tig é n

pH e d é n ye n ké n t aktiv itás (c p rn x IO  /m l) te rm e lé s

(p g /m l)

2 4 h 72 h 9 6 h 2 4 h 72 h 9 6 h 9 6 h

7,4 > 1 0 0 N > k > 2 0 0 N > 2 0 0 N 2 9 8 5 424 9 5 9 8 9 4 0  9 3 2

(kontro ll)

7.1 > 1 0 0 N

z8CMA z8CMA

5 387 542 6 5 7 5 7 41 2 5 6

6.7

1

> i o o A > 1 0 0 N > 2 0 0 N 3 9 6 5 496 5 7 4 5 5 15 1 20

6,4 > 5 0 K > 5 0 N > 5 0 N 2 5 5 4 395 9 5 4 5 2 3  6 2 8

6,0
S ? ?

1 7 N K 3N 2 N 211 4 241 5 5 2 7 8 1 9 2 2

5,7
§ 1 !

0 0 0 8 57 744 8 98 8 9 8

5,4 0 0 0 491 721 7 60 591

5.1 X
Q. 0 0 0 5 39 771 854 7 64

4,9 0 0 0 6 22 73 8 6 93 4 1 9

7,1 > 2 0 0 Á > 2 0 0 N > 2 0 0 N 4 1 0 9 6234 7 263 3 6  6 1 2

6,7 8 > 1 0 0 Á > 2 0 0 N > 2 0 0 N 2 9 3 0 5255 6 5 4 3 2 2  5 7 2

6.4
c  f  

1 1
> 5 0 Á > 5 0 N > 5 0 N 2 8 2 8 5342 6 1 1 9 4 0  0 6 7

6,0 > 5 0  A > 5 0 N > 5 0 N 269 8 595 4 6 276 4 2  2 2 0

5.7

* 1
> 5 0  A > 5 0 N > 5 0 N 1794 527 3 6291 3 6  6 1 4

5.4 > 5 0 Á > 2 0 N > 5 0 N 1101 5 5 1 5 5 193 2 5  8 1 6

5,1 CL > 2 0 K > 2 0 N > 2 0 N 577 4211 4 9 6 5 3 0  2 4 3

4,9 4 K > 2 0 N > 2 0 N N A N A 3 8 8 5 19 8 7 4

Inoku lum 0 0 0 1544 218 9 3 4 8 7 14 3 6 4

*  > 2 0  -  21— 5 0  között 

> 5 0  -  5 1 - 1 0 0  

> 1 0 0  -  100 fö lö tt 

N A  =  n in c s  a d a t

N K  =  nagyon  kicsi 

K  =  kicsi 

Á  =  á tlagos 

N  =  na g y

syncytiumok száma és nagysága elmaradt a kevesebb ecet
savval kezelt sejtek regenerálódásától. Itt még az is feltűnő 
volt, hogy míg a 4. nap után mind a kontroliban, mind a ke
vésbé savanyú közegben (pH 7,1—6,0) tartott sejtek által ki
bocsátott nagyszámú vírus hatására létrejött sok syncytium 
kezdett összeesni, addig az erősebb savban (pH 5,7—4,9) 
tartott lymphocyták vírustermelése tovább emelkedik, 
újabb és újabb syncytiumok keletkeznek. A megfigyelés 7. 
napján is láthatók voltak friss syncytiumok, s e naptól kezd
tek a régebbiek összeesni. A reverz transcriptáz aktivitása 
és a p24 antigén termelődése követte a syncytium képződés 
változásait, mindkettő esetében növekedés volt észlelhető a
7. napig. A 2. táblázat utolsó sorában a savval nem kezelt, 
CEM—SS sejtekkel nem kevert H9/HTLV— HIB sejtek által 
termelt vírusok reverz transcriptáz aktivitását és p24 anti
gén termelését tüntettük fel. Mindkét érték a sejtek szaporo
dásával lassan növekszik, de az indikátor CEM—SS sejtek
ben mért értékek jóval meghaladják ezeket.

Megbeszélés
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Ezen vizsgálataink célja az volt, hogy in vitro modell
ben szerezzünk adatokat, vajon az emberi szerzett immun
hiány tünetegyüttesének kórokozója érzékeny-e a fiziológi
ás vegyhatás változások iránt, és ez utóbbi befolyásolja-e a 
vírustermelő lymphocytákkal a HTV-1 terjedését. Korábban 
ugyanis inkább csak általános dezinficiálási célzattal, ext
rém savanyú vagy lúgos közegben vizsgálták a vírusok ilyen 
irányú érzékenységét (19, 31). Az a megfigyelés pedig, hogy

a HÍV meglepően resistens magasabb fehérjetartalmú olda
tokban vagy beszáradt állapotban (31), jól alátámasztja vizs
gálati eredményeinket. Vizsgálatainkban az is célunk volt, 
hogy mivel a szervezetbe átjutott vírusok és vírustermelő 
sejtek által frissen kibocsátott virionok esetleges sikeres ab- 
sorptiójáig hosszabb idő telik el, ennek megfelelően hagy
juk a környezet hatását érvényesülni, mind a sejtmentes ví- 
russuspensiók, mind a vírustermelő lymphocyták esetében. 
Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a HTV-1 itt 
vizsgált HTLV—IIIB törzse a fiziológiás pH 7,4 és 6,0 kö
zött fokozatosan elveszti fertőzőképességét, pH 6,0-nál sa
vanyúbb közegben pedig teljesen elvész az infectivitás. Ha
sonló megfigyelést tettünk korábban a HTV-1 HTLV—mRF 
törzsével kapcsolatban is, de ott más irányúak voltak a vizs
gálatok (36). Feltételezhetően a HIV-1 más izolátumai és a 
HIV-2 is hasonlóan viselkedik. A vírustermelő sejtek vi
szont nem vesztik el vírustermelő képességüket irreversibi- 
lisen a sav hatására, hanem a vegyhatás normalizálásakor, 
vagy legalábbis a semlegeshez történő eltolódásakor fertő
zőképes partikulák kibocsátása újra megindul.

A vírus reverz transcriptáz enzimje resistensnek látszik 
a sav hatásával szemben. Legvalószínűbb, hogy valamelyik 
vírusfehérje károsodik a sav hatására, és a szabad virionok 
valamint a sejtek víruskibocsátása esetén ugyanaz lehet a 
károsodott molekula. Bár a p24 antigén is mutat károsodást 
enyhe savanyú behatásra, mégis a szabad virionokkal és a 
vírustemelő sejtekkel nyert eredmények (utóbbiakat a sava
nyú közeg semlegesítése nélkül véve figyelembe) azt sugall
ják, hogy a virion leplének felszínén elhelyezkedő gpl20 
antigén molekula megy tönkre. A vírusok sejtből való kibo
csátásakor is ezek a molekulák megjelennek a sejt felszínén 
(33). Egy újabb közleményben azt is megállapították, hogy 
ezek a molekulák lassán károsodnak minden kimutatható 
környezeti hatás ellenére is, s ez lehet az oka az AIDS-vírus 
aránylag behatárolt terjedésének: mivel csak ép gpl20 mo
lekulák képesek a lymphocyták CD4 receptorához kötődni 
(18). Mindezekkel jól összhangban van az a korábbi megfi
gyelésünk is a vírus HTLV-IIIRF törzsével, mely szerint a 
tápfolyadék savanyodásával a vírust folyamatosan termelő 
H9 sejtek hozama fokozatosan csökken, valamint a virionok 
felszíne is egyre simábbá válik a gpl20 molekuláknak a ví
rus lepléről való letöredezése miatt, mint ezt elektronmik
roszkópos felvételeken látni lehetett (36).

Ezek a kísérleti adatok a HIV-1 terjedésének néhány 
vonatkozását is magyarázzák. A vér és a váladékok nem
csak szabad vírusokat tartalmaznak ugyanis, hanem vírus- 
hordozó, illetve vírustermelő fehérvérsejteket is (39). A 
szabad vírusok könnyen elpusztulhatnak a legtöbb fertőzési 
mód esetén a recipiens szervezetében, de ezeknek a sejtek
nek legalább egy része túlélheti a szervezet védekező me
chanizmusait, és a recipiens szervezetében termelhetnek 
friss víruspartikulákat (27). Ismert, hogy a fejlett orszá
gokban a HÍV főleg homoszexuális kontaktussal teljed, s a 
nők mintegy 10-szer kevésbé veszélyeztettettek (15). Több 
újabb tanulmány Nyugat-Európából (9, 15, 37) és Észak- 
Amerikából (7, 26) viszont arra a következtetésre jutott, 
hogy az AIDS-vírussal fertőzött férfiak partnemői számára 
a rectalis közösülés — ondó bejutásával — nagyobb fertőzé
si veszélyt jelent, mint a vaginalis. Ezt főleg akkor regiszt-



rálhatták, ha a fertőzött férfi biszexuális volt. Egyéb szexuá
lis változatokban a HTV átjutása nem volt gyakoribb. Itt ér
demes emlékezni arra, hogy az ondó vegyhatása a véréhez 
hasonlóan 7,39 (35), s benne a szabad vírusokon kívül ví
rushordozó lymphocyták is vannak (20, 42). Különböző 
egyéb fertőző urogenitális megbetegedések kapcsán a fehér
vérsejtek száma növekszik az ondóban, ezáltal a vírushor
dozó lymphocyták száma is növekszik (6, 34).

A bélrendszer, rectum pH-ja enyhén alkalikus (35), így 
az átjutott szabad vírusok sem vesztik el fertőzőképességü
ket, de még kevésbé a vírustermelő sejtek, és a nyálkahártya 
sérülésein keresztül könnyen az általános keringésbejutnak
(9). Ezzel ellentétben az egészséges hüvely pH-ja 4—5 kö
zött van (35), az ide került vírusok hamar elpusztulnak, sőt 
a vírushordozó vagy termelő sejtek is egy idő után elpusz
tulhatnak. Legújabban kísérleti majmokat fertőztek többek 
között intravénásán; vagy pedig egyrészt szabad vírusokat, 
másrészt vírustermelő sejteket juttattak a hüvelybe. 5—15 
TCID^ szabad vírusmennyiség hatására számos esetben 
nem jött létre fertőzés a hüvelyen át, csak 50 TCID^ ví
rusmennyiség hatására, illetve vírustermelő lymphocyták 
bejuttatása esetében azonban mindig. Más állatok fertőzése 
intravénásán 5—15 TCID» egység vírussal viszont mindig 
sikeres volt (20). Más retrovirusok, például az egér-AIDS-t 
okozó Friend leukaemia vírus is terjedhet horizontálisan 
szexuális kontaktussal (30). A HÍV túlélését nagyon meg
könnyíti, ha más nemi betegségek vagy fertőzések következ
tében a Döderlein-bacillusok elpusztulnak, s a vegyhatás 
semlegessé vagy enyhén lúgosság válik (4, 26, 27, 29, 35). 
Genitalis fekélyek, eróziók tovább növelik a vírus vagy ví
rushordozó fehérvérsejtek átjutását (15, 27). Közép- 
Afrikában főleg heteroszexuális kontaktussal tetjed a vírus, 
s érdekes módon itt a gonorrhoea és más nemi betegségek 
is nagyon elteijedtek (21, 27), valamint a prostituáltak által 
a hüvely tágítására vagy szűkítésére általánosan használt 
eszközök és kenőcsök könnyen okozzák a genitális nyálka
hártya fellazulását és sérülésést (21). Ha a fertőzött egyén 
klinikai állapota az AIDS kifejlődésének irányába tolódik az 
addig tünetmentes seropozitív állapotból, vérében és vála
dékaiban több lesz a vírustermelő sejt is (15). Itt érdemes 
még gondolni a lokálisan használt spermicid vegyületek 
esetleges HTV-elpusztító hatására. Ideális az olyan vegyület 
lenne, amely savanyú közeg fenntartása mellett nemcsak a 
virionokat, hanem a vírushordozó sejteket is gyorsan el
pusztítaná a nyálkahártya legkisebb károsítása nélkül. (13).

A HIV-vel fertőzött anyák esetében a hüvelyi szülés ön
maga nem jelent veszélyt az újszülött fertőződését illetően, 
ha a méhben még nem fertőződött (32, 38). Több tanul
mányjutott arra a következtetésre, hogy inkább az anyatejes 
táplálás során történhet fertőzés, főleg akkor, ha a szoptatás 
idején alakul ki az anyában viraemia (1, 3, 4, 7, 17, 28, 32, 
38). Az anyatejben is fertőzött lymphocyták hordozzák a ví
rust (39), ráadásul az anyatej pH-ja 6 ,6 —6,8 (35). Az újszü
löttek gyomra sokkal kevésbé savanyú, mint a felnőtteké, fő
leg a születés utáni 2. és 10. nap között. Ilyenkor szabad sav 
ki sem mutatható. Koraszülöttek gyomra még kevésbé sava
nyú (az éhgyomri érték pH-ja 4,7), s szabad savakat sem tar
talmaz (14, 35), koraszülés pedig gyakoribb HÍV seropozi
tív anyák körében (16, 32). Egyébként más retrovirus, a

HTLV — is terjedhet ugyanígy anyatejjel (40). Felnőttekben 
egyébként a nyálnak lehet enyhe HÍV ellenes hatása (10) pH
6 ,2—7,2 vegyhatása révén, de ez nem látszik elegendőnek 
a vírushordozó fehérvérsejtek elpusztítására általában (25,
40).

A  bőr felszíne is savanyú, pH 3,5—5,8 a kézen, lábon, 
törzsön és az arcon, de a pH 5,5—6,3 között van a lágyékon 
(35). Ez jelentősen hozzájárulhat a HÍV ellenes védelem
hez, főleg, ha a bőr sértetlen. A  könny vegyhatása viszont 
enyhén alkalikus, és ez a tény magyarázhatja meg, miért 
fertőződött egy nővér, amikor egy HÍV seropozitív egyén 
vére az arcába fröccsent (11).

Meglepő módon, az intravénás kábítószerként használt 
heroin önmaga kissé védő hatású a HÍV ellenében. A  szert 
használók a kábítószer beadása után vérükkel még átmos
sák a fecskendőt az utolsó csepp bejuttatása céljából. így a 
fecskendő erősen kontaminálódik, sokszor azt még el sem 
mossák. A  következő használók fertőződhetnek (5). A  he
roin — diacetilmorfin — azonban enyhén savanyú vegyha- 
tású, pH 5 körül. Vizes oldatban lebomlik, miközben ecet
sav felszabadulásával tovább savanyodik (24, 41).
Természetesen nagyobb mennyiségű vért nem képes fertőt
leníteni az oldat teljesen, de hozzájárulhat ahhoz, hogy 
ugyanazt a kontaminálódott fecskendőt használó több egyén 
közül nem mindenki fertőződik az A ID S vírusával.
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GYÓGYSZERKÖLCSŰNHATÁS: E g y ü tta d á sa  k e rü le n d ő
— a sz é ru m  K *-szintjét e m e lő  (p l. k á lium  m e g ta k a r ító  — S p iro n o la c 
ton , a m ilo r id , tr ia m te re n  — )sz e re k k e l (h ip e rk a lé m ia  le h e tő s é g e ).

ÓVATOSAN ADHATÓ:
— d iu re tik u m o k k a l fo ly a d é k d e p le tá lt á l la p o tb a n , ill. k a lc iu m a n ta g o -  
n is ták  je le n lé té b e n  h a tá s a  fo kozód ik .
— é rtá g ító  h a tá s ú  sz e rek k e l (h ip o tó n ia  le h e tő s é g e )
— n em  s z te ro id  g y u lla d á s c sö k k e n tő k k e l ( v é rn y o m á s -c sö k k e n tő  h a tá s  
gyengü l)

TÚLADAGOLÁS KEZELÉSE: A h ip o tó n ia  f iz io ló g iá s  s ó o ld a t in fúzió jáva l 
á lta lá b a n  m e g s z ü n te th e tő .  A c a p to p r il h e m o d ia l íz is se l a k e r in g é sb ő l e l 
tá v o líth a tó .

ADAGOLÁS: E gyéni e lb írá lá s t igényel.

S zo k áso s a d a g  felnő tteknek :
HIPERTÓNIA: K ezdő ad a g  n a p o n ta  3 -sz o r  12 ,5  m g . Ha a  v é rn y o 
m á s c s ö k k e n é s  2 n a p o s  k ez elés  u tá n  n em  k ie lég ítő , az  a d a g  f o k o z a to sa n  
n a p o n ta  3 - s z o r  50  m g-ig  em elh e tő .
T ovább i v é r n y o m á s c s ö k k e n é s  e lé ré s é re  tiazid  d iu re tik u m , b é ta - b lo k k o 
ló é s /v a g y  e g y é b  v a z o d ila tá to r  (k a lc iu m -a n ta g o n is ta .  p ra z o s in ,  d ih y d - 
ralazin) a d h a tó .
300  m g n ap i ad a g  fe le tt a m e llé k h a tá so k  g y a k o r isá g a  je le n tő s e n  m e g 
nő , e z é r t e n n é l m a g a s a b b  nap i a d a g  n em  ja v aso lt!

RENOVASZKULÁRIS ÉS RENOPARENCHYMÁS HIPERTÓNIA: N ap o n ta  
3 -sz o r  6 ,2 5 — 1 2 ,5  m g, fe n n ta rtó  ad a g  n a p o n ta  3 — 4 -s z e r  2 5  m g -ig  fo 
k o za to sa n  n ö v e lh e tő , enné l n ag y o b b  d ó z is ra  ritk án  v a n  s z ü k s é g .  
B eszűkü lt v e s e m ű k ö d é s  e s e té n  a  m a x im á lis  nap i a d a g :

ml/min/m2
Creatinin clearence. 

ml/sec/m2 ml/sec/fó*
dózis
mg

80-41 1,33-0,68 2,31-1.18 300
40-21 0,66-0,35 1,15-0,61 150
20-11 0,33-0,18 0,57-0,31 75

10 0.17 0.29 37,5

'Felnőtt átlagos testfelszínre (1,73 m2) számított érték.

SZÍVELÉGTELENSÉG.A k ez e lés t 2 — 3 -s z o r  6 ,2 5  m g -m a l c é ls z e r ű  k e z d e 
ni, é s  az a d a g o t  fo k o z a to sa n  n ö v eln i.

GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN: A lk a lm az ása  n ag y  ó v a to s s á g o t  igényel, 
c s a k  igen  in d o k o lt e s e tb e n  ( e ls ő s o rb a n  re n o v a sz k u lá r is  v a g y  re n o p a -  
r e n c h y m á s  h ip e rtó n iá b a n )  a d h a tó .
J a v a s o l t  n ap i a d a g : 1— 2 m g /te s t tö m e g  kg.
A ta b le t tá t  é tk e z é s  e lő tt 1 ó ráv a l kell bevenn i!
A g y ó g y s z e re s  k ez e lés  b e á llí tá s á t b e lg y ó g y á sz  sz a k o rv o s  v ég e zz e , le h e 
tő leg  fe k v ő b e te g  g y ó g y in té ze tb e n .
A m b u la n te r  tö r té n ő  a lk a lm a z á sa k o r  s z ü k s é g e s  az e ls ő  a d a g  (6 ,2 5  vagy  
12 m g) h a t á s á n a k  le m é ré se : a  v é rn y o m á s t le g a lá b b  3 ó rá n  á t  3 0  p e r 
ce n k é n t kell m e g m é rn i.  Ezt k ö v e tő en  a b e teg e k  g y a k o r ib b  e l le n ő rz é s e  
s z ü k s é g e s  a  m e g fe le lő  a d a g o lá s  m e g á lla p ítá sá ig .

FIGYELMEZTETÉS: S ú ly o sa b b  v e s e k á ro s o d á s  e s e té n  a  k e z e lé s t g o n d o 
sa n  m é rle g e lv e  k ise b b  a d a g o k k a l kell kezden i ( n a p o n ta  2 — 3 -s z o r  
6 ,2 5  m g) a  d ó z is  e m e lé s é t ó v a to s a n  kell v ég e zn i. A te rá p ia  m e g k e z d é se  
e lő tt, m a jd  h a v o n ta  a p r o te in ü r íté s t  f ig y e lem m el kell k ísé rn i. Ha a p ro te -  
in ú r íté s  m e g h a la d ja  az  1 g /n a p  é r té k e t ,  v ag y  fo kozód ik , a te rá p ia  fo ly ta 
tá s á t  a la p o s a n  m e g  kell fo n to ln i. (F o k o z o tt p ro te in ü r íté s  a te rá p ia  e lső  
nyo lc h ó n a p já b a n  v á rh a tó , ez é r t a  9. h ó n a p tó l c s a k  h á ro m h a v o n ta -fé l-  
év e n te  s z ü k s é g e s  az  e l le n ő rz é s . (A s ó -  é s /v a g y  fo ly a d é k d e p le tá lt b e t e 
g e k b e n , r e n o v a sz k u lá r is  h ip e rtó n iá b a n  a d a g o lá s a  n ag y  ó v a to s s á g o t  
igényel, m e rt a  fo k o zo tt ren in  f e ls z a b a d u lá s  k ö v e tk ez téb e n  a ca p to p r il 
v é r n y o m á s c s ö k k e n tő  h a tá s a  n ag y o b b  m é rté k ű , igen  ritk án  ta c h y c a rd ia  
is  e lő fo rd u lh a t.
S z ív e lé g te le n sé g b e n  s z e n v e d ő  b e te g e k  b e á llí tá s a  so rá n  az e ls ő  ad a g o ^  
kát k ö v e tő en  g y a k ra b b a n  lép  fel h ip o tó n ia ,  e z é r t a g y ó g y sz e r  b e á llí tá s a  
fe lté tlen ü l f ek v ő b e teg  g y ó g y in té z e tb e n  tö r té n je n . Az e lő z e te s  d iu re ti-  
k u m m al kezelt b e te g e k  ja v a s o l t  k ez d ő  a d a g ja  n a p o n ta  2 — 3 -s z o r  6 ,2 5 — 
1 2 ,5  m g.
A f e h é rv é rs e jts z á m o t a k ez elés  e ls ő  h á ro m  h ó n a p já b a n  h a v o n ta , m a jd  
h á ro m h a v o n ta  kell e llenő rizn i.
A u to im m u n  b e te g s é g b e n  sz e n v e d ő k  fe h é rv é rs e jts z á m á t az e ls ő  3 h ó 
n a p b a n  k é th e te n te ,  m a jd  k é th a v o n ta  kell e llen ő riz n i. 4 * 1 0 9/1 a la tt i f e 
h é rv é rs e jts z á m  e s e té n  a kvalita tív  v é rk é p  e l le n ő rz é s e  is  s z ü k s é g e s .
Ha a n eu tro fil g ra n u lo c itá k  sz á m a  1 x 1 0 9/1 a lá  c s ö k k e n , a  k e z e lé s t be 
kell s z ü n te tn i.  In fekció  e lső  tü n e té re  a z o n n a l vérk ép  e l le n ő rz é s  s z ü k s é 
g es . M űté tek  a la tt  e s e tle g  je len tk ez ő  h ip o tó n iá t  v o lu m e n e x p a n z ió v a l 
kell m e g sz ü n te tn i .

A b e te g  fig y e lm ét fel kell hívni:
— in fek c ió  e ls ő  tü n e té re  vagy  ö d é m a  fe llép te k o r az o n n a l fo rd u ljo n  o r 
v o sh o z
—  a te rá p iá t  ö n k é n y e se n  ne  sz a k íts a  m e g
— fo k o z o tt fo ly a d é k v e sz té s ,  iz za d ás , h á n y á s ,  h a s m e n é s  e s e té n  fo rd u l
jon  o rv o sh o z  (ez ek n e k  az á lla p o to k n a k  a k ö v e tk ez m én y e  s ú ly o s  h ip o 
te n z ió  lehet)
— ó v ak o d jék  a fizikai m e g te rh e lé s  h ir te le n  fo k o z á sá tó l.

MEGJEGYZÉS: + C s a k  v én y re  a d h a tó  ki é s  c s a k  eg y sze ri a lk a lo m m a l. Az 
o rv o s  ak k o r re n d e lh e ti, ha  az t a  te rü le ti le g  é s  s z a k m a ila g  ille té k e s  fek- 
v ó b e te g e llá tó  o sz tá ly , s z a k re n d e lé s  (g o n d o z ó )  s z a k o rv o sa  ja v a so lja .
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A szerzők az elmúlt 4 év folyamán 8 tápcsatorna angio- 
dysplasiát (a. d.) észleltek. A betegek kórlefolyásának ta
nulságait elemezve megállapítják, hogy az a. d. ismeretlen 
tápcsatomavérzés oka lehet. Az a. d. alapvetően angiográ- 
fíával kórismézhető. Gyakran társul májcirrhosissal vagy 
aortastenosissal. Az a. d. kezelése sebészi. A körültekin
tően végzett rezekció után is lehet számítani újabb a. d. ke
letkezésére és az újravérzésre.

G astroin testinal angiodysplasia . 8 cases o f gastrointesti
nal angiodysplasia are reported. It can be stated on the 
analysis o f these cases, that the angiodysplasia can be the 
cause of unexplained GI hemorrhages, and in the majority 
o f cases the visceral angiography provides diagnostic evi
dence. The angiodysplasia can be observed frequently in 
association with liver cirrhosis and aortic valvular steno
sis. Surgery is regarded as the best method of treatment. 
Subsequently the careful resection rebleeding and de
velopment of newer angiodysplasia can occur.

A  heveny tápcsatomavérzések között az ismeretlen 
eredetűek jelentik a legtöbb problémát napjainkban is. A 
korszerű diagnosztikus eljárások (oesophago-gastro- 
duodenoscopia, coloscopia, angiográfia) igénybevétele je
lentősen javította a vérzésforrás felfedezésének arányát. 
Az ismeretlen eredetű tápcsatomavérzések aránya a koráb
bi 10—20%-ról néhány %-ra csökkent (5/a, 5/b, 9). Lé
nyeges, hogy az ismeretlen eredetű vérzések között mind 
gyakrabban kerül kórismézésre a tápcsatorna angiodys- 
p la siá ja . (A továbbiakban: a. d.)

A  gastrointestinalis a. d. etiológiája lényegében isme
retlen. Hasonlóképpen homályos a vérzés kialakulásának 
oka is a. d.-ban. Vitathatlatlan, hogy mind több ismeret 
kerül napvilágra a klinikusok fokozottabb gondossága, to
vábbá a diagnosztikus eljárások javulása következtében 
növekvő esetszám miatt. Ez utóbbi megállapítás döntően a 
mesenteriális angiográfiára vonatkozik (6 ).

A colon a. d. első angiográfiás kimutatása M argulis 
(13) nevéhez fűződik. Az a. d .-ból származó vérzés kimu
tatására szolgáló szelektív angiográfia viszont Baum  (4) 
munkásságán alapszik. Megemlítendők M oore  (15) és Bo- 
ley  (5/a, 5/b) alapvető m egfigyelései amelyek döntően hoz
zájárultak ahhoz, hogy a gastrointestinalis a. d. az érdek
lődés homlokterébe került a gastrointestinalis vérzések 
forrásának keresése során.

Érdekes, hogy a korábbi években főként a gyomorban 
és a vékonybélben írtak le a. d.-t. Az újabb közlések

Kulcsszavak: angiodysplasia, tápcsatorna, vérzés

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam  36. szám

azonban a colon, főként a coecum és a colon ascendens a.
d.-iról számolnak be. (5/a, 5/b, 7, 9, 20).

Anyag és m ódszer

A feldolgozott beteganyag a Semmelweis OTE Sebé
szeti Tanszék 1985. január 1. és 1988. december 31. közötti 
betegforgalmából származik. Ezen időszak alatt 8 beteg a. 
d.-ja került felismerésre. Az elemzésben szereplő 4. szá
mú beteg a. d.-ja csak post mortem került felfedezésre, 
mint a masszív gastrointestinalis vérzés oka.

A betegek átlagéletkora 53,1 év (1. táblázat). Szemben 
az irodalmi adatokkal a diverticulumok társbetegségként 
betegeinken nem fordultak elő. Egy betegen aorta stenosist 
fedeztünk fel. Három betegen obliterativ arteriosclerosis 
tüneteit észleltük.

Valamennyi a. d .-s  beteget tápcsa tom avérzés m iatt 
kezeltük. A  tápcsatornavérzés különböző fokú volt. A vér
zésre vonatkozó anamnesztikus adatok néhány héttől egé
szen az 5 éves időtartamig nyúltak vissza. Ez utóbbi bete
gen az idős kor és agyi vascularis történés miatt nem került 
sor előbb műtétre. Valamennyi a. d.-s betegen számos al
kalommal történt felső panendoscopia, coloscopia lénye
gében a diagnózis felállítása nélkül. A  betegeket ismeret
len eredetű gastrointestinalis vérzésben szenvedőknek 
minősítették. Emiatt a kezelésük elhúzódott és a vérigény 
jelentős volt. Az 1. táblázatban  szereplő adatok csupán be
csültek — retrospektiv feldolgozáson alapulnak — joggal 
feltételezhető azonban, hogy a valós vérfelhasználás meg
haladta a becsült értéket.

A  kórisme felállítását illetően megállapítható, hogy 
eseteinkben az a n g io g r á f ia  vezetett a diagnózishoz. Ki
vételt képez az a 66  éves nőbeteg, akinek a. d.-ja egyénei^ 1967
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1. táblázat: A gastrolntestinalis a.d. klinikai jellemzői

Sorszám 
és nem

Kor
év A.d. helye

Prediszponáló
tényező

A vérzés jellege, 
tartama

Becsült vér
igény (I)

Diagnózist
biztosító
eljárás

Kimenetel

1 . nő 6 6 colon desc. Aorta stenosis 
Cirrhosis hep.

1 éve ismétlődő ■14 angiográfia +

2 . ffi. 60 colon desc. Hepatopathia
alcoholica

több éve ismétlődő 17 angiográfia gyógyult

3. ffi. 41 fi. lienalis VII. faktor hiány 15 hónap 5 angiográfia gyógyult

4. nő 6 6 gyomor Art. scler. oblit. 
Cirrhosis hep.

2  hónap 7 szekciónál
kórismézett

+

5. ffi. 17 fi. lienalis — heveny 4,5 angiográfia gyógyult

6 . ffi. 61 coecum Art. scler. oblit. 4 hónap 1 1 angiográfia gyógyult

7. nő 74 coecum jejunum Art. scler, oblit 5 év 8 ismételt an
giográfia gyógyult

8 . nő 40 colon asc. Cirrhosis hep. 2 3 laparotomia +

műén csak a szekció során igazolódott. E betegen nem is 
került sor az angiográfiás vizsgálatra.

Az irodalmi adatokkal egyezően a mi anyagunkban is 
előfordult, hogy az első angiográfiával csak egy a. d.-át 
mutattunk ki, és az újravérzés miatt végzett második an- 
giográfia eredményezte a jejunalis a. d. felismerését. Ezt 
az esetetet tanulságai miatt részletesen is ismertetjük.

J. K.-né 74 éves beteg belgyógyászaton állott ismételt keze
lés alatt. Anamnézise: eleinte ritkábban, majd mind gyakrabban 
tápcsatorna vérzése jelentkezett, melynek okát a részletes ki
vizsgálások nem fedték fel. Cerebrovascularis inzultusa zajlott 
le. Emiatt a tervbe vett explorativ laparotomiára nem került sor. 
A vérzések igen súlyos, jelentős mennyiségű vérpótlást igénylő 
anaemizálódást okoztak, azonban keringésmegingást, sokkos ál
lapotot sohasem idéztek elő. Ismételt anaemizálódást követően 
belgyógyászat mesenterica angiográfiát indikál. A vizsgálat az 
Országos Érsebészeti Intézet Röntgen Diagnosztikus Laborató
riumában történik. (Dr. Simonfy) (1. ábra). A vizsgálat felfedte

1. ábra: Artéria mesenterica superior angiográfia: a coecumnak 
megfelelő területen az artéria ileocolica végágai submu- 
cosus szabálytalan érrajzolatot alkotnak a környezetnél 
intenzívebb telődéssel.

a. d. miatt műtétet indikáltunk. Az a. d. a mobilizált coecum át
világítása során igen jól látható volt, sőt egyúttal vért is megfi
gyeltünk a coecum lumenében. Jobb oldali hemicolectomia tör
tént (Dr. Jakab). A preparátumon kanüláltuk az artéria 
ileocolica-t, előbb metilénkéket, majd kontrasztanyagot fecsken
deztünk be: 2, 3. ábra. Az e területről készült szövettani vizsgálat

2. ábra: Gyermektenyérnyi kéken elszíneződött terület a coecum- 
ban. Metilénkékkel való feltöltés után. (art. ileocolicán ke
resztül).

szerint abnormálisán tágult erek, vénák és arteriolák észlelhetők 
a kéken festődön részekben. Az erek dilatatiója döntően a sub- 
mucosában figyelhető meg, egy-két látótérben a mucosában is. 
Egy vastagabb érlumen a muscularis réteget átfúrta.

A beteg 1 hónap múlva ismételt tápcsatomavérzés miatt 
visszakerült. A sürgősséggel készített angiográfiával újabb, a je -  
junumban elhelyezkedő a. d. került felfedezésre. Kérésünkre a 
Seldinger katéter bennmaradt, a vége mintegy „rámutatott” a 
kb. 3 cm-es a. d.-ra. A műtét során a mesenteriumban jól tapint
ható katéteren át indigocarmint fecskendeztünk be, amely mara
dandóan és szegmentálisan elszínezte az a. d. területét, amelyet 
rezekáltunk (Dr. Jakab) (4. ábra).

Az angiográfiás vizsgálatok során a legáltalánosabban 
kanyargós submucosus érhálózatot drenáló vénát lehetett 
kimutatni. Három betegünkön a szabálytalan submucocus



2. táblázat: Gastrointestinalis a.d.—k klinikai jellemzői

3. ábra: Kontrasztanyag befecskendezés (Uromiro) az eltávolított 
jobb colonfélen az artéria ileocolicába vezetett kanülbe. 
Submucosus a. d. képe.

4. ábra: Maradandó, kékkel elszíneződött terület jelzi a  jejunalis a. 
d.-t. Intravitalis, intraoperativ festés indigocarminnal. Be
fecskendezés az artéria femoralisban hagyott Seldinger 
katéterbe.

érstructura és a tortuózus erek kimutatása mellett a kont
rasztanyag extravazációja és bélbe kerülése is m egfigyel
hető volt „ tó c sá so d á s”  formájában.

Az a. d.-ák 7 betegen a colonban, egy betegben a gyo
morban voltak (2. táblázat). 6  betegen egy vagy két, egy 
betegen számtalan és végül egy betegen 7 a. d.-t ész
leltünk.

Elhelyezkedés;
Gyomor: 1

jejunum: 1 +
jobb colonfél: 
fi. lienalis—

3 +

colon desc.: 4
+ egy betegen a coecumban és a jejunumban fordult elő a.d.

A.d. száma:
1— 5: 6

6 - 1 0 : 1

1 0  felett: 1

A.d. nagysága:
1— 5 mm: 3
6 — 1 0  mm: 1

1 0  mm-en felül 4

3 betegen akutan avatkoztunk be angiográfia után, 4
betegen választott műtétet végeztünk. A műtét során 2 be
tegen lehetett átvilágítással észlelni a kóros érstructurát, 1 
betegen intraoperativ festéssel tettük láthatóvá. A bevat- 
kozásokat a 3. sz. táblázatban  tüntettük fel.

3. táblázat: Az a.d. kezelése

Műtéti beavatkozás: Akut: 3 Választott: 4

Jobb oldali hemicolectomia 3
Bal oldali hemicolectomia 4
Vékonybél resectio 1

Szövődmények 

Subphrenicus tályog 1

Sebgennyedés 1

Légzési elégtelenség 3
Újravérzés 4
Utóvérzés 2

A 8 betegből hármat elveszítettünk. Ez a halálozási 
arány a masszív gastrointestinalis vérzés és a mindhárom 
elhunyt betegen észlelt cirrhosis hepatis következménye.

A szövődmények közül kiemeljük a légzési elégtelen
ség és az újravérzés gyakoriságát (3. táblázat). Két bete
gen utóvérzést észleltünk a műtét után, ennek egyértelmű 
okát nem lehetett megállapítani. Az utóvérzések konzer
vatív kezelésre megszűntek. 4 betegen ú jravérzés keletke
zett; közülük egyben bizonyossággal újabb a. d. oki té
nyezőként szerepelt, másikban faktorhiányos állapotot 
tehettünk felelőssé. A fennmaradó két újravérzés okát 
egyértelműen tisztázni nem tudtuk.

M egbeszélés

Az emésztőcsatorna arterio-venosus malformatióit 
részletesen Gentry (cit. D e D iego) (6) írta le. Az angiográfi- 
ás vizsgálatok és tapasztalatok alapján M oore (15) javasolt 
olyan osztályozást, amely mind a mai napig is általánosan 
használt és magába foglalja az a. d. angiográfiás megjele
nést, elhelyezkedést, a kort, sőt a családi anamnézist is:

%
1969



1. típus: rendszerint egy a. d. a colon jobb felében az 
55 év körüli, vagy annál idősebb betegen

2 . típus: vékonybél a. d. feltételezhetően kongenitális 
eredettel 50 évnél fiatalabb betegen

3. típus: multiplex lokalizáció társul Rendu— O sler— 
Weber-szindrómához (herediter haemorrhagiás teleangi
ectasia) (8)

B oley  (5/b) szerint az emésztőcsatorna degeneratív 
érelváltozásai — melyeket a tápcsatorna értágulatainak  
nevezett — megfelelnek a Moore 1. típusú, szerzett a. 
d.-áknak.

Ami az a. d. keletkezését illeti, két elmélettel kell szá
molnunk. B oley  (5/a, 5/b) hypothesise szerint az izom
kontrakciók és disztenziók alatt a submucosus vénák ism é
telt — in term ittá ló  — elzárása miatt a vénák kitágulnak és 
kanyargósak lesznek. Idővel kicsiny arterio-venosus össze
köttetések jönnek létre a praecapillaris sphincter funkció 
elvesztéséből (5. ábra).

5. ábra: Az a. d. keletkezési mechanizmusa. (Boley után) A: nor
mál helyzet. B: az elvezető vena kompressziója. C: sub
mucosus vénás tágulat. 0 : kezdődő arterio-venosus 
kommunikáció. E: Submucosus a. d. a  praecapillaris 
sphincter funkció elvesztésével.

Mások viszont feltételezik, hogy az intraluminalis 
nyomásfokozódás következtében ischaemia alakul ki, és ez 
vezetne a submucosus arterio-venosus fistula keletkezésé
hez (4). G reenstein  (7) úgy véli, hogy a jobb colonfél falá
nak vékonysága elősegíti az a. d. kialakulását (15). Ez az 
elmélet segítene megmagyarázni azt a mind gyakoribb 
megfigyelést, hogy az aorta billentyű stenosisa viszonylag 
gyakran társul a colon a. d.-ához. Az aorta stenosisban a 
pulsus parvus et tardus csökkent perfúziós nyomással — 
következményes mesenterialis ischaemiával — hat a coe- 
cumra, melyet az artéria mesenterica superior legdistali- 
sabb ágai, mint végarteriák látnak el (2, 3, 7, 10, 11). Occ- 
lusiv artériás betegségek is gyakran társulnak az a. d.-ához 
(10, 11). B oley  (5/b) és G roff (9) szerint nincs logikai, szig
nifikáns kapcsolat a két betegség között.

Egyes megfigyelések szerint az idült vesekárosodás és 
a haemodialysis mellett gyakoribb az a. d. (5b). Coagulo- 

1970 pathiával és thrombocytopathiával együttes a. d.-t is leír

tak, azonban a coagulopathiát inkább a hosszantartó vér
zés következményének és kockázati tényezőnek kell tartani 
(14, 20).

Gyakorlatunkban kisszámú betegen ugyan, de m egle
hetősen szembeötlően az a. d. m ájcirrhosissa l együtti gya 
kori előfordulását észleltük. A portalis hypertensio az izo
lált arterio-venosus összeköttetések kialakulásának 
lehetőségét elősegíti. E megfigyelésnek azért tulajdoní
tunk jelentőséget, mert éppen ismert, kórismézett májcirr- 
hosis mellett gondol legkevésbé  a klinikus a. d.-ára, mint 
a vérzés forrására. Ezért azt gondoljuk, hogy ismert máj- 
cirrhosis mellett, ha az oesophagus varixok nem véreznek 
és a coloscopia is negatív, vérzésben indikált az angi- 
ográfia.

Az a. d. diagnózisa alapvetően az a n g i o g r á f i á n  
alapszik. Kétségtelen, hogy számos közlés szól a colosco
pia értékéről mind a kórismézésben, mind a terápiában az 
elektrokoaguláció felhasználásával (10, 11, 12, 16, 17, 19). 
Általános az a vélemény, hogy az elektrokoaguláció csu
pán az 1 cm-nél kisebb elváltozások kezelésére alkalmas. 
A nagyobb a. d. műtéttel gyógyítandó.

A műtéttel kapcsolatban ki kell hangsúlyozni, hogy az 
esetek jelentős részében az a. d. nem látható, még átvilágí
tással sem. A biztonságos megtalálás érdekében saját ese
tünkben a Seldinger katétert bennhagytuk az angiográfia 
után a műtét idejére. Az intravitális festéssel láthatóvá tett 
angiodysplasiás szakaszt azután könnyedén eltávolítottuk.

Az ajánlott műtéti beavatkozás egyértelműen a rezek- 
ció. Az eltávolított bélszakasz artériás, kontrasztanyaggal 
való feltöltése tisztázhatja megnyugtató módon az a. d. el
távolításának tényét, és pontosan ábrázolja a submucosus 
elhelyezkedését, sőt támpontot nyújt a szövettani kimet
szés pontos helyére vonatkozóan (1, 4 , 5/a, 5/b, 18).

M eyer  (14) szerint a rezekciós műtétet követően még 
a preparátum angiográfiás, majd szövettani pozitivitása 
esetén is számíthatunk újravérzésre. Ennek oka lehet:

1. az a. d. inkomplett eltávolítása
2 . a műtét előtti mesenterica angiográfián n e m  került 

felfedezésre és ezért a műtét során eltávolításra egy máso
dik vagy további a. d.

3. új a. d. keletkezett a műtét után.

Sajnos az újravérzésekkel járó esetekben fennállhat az 
a lehetőség, hogy a vérzés okát még az ismételt angiográfi- 
ával és a műtéttel sem iktattuk ki teljes biztonsággal.

Beteganyagunkból az alábbi következtetéseket tudjuk 
levonni:

Úgy tűnik, hogy mind gyakrabban kórismézünk az is
meretlen etiológiájú és helyű tápcsatomavérzések között 
a. d.-át.

Az a. d. túlnyomórészt az idősebb korosztály betegsé
ge. Az a. d. leggyakrabban a colonra, a coecum ra  és a f le -  
xura lienalis  környékére lokalizálódig M egfigyeléseink  
szerint m ájcirrhosishoz és aortastenosishoz  társulhat.

A  klinikai képet az ismétlődő tápcsatornavérzés je l
lemzi, amelynek helye és oka ismeretlen. A kórelőzmény 
többnyire hónapokra és évekre terjed. A vérfelhasználás 
jelentős. A vérzések általában keringésösszeomlást, sok
kot nem idéznek elő, bár jelentős fokúak.



Az alapvető és a kórismét biztosító eljárás az angi- 
ográfia.

Az a. d. kezelése sebészi. A  rezekció az elfogadott se
bészi eljárás. Multiplex a. d. esetén többszörös szegmentá
lis rezekció is szóba jön.

Az eltávolított bélszakasz műtét utáni, a tápláló artéri
án keresztüli feltöltése szükséges, részint az a. d. eltávolí
tásának bizonyítására, részint a szövettani vizsgálat helyé
nek kiválasztására.

Végül az a. d.-ban szenvedő beteganyag elem zése fel
hívja a figyelmet a klinikus éberségére, a helyes diagnosz
tikus eljárás kiválasztására ismeretlen eredetű gastrointes- 
tinalis vérzés esetén, melynek célja az eredmények 
javítása és az ismeretlen eredetű vérzések számának mini
mumra csökkentése.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki az Orszá
gos Érsebészeti Intézet Röntgen Diagnosztikai Laboratóriumá
nak a vizsgálatok soronkívüli elvégzéséért, az eredmények in
terpretálásáért és a felvételek rendelkezésünkre bocsátásáért.
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KÁROS SZENVEDÉSTŐL MENTES.
ASS-üOO mg pezsgőtabletta. Gyorssegély fejfájás, láz és gyulladás ellen.

ASS-SOO mg pezsgőtabletta. Vízben oldható, a szervezetben gyorsan felszívódik.
S a fájdalom pillanatok alatt elmúlik.

ASS-500 mg pezsgőtabletta
Fájdalom- é s  lázcsillapító , valamint gyulladáscsökkentő , 

fe lnő ttek  részére.
Szokásos napi adagja , ha  az orvos m ásképpen nem  rendeli, 

felnőtteknek 2 -á -sz o r  1-2 pezsgőtabletta. 10 éven felüli 
gyerm ekeknek szükség esetén 1 pezsgőtabletta. 

A pezsgőtablettát egy p o h á r  vízben fel kell oldani é s  é tkezés után
kell bevenni.

Gyermekek lelső légúti vírusfertőzése illetve bérányhimlője vagy 
annak akár gyanúja esetén  is, kizárólag orvosi utasításra 

alkalmazható. Amennyibén alkalmazásra kerül a gyógyszer ezen 
betegségek e setén  é s  esetleg tartós hányás, kábultság, 

eszméletvesztés lép le l, haladéktalanul orvost kelt hívni a 
gyermekhez, mivel ezek a tünetak egy rendkívül ritka, de adott 

esetben életveszélyes betegség jelei is lehetnek.

A készítményt nem szabad szedni:
-  terhes nőknek a te rhesség  utolsó három  hónapjában 

-  gyomor- é s  nyom bélfekélybetegségben szenvedőknek 
-  fokozott vérzékenységű egyéneknek

-  Szalicilét tartalm ú készítm ények Iránt érzékeny egyéneknek
Csak az orvos kifejezett utasítása esetén alkalmazza a gyógyszert:

-  asztma, szénanátha, o rrnyálkahártya polyp, k rónikus légúti 
fertőzés (főleg szénaná thaszerű  tünetekkel kapcso latosan)

esetén

-  egyéb gyógyszerekkel szem beni túlérzékenység (pl. 
csalánkiü tés, viszketés, bőrreakciók) esetén
-  állandóan fennálló  vagy ism étlődő gyom or- és 
nyom bélpanaszok esetén
-  máj é s  vesebetegség  esetén
-  te rhesség  alatt
-  szop tatás idején. Amennyiben rendszeresen  nagyobb 
m ennyiségű gyógyszer szedése válik szükségessé, a c secsem ő t 
e lke li választani
-  gyerm ekek felső légúti vírusfertőzése illetve bárányhim lője 
vagy akár a nnak  gyanúja esetén.
A gyógyszer alkalm azása kapcsán előfordulhatnak g yom or- és 
bélpanaszok, asz tm ás rohamok, bőrreakciók, nagyobb 
adagoknál fülzúgás, szédülés. Bármilyen, a gyógyszer 
alkalm azása folyam án előforduló nem  kívánatos m ellékhatásról, 
valam int egyéb szokatlan tünetről vagy panaszról a kezelőorvost 
haladéktalanul tájékoztatni kell, és a gyógyszer további szedése  
csak  az o rvos u tasításá ra  folytatható. Fekete ún. szurokszéklet 
esetén  azonnal o rvoshoz kell fordulnia.
Gyermekek elől gondosan  el kell zárni a  gyógyszert!
Más gyógyszer egyidejűleg csak  a  kezelőorvos tudtával 
szedhető, m ert az együttes alkalm azás során  m ódosulhat a 
gyógyszerek hatása.
Száraz helyen, nedvességtől és fénytől védve 
szobahőm érsékleten  tartandó!

Gyártja a Pharmavít Rt. Veresegyház, Lévai u, 5.
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Frontérzékenység, mint a szüiésmegindulás 
idejét befolyásoló tényező
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A szerzők a szülésmegindulások időpontja és a meteoroló
giai változások közötti kapcsolatot vizsgálták a szülőnők 
frontérzékenységének a függvényében. A frontérzékenysé
get 60 kérdésből álló teszt segítségével állapították meg. 
Fordított arányú összefüggést mutattak ki az érzékenység 
mértéke és a terhesség időtartama között. Meteorológiai- 
lag nyugodt időszak után fellépő frontváltozás idején a szü
lésszám lényeges emelkedését észlelték. Frontváltozások 
alatt az adott frontra érzékenyek szülésmegindulásának 
arányát lényegesen magasabbnak találták, s ezt a jelenséget 
tartós fronthatás alatt is észlelték. Véleményük szerint a 
meteorológiai hatások is azon tényezők közé tartoznak, 
melyek befolyásolhatják a szülés megindulásának az idő
pontját a frontérzékeny asszonyoknál.

Front sensitivity: a  fa c to r  influencing the onset o f  labor. 
The connection between meteorological stimuli and the 
onset o f labor was examined on the basis of the patients’ 
front-sensitivity. Front-sensitivity was tested by a ques
tionary containing 60 questions. Converse relation was ob
served between the degree of sensitivity and the gestation
al age. A  sudden rise of onsets o f labors could be shown 
during frontal changes, occured after meteorologically 
quiet periods. During frontal changes the ratio o f onsets of 
labors rose significantly among those patients who were 
sensitive tho the given front. This effect could be observed 
during a longer period o f frontal influence. By the authors 
opinion also meteorological stimuli can be regarded as one 
of the factors, determining the actual date of onset o f labor 
among frontsensitive women.

Az élővilág szaporodási ciklusában a környezeti té
nyezők változása jelentős szerepet játszik. Ez a hatás az 
embernél is fennáll, bár kevésbé kifejezett (10). A szülések 
számának évszakonkénti változását számos szerző vizsgál
ta, általában őszi és tavaszi maximumot regisztrálva, azon
ban egy 150 évre kiterjedő felmérés szerint a maximum
minimum azonos populáción belül is változásokat mutat 
(8, 13, 14). A holdfázis változása és a szülésszám kapcsola
tát 500 ezer eseten vizsgálva O sley és m tsai kifejezett 
összefüggést találtak (15). A reprodukciót általában befo
lyásoló környezeti tényezők mellett a gyakorló orvos szá
mára sokkal nagyobb jelentősége van az egyes terhessé
gek, illetve szülések kimenetelét befolyásoló, rövid ideig 
ható környezeti tényezőknek, a meteorológiai frontoknak. 
A front fogalmának a leírása óta (B jerkens, 1919) az addig 
szubjektív megfigyelések tudományos formát ölthettek. 
Különösen a pathologiás szülészeti események mint pl. az 
idő előtti burokrepedés, fajásgyengeség, spontán abortus, 
eclampsia keltették fel a kutatók érdeklődését (1, 7, 20). A 
vizsgálatok jelentős részében a szülészeti események és az 
egyes légköri tényezők mint pl. hőmérséklet, légnyomás, 
páratartalom változásának az összefüggését elemezték,

Kulcsszavak: frontérzékenység, szülés megindulás
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többségükben a két esemény időbeli egybeesését igazolva 
(9, 12, 17). Más szerzők azonban nem találtak ilyen össze
függéseket (6 , 11). Ennek okát annak tulajdonítják, hogy 
maga a szülés is összetett okok következménye, s az esetleg 
ezt befolyásoló meteorológiai változások is bonyolult fo
lyamatok eredői, így egy-egy elem hatásának a vizsgálata 
ritkán vezethet eredményre. Célravezetőbbnek látszik a 
frontok egyes fajtáinak, mint pl. hideg vagy meleg front
hatás és a szülészeti események összefüggéseinek a vizsgá
lata (5, 19, 21).

Mind a hideg, mind a meleg front jellegzetes változá
sokat idéz elő a szervezetben, azonban ezek mértéke jelen
tős arányban függ az egyén aktuális állapotától, illetve at
tól, hogy milyen jellegű frontra érzékeny. A z egyén 
frontérzékenységének ismerete nélkül bármilyen élettani 
jelenség és a fronthatás kapcsolatának a vizsgálata félreve
zető lehet, mert elfedheti az azonos környezeti hatásra je
lentkező, azonos érzékenységű betegek reakciói közötti 
összefüggést. Bár számos vizsgálatot végeztek már, első
sorban balesetes és myocardialis infarctuson átesett bete
gek között a frontérzékenység meghatározásával, a szülé
szetben hasonló tanulmányról nincs tudomásunk. Az 
alábbiakban a szülések megindulása és a frontváltozások 
közötti összefüggés vizsgálatáról számolunk be a szülőnők 
frontérzékenységének ismeretében.

%
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B etegek és m ódszer

A szülés megindulása és a fronttevékenység közötti kapcso
lat vizsgálata során az intézetünkben egy év alatt, a terhesség
28—42. hete között lezajlott 2100 szülés adatait dolgoztuk fel. Az 
elemzésbe természetesen nem kerültek be a bármilyen okból 
megindított szülések, elektiv császármetszések, intrauterin halá
lozások valamint azon betegek adatai, akik a szülés megindulása
kor vélhetően a Szeged térségében uralkodó időjárási zónán kívül 
tartózkodtak. így mintegy 1600 beteg adatai kerültek a különböző 
statisztikai feldolgozásokba. Minden asszony, vagy még a terhes
ség ideje alatt, vagy a szülést követően egy, a frontérzékenység 
meghatározására szolgáló, 60 kérdésből álló tesztet töltött ki, 
mellyel a frontérzékenység, illetve annak erőssége ismertté vált 
(16). Annak eldöntésére, hogy a terhes asszonyok között előfor
duló hideg, meleg, illetve vegyes frontérzékenység arány nem 
különbözik-e lényegesen a nem terhes nők között észlelttől, rész
ben az intézetünkben nőgyógyászati betegség miatt kezelt, rész
ben üzemekben dolgozó összesen 2 0 0  nő érzékenységi vizsgála
tát is elvégeztük. A felhasznált időjárási adatokat az Országos 
Meteorológiai Intézettől naponta kaptuk orvosmeteorológiai kó
dok formájában. Amennyiben a 24 órára szóló előrejelzés és a 
másnap regisztrált helyzet között eltérés volt, azt a következő na- 

.pi jelentésben korrigálták. Az adatok feldolgozása során a korri
gált kódokat vettük figyelembe. Az adatgyűjtés első hat hónapjá
ban a helyi meteorológiai megfigyelőállomás által rögzített 
méréseket is felhasználtuk. A szülésmegindulás időpontjának a 
rendszeres fájástevékenység kezdetét, illetve ennek hiányában a 
burokrepedés időpontját tekintettük. Az elemzéshez fronttérké
pet készítettünk, melyen a változásokat 8  órás időközökben tün
tettük fel. Markáns változások esetén az ennél rövidebb idő alatt 
lezajlott fronttevékenységet külön feltüntettük. A matematikai 
számításoknál az átlagok összehasonlítását variancia analízissel, 
a gyakorisági táblázatok kiértékelését pedig chi négyzet Qf2) 
próbával végeztük.

Eredm ények

A z elvégzett tesztvizsgálatok alapján a hideg, a meleg, 
illetve a vegyes frontérzékenység, más megjelöléssel a 
geofizikai biotípus (GBT), százalékos megoszlását előbbi 
kettőben az érzékenység fokának a megjelölésével az 1. 
táb láza ton  tüntetjük fel. Minden csoportnál megadtuk a

1. táblázat: A terhességi időtartam és a GBT összefüggése 
n = 1600

GBT típusa és 
erőssége

megoszlás
(0/0 )

terhesség tartama 
(hetekben X±SD)

meleg 3 3.9 37.0 ±  2.89
meleg 2 2 1 . 8 38.1 ±  1.91
meleg 1 16.5 38.1 ±  1.74
vegyes — 24.8 38.7 ±  1.84
hideg 1 21.4 38.1 ±  1.78
hideg 2 8 . 1 37.6 ±  2.72
hideg 3 3.5 36.9 ±  2.72

terhesség átlagos időtartamát a szüléskor. Megállapítható, 
hogy minél kifejezettebben érzékeny valaki a frontváltozá
sokra, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a ter
hessége az átlagosan számítottnál rövidebb ideig tartson. 
Csak a három főcsoport (melegérzékeny 42,2%; hidegér
zékeny 33%; vegyes érzékeny 24,8%) adatait elem ezve 
megállapítható, hogy a meleg-, illetve a hidegérzékeny 

t 9 7 4  csoportokban a gestatiós idő hasonló 37,9 hét (S D ±  1,96),

míg a vegyes érzékenységű betegeknél 5—6 nappal 
hosszabb az előzőeknél, 38,7 hét (S D ±  1,84). Ez a különb
ség szignifikáns ( p <  0 ,001).

Annak eldöntésére, hogy a terhesség nem befolyá
solja-e valamilyen irányban az érzékenységet, 2 0 0  nem  
terhes asszony esetében is meghatároztuk a GBT-t. A szá
zalékos megoszlást hasonlónak találtuk mindkét csoport
ban. 150 gravidánál a terhesség alatt, legalább 1 hónapos 
időközzel ismételten elvégeztük a tesztvizsgálatot. Az ese
tek 8 6 %-ában az eredmény ugyanaz volt, mint a korábbi 
alkalommal, 14%-ában az adott érzékenységi csoporton 
belül (hideg, meleg) változás volt az 1-es és 2 -es foko
zatot illetően. A kifejezetten hideg- vagy melegfront
érzékenyeknél (3-as alcsoport) az ismételt vizsgálat során 
is a korábbival egyező eredményt kaptunk.

A fronttevékenység és a szülésmegindulás összefüggé
sének a vizsgálatára a hosszabb, a meteorológiailag nyu
godt időszak után fellépő front idején meginduló szülések 
látszanak a legalkalmasabbnak, bár a 72 óránál tovább tar
tó frontmentes időszak viszonylag ritka. Az ábrán  az ilyen

szülésmegindulás / nap

10

átlagos napi szülésmegindulások száma 4.8

1. ábra: A szülésmegindulások számának a változása meteoroló
giailag nyugodt periódust követő fronthatás idején.

időszakok szülésmegindulásainak számát ábrázoljuk. Az
1—6 -tal jelölt oszlopok a több mint 3 napig tartó csendes 
időszak egyes napjainak az átlag szülésmegindulás számát 
mutatják. A 7. oszlop a 3—6. nap után fellépő front idején 
észlelt esetszámot jelöli. Az adatokból kitűnik, hogy nyu
godt légköri viszonyok között a napi esetszám lényeges in
gadozást nem mutat. A 3—6. nap után fellépő fronthatás 
idején 8—16 órán belül hirtelen emelkedés tapasztalható.

Ha a frontváltozások fellépésének az idején megindult 
szüléseket vesszük figyelembe, s ennek alapján vizsgáljuk 
a hideg-, meleg-, illetve vegyes érzékenységűek szülés
megindulásainak az időpontját, megállapítható, hogy 
adott front esetén a frontnak megfelelő érzékenységű ter
heseknél szignifikánsan magasabb a szülésmegindulások 
száma ( p <  0 ,001), mint az az átlagos megoszlásból követ
kezne (2. táb láza t).

A környezeti tényezők, ezen belül az időjárási frontok 
lehetséges hatásaira elsősorban a szülészeti események át
lagostól eltérő gyakorisága hívta fel a figyelmet. Ha a 
szülésmegindulások számának napi változása nem szem-
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Hatóanyag: 100 mg atenololum tablettánként.

Hatás: Kardioszelektiv ß-blokkolo. Intrinsic szimpato- 
mimetikus és membrán stabilizáló hatása nincs. Hatása 
egyszeri orális adag után legalább 24 óráig tart. Elhanya
golható mértékben jut át a vér-liquor gáton. A placenta 
barrieren áthatol, átjut az anyatejbe is. A vese útján vá
lasztódik ki. Antihipertenzív hatásának mechanizmusa 
nem teljesen tisztázott. A szívfrekvencia és kontraktili- 
tás csökkentésével az anginás tüneteket mérsékli. A sú
lyos anginás betegben a tényleges infarktus nem lép fel, 
csökkenti a ventricularis aritmia előfordulását, a fájda
lom mérséklődik. Akut miokardiális infarktusban az 
időben megkezdett kezelés csökkenti az infarktus ki
terjedését.

Javallatok: Hipertenzió, angina pectoris, szívritmus 
zavarok, heveny miokardiális infarktus korai szakasza.

Ellenjavallatok: Gyermekkor. II. és III. fokú atrio- 
ventrikuláris blokk, kardiogén sokk.

Adagolás: Hlpertenzlóban  a szokásos adag napi 
50— 100 mg egyszeri adagban. Hatás kialakulása egy-két 
hét múlva várható. Más antihipertenzív szerrel, pl. diu- 
retlkummal kombinálva adható.
Angina peetorlsban a szokásos adag napi 2-szer 50 mg 
vagy egy adagban napi 100 mg. (Az adag emelése továb
bi javulást nem eredményez.)
Szívritmus zavarokban  a megfelelő injekciós vagy infú
ziós kezelést követően fenntartó adagként napi egyszer 
50—100 mg.
M iokardiális Infarktusban a megfelelő injekciós vagy 
infúziós kezelés kiegészítéseképpen megfelelő 
időközönként 50 mg majd később napi egyszeri 100 mg 
a szokásos adag. (Jelentős bradikardia, hipotenzió vagy 
egyéb kellemetlen mellékhatás felléptekor adását fel 
kell függeszteni.)
Veseműködés zavara esetén azon betegeknél, akiknél a 
kreatlnin klirensz 15—35 ml/perc/1,73 m2 (ez megfelel 
300-600 jtmol/l szérum kreatlninnek) az adag napi 50 
mg vagy kétnaponként 100 mg, Ha a kreatinin klirensz 
kisebb, mint 15 ml/perc/1,73 m2 (azaz a szérum kreati
nin magasabb, mint 600 (i.mol/1) az adag kétnaponként 
50 mg vagy minden negyedik napon 100 mg,
Idősebb betegek adagja — főként veseműködési zavarok 
esetén — csökkenthető,

Mellékhatások; Bradikardia, hipotenzió (az adag 
csökkentését vagy a kezelés felfüggesztését tehetik 
szükségessé), hideg végtagok, izomfáradtság, alvásza
varok, bőrkiütések, száraz szem. (Legtöbb esetben a 
panaszok a kezelés befejeztével megszűnnek.)

Gyógyszerkölcsönhatások:
Tilos együtt adni:
-  verapamillal, ha a betegnek vezetési zavara van.
(Egyik készítmény sem adható iv. a másik megszakítása 
után 48 órán belül.)

Ó v a t o s a n  a d a n d ó :
— antiaritmiás szerekkel, verapamillal és verapamil tí

pusú kalcium antagonistákkal (különösen rossz kam
raműködés esetén, a kardiodepresszív hatás 
erősödhet);

— inzulinnal és szulfonilkarbamidokkal (a hipoglikémia 
fokozódhat és tartósabbá válhat);

— vérnyomáscsökkentőkkel (a vérnyomáscsökkentő 
hatás és a bradikardia erősödhet).

Figyelmeztetés: Adásakor különleges óvatosságra 
van szükség, ha a szív tartalékereje már csökkent. Szív
elégtelenség esetén kerülni kell a ß-blokkolok alkal
mazását, illetve csak olyan betegeknek adható, akiknél a 
dekompenzáció tünetei jól befolyásolhatók.
Óvatosan adandó krónikus obstruktiv légzőszervi be
tegségben szenvedőknek, asztmás betegekben a keze
lés hatására a légúti ellenállás növekedhet. A broncho- 
spazmus hörgtágítók (pl. salbutamol, vagy izoprenalin) 
adásával megszüntethető. Iszkémiás szívbetegségben 
szenvedők kezelését fokozatosan kell befejezni. Hirte
len megszakítás a beteg állapotát akutan ronthatja. 
Óvatosság szükséges a betegek clonidinről történő át
állításánál. Amennyiben a két szert adják, a ß-blokkolo 
abbahagyása után a betegnek a clonidint még néhány na
pig feltétlenül szednie kell.
Hipoglikémiás állapot okozta tachikardiás tünetet mó
dosíthatja. Reproduktív korban lévő nőknek, terhes
ségben és szoptatás idején csak a haszon-kockázat ala
pos mérlegelésével adható. Ha terhességi hipertóniában 
adása indokolt, szigorú orvosi ellenőrzés szükséges. 
Sebészi anesztézia előtt a kezelést legtöbb beteg esetén 
nem szükséges felfüggeszteni, de altatáskor óvatosan 
kell eljárni, mivel a kardiodepresszív hatás erősödhet. 
Esetleges vagus túlsúly I —2 mg iv. atropinnal kezelhető. 
Veseműködés zavara esetén az adagolás egyénileg állí
tandó be, Nem fődül elő jelentős akkumuláció, ha aglo- 
merulus filtrációs ráta nagyobb, mint 35 ml/perc/1,73 
m2.
Hemodialízisen lévő betegnek minden dialízis után 50 
mg adandó kórházi felügyelet mellett, a vérnyomásesés 
veszélye miatt,
Túladagolás: Extrém bradikardia esetén késedelem 
nélkül I - 2  mg iv. atropin adandó, majd ezt követően ha 
szükséges iv. bolusban adott 10 mg glucagon. A válasz
tól függően — szükség esetén — a glucagon iv. injekció
ban megismételhető vagy infúzió formájában (I —10 
mg/óra) adandó. Ha a glucagonra a válasz elmarad vagy 
glucagon nem áll rendelkezésre ß agonista adása javaik.

Megjegyzés: >|* Csak vényre, egyszeri alkalommal 
adható ki.

Csomagolás: 20x100 mg 

Előállító: ICI/Alkaloida



2. táblázat: A szülésmegindulások GBT szerinti megoszlása 
frontváltozások idején (%) n = 1600

Frontérzékenység (GBT)

Frontváltozás vegyes meleg hideg

meleg 27 49 24
hideg 24 20 56

betűnő, az esetleges fronthatás nem érzékelhető. Ezért e- 
lemeztük azon időszakok szülésmegindulásainak és a 
GBT-nek az összefüggését, amikor a légköri viszonyok  
16—24 óráig nem változtak lényegesen. Mint az 3. táb lá 
zaton  látható, sem leges periódusban a GBT szerinti meg-

3. táblázat: A szülésmegindulások GBT szerinti megoszlása 
fronthatás idején (%) n = 1600

Frontérzékenység (GBT)

Fronthatás vegyes meleg hideg

nincs 33 36 31
meleg 22 58 20
hideg 19 24 57

oszlás hasonló, míg meleg, vagy hideg front alatt az azo
nos érzékenységűek száma az átlagosnál lényegesen maga
sabb. Az eloszlások szignifikánsan különböznek
(p < 0 ,01).

M egbeszélés

A környezeti tényezők hatásainak az ismerete az em 
beri létre mind elméleti, mind gyakorlati jelentőséggel bír
(18). Az ismeretek gyakorlati felhasználásának alapfeltéte
le azon személyek ismerete, akikre egy-egy hatás fokozott 
megterhelést jelent. Ennek meghatározására többféle 
módszert alkalmaznak. A kérdőíves módszer bizonyos tu
lajdonságok meglétén, illetve hiányán alapszik (16), míg 
pl. a farmakodinámiás eljárás adrenalin és acetylcholin 
terhelésre adott válaszreakció alapján határozza meg a 
frontérzékenység fajtáját (4). Magunk, többféle meggon
dolás alapján a kérdőíves módszert választottuk. A GBT 
ismeretében vizsgálva a szülésmegindulás és a fronthatás 
összefüggését, megállapítottuk, hogy a fronthatás a GBT- 
től függően jelentősen befolyásolja a szülésmegindulás 
időpontját. Természetesen nem állítjuk ezzel azt, hogy a 
szülés megindulásához elegendő csupán a fronthatás által 
kiváltott reactio. Véleményünk szerint is a szülésmegindu
lás feltételeinek adottaknak kell lenniük (3). A fronthatás 
ebben a helyzetben mint „utolsó csepp” szerepelhet, bár 
mint az a különböző fokban érzékeny asszonyok átlagos 
terhességi idejének eltérése mutatja, a szülés megindulá
sához vezető feltételek alakításában is szerepe lehet. A 
fronthatás és a szülésmegindulás kérdésének összetettsé
gét mutatja, hogy bár az átlagosnál kisebb arányban, de 
adott érzékenységű egyének ellenkező típusú front alatt is 
szülnek. Az ellentmondást részben magyarázzák azok a 
megfigyelések, melyek szerint bizonyos egyéneknél inverz

fronthatások érvényesülnek. A z ilyen hatások pontos k i
szűrése mai technikai feltételeink m ellett m ég nem le 
hetséges.

Fontos annak a kérdésnek a tisztázása is , hogy a front
hatás fellépése m ilyen időintervallumban befolyásolja a 
szülésm egindulást. Lechner és  mtsai (9) főn szél m egjele
nése előtt 40  órával 10%-os szülésszám  em elkedést, m íg  
Polansky és mtsai (17) az idő előtti burokrepedések számá
nak hirtelen em elkedését figyelte m eg 3 órával a front fel
lépése után. M agunk ilyen pontosan definiálható időpontot 
nem  találtunk. Ennek magyarázatául szolgálhatnak azok a 
m egfigyelések , m elyek szerint a környezeti ingerek által 
kiváltott reakciók az egyes egyéneknél többórás különb
séggel is jelentkezhetnek, m ásrészt minden paraméterében 
azonos front gyakorlatilag nem  fordul e lő  (1).

Vizsgálataink szerint a fent em lített nehézségek e lle 
nére matematikailag is bizonyítható az a gyakorlati m egfi
gyelés, m ely szerint a frontváltozások hatással vannak a 
szülésm egindulások időpontjára. Ezen ism eretek gyakor
lati alkalmazásához vezető lépésnek tartjuk az egyéni érzé
kenység meghatározását.
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A szerzők 74 éves férfi beteg esetét ismertetik, akin tartós 
haematuria hátterében húgyhólyag daganatra derült fény. 
A transurethralis resecatum szövettani vizsgálata lympho- 
cytás típusú nem-Hodgkin lymphomának bizonyult. Az 
ezt követően elvégzett kiegészítő vizsgálatok a megbetege
dés lokális jellegét igazolták. Tartós kombinált szisztémás 
és loco-regionalis cytostatikus kezelést alkalmaztak, mely
nek hatására teljes klinikai remissiót értek el. Betegük kór
lefolyásának ismertetése kapcsán az extranodalis lympho- 
mák húgyhólyagra lokalizálódó, ritkán előforduló típu
sának diagnosztikus és terápiás kérdését tárgyalják.

P rim ary b la d d er  lym phom a. The authors present the case 
of a 74-year-old man in whom bladder tumor was detected 
the reason for haematuria. The histological investigation 
of transurethral resected pattern showed lymphocytic lym
phoma. In possession of the histological finding detailed 
haematological examination has been carried out, the pa
tient was without evidence of lymphoma dissemination. 
He received multichemotherapy (6  courses) and loco- 
regional cytostatic therapy and complete clinical rem ission 
was detecded. The authors report our experience with ex- 
tranodal bladder lyphoma included diagnostic and ther
apeutical notes as well as a review o f the relevant literature.

Napjainkban a nem-Hodgkin lymphomák (NHL) 
gyógyítása területén — az egyre eredményesebb diagnosz
tikus és terápiás eljárások bevezetéseként — jelentős fejlő
dés következett be. Az ötéves túlélés a megbetegedés stádi
umától, szövettani típusától függően 21—64%-ra tehető (8, 
18). A  nem-Hogdkin lymphoma csaknem minden életkor
ban előfordul, egyéves kor alatt ritka, gyakorisága az élet
korral növekszik. Az USA-ban évente kb. 27 000 esetet 
kórisméznek. Nőkön általában gyakoribb. A  kezelés ered
ményeit kedvezőtlenül befolyásoló prognosztikai tényezők 
a 60—65 év feletti életkor, szisztémás tünetek jelenléte, 
csontvelő és máj érintettség, extranodális típus, felszíni 
immunglobulin markerek.

Annak ellenére, hogy az összes NHL-es kórképek 
mintegy 10—25% -a extranodalis típusú, ezek biológiai tu
lajdonsága kevéssé ismert. Csak az utóbbi években derült 
fény arra, hogy a nodalis és extranodalis eredetű lympho
mák természete között a különbség lényeges (24). További 
gondot jelent, hogy az extranodalis lymphoma dissemina- 
tiójakor nehezen különíthető el a nodalis vagy extranodalis 
eredet.

Az extranodalis előfordulás körül sorrendben leggya-

Kulcsszavak: nem-Hodgkin lymphoma, extranodalis lymphoma, 
húgyhólyag

Rövidítések: NHL: nem-Hodkin lymphoma — UH: ultrahang — 
CT: computer tomographia — TÚR: transurethralis resectio

Orvosi H etilap 1990. 131. évfolyam 36. szám

koribb a fej-nyak (15, 26), gastrointestinalis tractus (11, 17,
23), bőr (12), orbita-paranasalis sinusok (1,15), csont (19), 
here (4 ,14 , 20), pajzsmirigy (6 , 24), idegrendszeri megje
lenés (6, 8, 21, 24). Ezen kívül leírtak tüdő (5), máj (25) 
primer lymphomát is. A primer központi idegrendszeri 
lymphoma ma is a rosszabb prognosisúak közé tartozik 
(8), az ötéves túlélés 10% alatti, de a másodlagos központi 
idegrendszeri érintettség esetén, ha az nem társul sziszté
más progressióval, a prognosis kedvező. Egy nagyobb, 
lymphomás betegcsoport kapcsán szerzett tapasztalataink
ról korábban magunk is beszámoltunk (21). Shirato és 
m tsai (26) fej és nyak lokalizációjú I—Il-es stadiumú 113 
nem-Hodgkin lymphomás betegről számoltak be, az öté
ves relapsusmentes túlélés 41% volt.

Az urogenitalis tractusra lokalizálódó extranodalis 
lymphomák közül a here lymphomák relatíve gyakorib
bak, a here daganatok mintegy 5%-át képezik, általában 
idősebb korban fordulnak elő (4, 20). Bőr és központi 
idegrendszeri érintettség ezen esetekben gyakori.

A here malignus lymphomájával a közelmúltban egy 
hazai tanulmány is foglalkozott (14). Az ureterre, prostatá- 
ra, vesére manifesztálódó forma viszonylag ritka (2 , 16), 
G lichlich és m tsai 1986-ban (7) három új vese lymphoma 
esetet közöltek, cikkükben áttekintették az addigi irodalmi 
adatokat. M egelőzően 14 leírt esettel találkoztak, azóta 
már újabbról is olvashattunk (10). Másodlagos veseérin
tettség lymphomákban már nem ennyire ritka, mintegy 
2%-ban fordul elő; Hodgkin lymphomákban gyakrabban 
mint nem-Hodgkin lymphomákban (3). Egy sectiós anyag 1 9 7 9



feldolgozása során ennél lényegesen nagyobb, 33,5 %-os 
lymphomával kapcsolatos veseérintettségről is beszámol
tak (22). Ilyen esetekben a legjellemzőbb elváltozások a 
minimális laesio, membranosus glomerulonephritis, illet
ve amyloid depositumok lerakódása, s gyakran figyelhető 
meg cryoglobulinaemia is.

Siegelbaum és mtsai (27) 1986-ban húgyhólyag daga
natos betegük esetét ismertették, akin először nem dif
ferenciált carcinomára gondoltak, s a centroblastos- 
centrocytás típusú nem-Hodgkin lymphomára az immuno- 
histochemiai vizsgálatok derítettek fényt. A kombinált cy- 
tostatikus kezelés jó hatásúnak bizonyult. Ruddens és 
mtsai (24) 10 éves időszak alatt észlelt, viszonylag nagy 
számú, 39 extranodalis lymphomás beteganyagában uro- 
genitalis rendszerre lokalizált típus nem fordult elő.

Húgyhólyagra lokalizált extranodalis lymphoma ha
zai leírásáról nincs tudomásunk, ezért is tartottuk érde
mesnek 74 éves férfibetegünk kórlefolyásának ismerteté
sét, akin a húgyhólyagrák tünetei hátterében derült fény 
nem-Hodgkin lymphomára.

Begetismertetés

G. J. 74 éves férfi több hónapja észlelt haematuriát követően 
masszív coagulumos vérzés miatt kórházunk Urológiai Osztályá
ra sürgősséggel került felvételre 1987 áprilisában.

Fizikális statusa: korának megfelelő, lényeges patológiás 
eltérés nélküli. Kiválasztásos urographia ép viszonyokat mu
tatott. Az urethrocystoscopia során a ligamentum interurete- 
ricum mögött a középvonalban, az egész fiindust és a hátsó fal 
alsó harmadát elfoglaló, sessilis, ép, varicosus nyálkahártyával 
fedett, dudoros felszínű, félalmányi, oedemás környezetű, fixált 
tumor volt látható. Bimanuális vizsgálattal a Douglas elülső 
áthajtásában a hólyaggal összefüggő kis almányi, mobilis térimé 
volt tapintható.

Az endoszkópos kép alapján feltételeztük a propagation így 
a masszív vérzés miatt diagnosztikus és palliativ céllal trans- 
urethralis resectiót végeztünk. A műtét igazolta a folyamat 
mélyen invazív paravesicalis jellegét. A peritonealis fedés és 
a propagatio lehetősége miatt radikalitásra törekedni nem le
hetett.

Szövettani vizsgálattal a resecatumban kevés megtartott hó- 
lyagnyálkahárta volt felismerhető, a szövetdarabok többségében 
diffúz sejtes beszűrődéssel. Kis lymphocyták mellett közepes 
nagyságú és nagyöbb, lazább magvú lymphoid sejtek fordultak 
elő, elszórtan közöttük kevés immunoblastszerű sejttel. A beszű- 
rődés diffúz jellegű, helyenként pseudofollicularis elrendeződés 
volt (ábra). A daganatsejtekben immunglobulin termelés im- 
munhistochemiával nem volt kimutatható. A szöveti kép alapján 
a daganat lymphocytás típusú nem-Hodgkin lymphoinának felelt 
meg.

A szövettani lelet ismeretében terápiás céllal a beteg belgyó
gyászati osztályra került. A szisztémás kivizsgálás során genera
lizált lymphoma kizárhatónak bizonyult: hilaris, mediastinalis, 
retroperitoneális lymphadenomegalia UH és CT vizsgálattal nem 
volt kimutatható, a csontvelői vizsgálat lymphocytás infiltratiót 
nem mutatott, lymphocytosis sem volt észlelhető a peripheriás 
vérképben. A szövettani típust, a lymphoma lokalizációját és a 
tartósan észlelt makroszkópos haematuriát figyelembe véve 
Cyclophosphamid, Vincristin, Prednisolon kombinációjú, ún. 
CVP chemotherapiás kezelést kezdtünk el. Már a második 
cyclus(-kezelés) után a haematuria megszűnt. A hat cyclus után 
végzett urethrocystoscopia a korábbi tumor helyén a felszínből 
nem előemelkedő, forintosnyi maradék tumort mutatott. Bima
nuális vizsgálattal megvastagodott, tömött, vaskos hólyagfalterü- 

1980 letet lehetett tapintani az előző TÚR területében.

1. ábra: Lymphocytás infiltratio a húgyhólyagban HE 200 x

A teljes klinikai remissio után — észlelve még a lokális el
változás jeleit — lokális cytostatikus kezelést alkalmaztunk. A 
szelektíve katéterezett bal oldali artéria hypogastricán keresztül 
összesen 50 mg Adriablastint kapott, melyet szisztémásán Holo- 
xonnal egészítettünk ki (Engloner László dr., Semmelweis OTE 
II. Belklinika). A lokális kezelést követően 3 héttel bimanuálian 
kóros nem volt tapintható. Az urethrocystoscopiás vizsgálattal a 
húgyhólyag fundusán 1 forintosnyi területen hypervascularizált, 
helyenként heges, másutt áttetsző tumormaradvány volt látható, 
mely a korábbiakhoz képest jelentős regressio jeleként értékelhe
tő. A maradványból transurethralisan resecált szövetrészletekben 
a korábbi lymphomával egyező szöveti szerkezetű beszűrődés 
volt észlelhető. Az ezt követően 2 éven át végzett rendszeres kont
roll vizsgálatok recidívára nem utalnak.

M egbeszélés

Az urogenitalis tractusra lokalizálódó primer 
lymphomák a testicularis lymphomától eltekintve ritkán 
fordulnak elő (20, 4 , 16, 27, 10). Vese, ureter, húgyhólyag 
extranodalis lymphomáról csak szórványos közlések is
mertek. A makroszkópos kép carcinomának felel meg, s 
csak a szövettani vizsgálat derít fényt lymphomára. Az 
atypusos, nem differenciált carcinomához hasonló for
mákban pedig csak a kiegészítő immunhistochemiai vizs
gálatok által lehetséges a lymphoma bizonyítása. Siegel
baum és mtsai (17) esetéhez hasonlóan betegünkben is csak 
a szövettani vizsgálat alapján gondoltunk lymphoma lehe
tőségére.

Az immunhistochemiai vizsgálatok megerősítették a 
feltételezést, az infiltratiót alkotó sejtek monoklonális ter
mészete igazolódott. Kombinált cytostatikus kezelést ka
pott, s teljes klinikai remissiót értünk el betegünkön. Ezt 
követően locoregionálisan alkalmaztunk cytostatikus ke
zelést.

A regionálisan lokalizált, egygócú, mérsékelt malig- 
nitású extranodalis lymphoma potenciálisan gyógyítható 
radioterápiával. Egyes esetekben a korai szakban alkalma
zott sebészi megoldás lehet kurativ. A  műtéti megoldás 
és/vagy radioterápia számára nehezebben hozzáférhető, 
vagy kifejezett malignitású csoportban primer kezelésként



a kombinált kemoterápia indokolt (2 , 21, 27), m elyet loco- 
regionális cytostatikus kezelés egészíthet ki előnyösen. B e
tegünkön is e  kom plex kezelést alkalmaztuk, m ely  ered
m ényesnek bizonyult, s a diagnosistól eltelt két év m úlva, 
jelen leg  is panaszm entes.
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Sherman, R. S., Diamond, H. D , Craver, L. E: Renal lesions 
associated with malignant lymphomas. Am. J. Med. 1962, 32, 
184. — 23. Roehrkasse, R. L. , Roberts, I. M., Wald, A. és mtsai: 
Celiac sprue complicated by lymphoma presenting with multiple 
gastric ulcers. Gastroenterol, 1986, 91, 740. — 24. Ruddens, R. 
A., Ross, M., Delellis, F. A.: Primary extranodal lymphoma. 
Cancer, 1978, 42, 406. — 25. Ryan, J ., Straus, D. J., Langem C. 
és mtsai: Primary lymphoma of the liver. Cancer, 1988, 61, 370. 
— 26. Shirato, H., Tsujii, H. , Arimoto, T. és mtsai: Early stage 
head and neck non-Hodgkin’s lymphoma. The effect of tumor 
burden on prognosis. Cancer, 1986, 58, 2312. — 27. Siegelbaum, 
M. H., Edmonds, P., Seidmon, E. J.: Use of immuno- 
histochemistry for identification of primary lymphoma of the 
bladder.

(Pecze Károly dr., Budapest, Köves u. 2—4. 1204)

Egészségügyi software-ek

Mic TOX
Növényvédőszer-mérgezés szakértői rendszere

— mérgezési tünetek
— elsősegélynyújtási módszerek
— mérgezések valószínűsítése tünetek alapján

Mic ALKOHOL
Az alkohol betegség kórismézésének és gyógykezelési 

folyamatának szakértői rendszere.
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ULCERAN
Hisztamin H2-receptor

antagonista

Hatóanyag: 150 mg ranitidinum, sósa
vas só formájában.
Hatás: Specifikus, gyorsan ható
H2 -receptor antagonista. Gátolja a bazá- 
lis és stimulált gyomorsavelválasztást, 
csökkenti a szekréció mennyiségét, illet
ve annak sav- és pepszintartalmát. Felszí
vódását ételek vagy antacidok nem gá
tolják. Felezési ideje kb. két óra. A 
veséken át ürül. Nem gátolja a hepatikus 
citokrom P450-hez kapcsolódó, vegyes 
funkciójú oxigenázrendszert, így nem po
tenciálja azon gyógyszerek hatását, me
lyeket ez az enzim inaktivál.
Javallatok: Nyombélfekély, jóindulatú 
gyomorfekély, posztoperatív fekély, reflux 
oesophagitis, Zollinger—Ellison-szind- 
róma. Olyan állapotok, melyekben a gyo- 
mornedvelválasztás és a savtermelés 
csökkentése kívánatos: stressz fekély kö
vetkeztében fellépő gasztrointesztinális 
vérzés megelőzése, vérző peptikus fekély 
esetén a kiújuló vérzés megelőzése. 
Ellenjavallat: A hatóanyaggal szembeni 
túlérzékenység.
Adagolás felnőtteknek: A szokásos 
adag napi 2-szer (reggel és este) 150 mg 
(2-szer 1 tabl.)
A gyógyszerbevételt nem szükséges az 
étkezésekhez igazítani.
Nyombélfekély és jóindulatú gyomorfe
kély esetén a szokásos adag napi egy
szer, lefekvés előtt 300 mg (2 tabl.). Ezék- 
ben az esetekben, valamint posztope
ratív fekély esetén a gyógyulás többnyire 
négy héten belül bekövetkezik. Ha a be
teg fekélye az első kúra után nem teljesen 
gyógyult vagy gyógyult, de recidívára 
hajlamos, újabb négyhetes kezelés után 
— 150 mg (1 tabl.) este lefekvés előtt — 
rendszerint gyógyulás tapasztalható.

tabletta

Reflux oesophagitis esetén a szokásos 
adag napi 300 mg (2 tabl.) nyolc héten át. 
Zollinger—Ellison-szindrómában a kezdő 
adag napi 3-szor 150 mg (3-szor 1 tabl.). 
Ez szükség szerint legfeljebb napi 6 g-ra 
emelhető.
Stressz fekély következtében fellépő 
gasztrointesztinális vérzés megelőzésé
re, illetve vérző peptikus fekély esetén a 
kiújuló vérzés megelőzésére a szokásos 
adag napi 2-szer 150 mg (2-szer 1 tabl.) 
Veseelégtelenségben szenvedő betegek 
fekélykezelésére a szokásos adag éjsza
kánként 150 mg (1 tabl.) négy—nyolc hé
ten át. Ez az adag adható további keze
lésben, ha ez szükséges. Ha a fekély a 
kúra végéig nem gyógyul, a szokásos na
pi adag 2-szer 150 mg (2 tabl.), amit szük
ség szerint éjszakánként adott 150 mg-os 
(1 tabl.) adagú fenntartó kezelés kö
vethet.
Mellékhatások: A májfunkciós vizsgálati 
értékek átmeneti és reverzibilis változá
sai, reverzibilis hepatitis (hepatocellula- 
ris, hepatokanalikularis vagy vegyes típu
sú) sárgaság fellépésével vagy anélkül. 
Reverzibilis leukocitopenia és tromboci- 
topenia ritkán agranulocitózis, pancito- 
pénía, illetve csontvelő hipoplázia előfor

dulhat. Ritkán túlérzékenységi reakciók 
(néha már egyetlen dózis után is), bőrki
ütés. Bradikardia. Néha súlyos fejfájás, 
szédülés. Férfiakon ritkán a mell rendelle
nes tapintásérzékenysége. Különösen 
súlyos állapotban levő idős betegek ese
tén reverzibilis elmezavar.

Figyelmeztetés: H2  antagonista kezelés 
elfedheti a gyomorrákkal kapcsolatos tü
neteket, ezért ha gyomorfekély gyanúja 
áll fenn, a kezelés megkezdése előtt a 
malignitás lehetőségét ki kell zárni. 
Adása gyermekeknek kellő tapasztalat hi
ányában nem javasolt.
Máj- és veseműködési zavarok esetén 
óvatosan adandó.
Átjut a méhlepényen és bejut az anyatej
be. Terhesség és szoptatás alatti adása 
csak akkor javallt, ha a kezelés nélkülöz
hetetlen.
Túladagoláskor a körülményeknek m eg
felelő tüneti kezelést kell alkalmazni. 
Szükség esetén sor kerülhet a  plazma 
hemodialízisére.

Megjegyzés: 4* Csak vényre —
egyszeri alkalommal — adható ki. A keze
lőorvos akkor rendelheti a gyógyszert, ha 
azt a területileg, illetőleg szakmailag ille
tékes fekvőbetegosztály, szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja.

Térítésmentesen ulcus senilis esetén a te
rületileg és szakmailag illetékes fekvőbe
teg-ellátó osztály, szakrendelés (gondo
zó) szakorvosának javaslata alapján a  ke
zelőorvos rendelheti.

Csomagolás: 60 db tabl.

Előállítja:
B IO G A L  Gyógyszergyár, Debrecen  
G L A X O  licenc alapján



HORUS

Semmelweis Ignác — a pesti orvosi kar könyvtárosa

Általában Sem m elw eis Ignác életrajzírói vagy egyálta
lán nem, vagy csak egy-két szóval emlékeznek meg arról 
az igen figyelemreméltó körülményről, hogy a mindmáig 
legnagyobb nemzetközi hírnévre szert tett magyarországi 
orvos hosszabb ideig a pesti egyetem orvosi kara biblioté
kájának a könyvtárosa volt egyéb igen fontos tevékenységei 
mellett.

B irly  Ede Flórián halála után 1855-ben Sem m elw eis 
lett a pesti egyetem orvosi kara szülészetének professzora, 
mivel közismerten lelkiismeretesen látta el munkáját, na
gyon elfoglalt ember volt, tehát annál inkább kelthetett 
meglepetést, hogy elvállalta még a kari könyvtár vezetését 
is. Ez abban az időben nem volt formális tisztség — nem 
csupán valamiféle ellenőrzést vagy „elvi” vezetést jelen
tett — , hanem sok időt igénybe vevő, konkrét munkával já
ró megbízatást, magas követelményekkel, melyeknek ma
radéktalanul eleget is tett. A könyvtári munkát díjazták is, 
mégpedig évenként 200,— Ft-tal, ami akkoriban meglehe
tősen tekintélyes összegnek számított (1). Azonban jellem 
ző Semmelweis nagylelkűségére, hogy ezt a juttatást rend
szeresen a könyvtár fejlesztésére, orvosi szakkönyvek 
vásárlására ajánlotta fel (2). Erről a körülményről a Poór 
Imre által szerkesztett „Gyógyászat” a következő formá
ban emlékezett meg:

„P oór m. ta n ító . . .  lem ondott a z  orvoskari könyvtár- 
nokságról, s  ez t Sem m elw eis tanár úr vo lt sz íves  m agára  
válla ln i, s  m űködését azon jó tékonysággal kezdi m eg, hogy  
a  könyvtám oki 2 0 0 ftnyi évi d íjá ró l a  17 OOOftnyi a lap tőké
ve l b író  könyvtár ja vá ra  lem ondott. ”

Ugyanerről az Orvosi Hetilap is tudósított:
„ Sem m elw eis tanár vette á t a  tanári könyvtám oksá- 

go t, azon kikötéssel, hogy a z e  h iva ta lla l já r ó  2 0 0  ftn y i d íj 
á lta la  a ján lo tt könyvek m egszerzésére ford ítassék . ’ ’

Egyébként az orvoskari tanári könyvtár első vezetője 
Schordann  Zsigmond (1794—1862) fiziológus egyetemi ta
nár volt, aki orvosi és természettudományos könyveit és 
vagyona felét a könyvtárra hagyományozta. Maga a könyv
tár Semmelweis idejében mintegy 6800 kötettel rendelke
zett, ezek jelentős része orvosi jellegű volt (3). Lényegé
ben ebből a gyűjteményből alakult ki a későbbi Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára, még ké
sőbb a Weszprémi István nevét viselő „kari könyvtár” .

Semmelweis munkájának jelentős eredménye volt az 
is, hogy az ő könyvtárnoki működése idején került a gyűj
temény az akkori központi orvoskari épületbe, amely ab
ban az időben a Hatvani és Újvilág utca — ma Kossuth La
jos és Semmelweis Ignác utca — sarkán állott. Az irányítás 
mellett rendszeresen részt vett az adódó napi könyvtári 
munkában is. Ennek bizonysága az, hogy például fennma- 
adtak az ő keze írásával kiállított kölcsönzési nyilvántartá
sok, statisztikai jellegű összeállítások a könyvtárba járó fo

lyóiratokról; ezek is bizonyítják, hogy a kölcsönzési és 
gyarapítási tevékenységbe is bekapcsolódott (4). Továbbá 
a könyveket és folyóiratokat szakmai csoportosításban 
rendszerezte s ennek alapján állította össze a könyvtár első  
nyomtatott katalógusát két kötetben: „A  k. m. Tudomány- 
egyetemi Orvostanárkari Könyvtár jegyzéke 1863. decem
ber végéig” címmel 1864-ben, amely Em ich  Gusztáv 
nyomdájában jelent meg. Noha Semmelweis Ignác neve 
nem szerepel a köteteken, mégis teljesen bizonyos, hogy 
azokat ő állította össze, mert a tanártársai által szerkesztett 
„Gyógyászat” is így írt a katalógusról: „E  nagy fáradság
gal készült könyvjegyzéket Semmelweis I. tnr úr kitartó 
munkásságának köszönjük, ki mint a könyvtár gondnoka, 
azt az előbbi bérszállásáról az egyetem épületébe szállít
ván, a föntnevezett jegyzék által rendbe hozta és közhasz
núvá tette. ”

Az összeállítás az első kötetben betűrendben sorolja 
fel a könyveket és folyóiratokat. A jegyzékből többek kö
zött kiderül, hogy a könyvtárba elég sok német, francia, 
angol és olasz nyelvű szakfolyóirat járt, de szerepel a kata
lógusban Semmelweisnek a gyermekágyi lázról írott nagy 
hírű német nyelvű munkája is, a „ D ie A etio log ie, d e r  B e
g r iff  und d ie  Prophylaxis des K in d erb e ttfieb ers”  (5). A 
jegyzék második részében a művek a következő szakcso
portosításban szerepelnek: „leíró boncz- és szövettan, 
kórboncz- és kórszövettan, élettan, kór- és gyógy tan, sebé
szet, szemészet, szülészet és nőgyógyászat, államorvos- 
tan, elmekórok és a gyógytan történelme, növénytan, ter
mészetrajz, vegy- és természettan” .

Mindezek után úgy gondoljuk, hogy ismételten felve
tődik a kérdés, vajon miért végezte ezt az időrabló tevé
kenységet a nagyon elfoglalt szülész és nőgyógyász pro
fesszor, aki tagja a Term észettudományi Társulatnak, 
előadásokat tart a Budapesti O rvosegyesü letben , munka
társa az Orvosi Hetilap-nak — ebben tette magyarul közzé 
tanulmányát a gyermekágyi lázról — , szerkeszti B ókay  Já
nos közreműködésével a Hetilap ,,N ő- és gyerm ekgyógyá
s z a t”  című mellékletét, kézbe vette a himlőoltás irányítá
sát stb. (6 ). Mindezekből az a következtetés vonható le, 
hogy első kézből kívánt hozzájutni azokhoz az orvosi la
pokhoz, könyvekhez, amelyek ilyen vagy olyan formában, 
de reflektáltak nagy jelentőségű felfedezésére. Nem  sza
bad továbbá figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, 
hogy 1862-ben tapasztalva ellenfeleinek vele kapcsolatos 
negatív megnyilvánulásait, az Orvosi Hetilap melléklete
ként, százoldalas „Nyílt levél” -ben — németül „Offener 
Brief an Sämmtliche Professoren der Geburtshilfe” — fejti 
ki ismételten a gyermekágyi lázzal kapcsolatos nézeteit, 
néhol nem mindig szerencsésnek minősíthető hangnem
ben támadva azokat, akik még nem alkalmazzák életmentő 
módszerét. Egész biztosan indokolt tehát az a következte
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tés, hogy elsőként kívánta olvasni a nyílt levelekre történő 
reagálásokat. Csak e körülm ények figyelem bevételével 
érthetjük m eg, miért dolgozott a könyvtárban, és valószí
nűsíthetjük, hogy az ott töltött idő jelentős részét az újon
nan beérkező anyag áttekintésére, jegyzetelésére fordítot
ta. M inden bizonnyal ő  akarta elsőként m egism erni a vele  
foglalkozó anyagot. N yilván ezek alapján kívánt felkészül
ni az esetleges újabb reflexiókra. Természetesen az itt fe l
soroltak nem  csökkentik nagy lelkiism eretességgel végzett 
könyvtárosi tevékenységének az értékét.

Pesti tartózkodása során más könyvtárakkal, így a 
Magyar Tudományos Akadémia  könyvtárával is kapcsolat
ba került. Erről a körülm ényről írásos dokumentum is m a
radt fenn. N ém et nyelvű kötetét („ D ie  A e t io lo g ie .. . ” ) is 
megküldte az Akadémia könyvtárának. Idézünk a kísérő
levélből, am elyben szinte m entegetőzik a könyv ném et 
nyelvűsége miatt:

„ . . . A z  emberiség iránti kötelesség parancsolta m ost 
már elméletemet még egyszer kifejteni, s az ellene felhozott

vádnak semmiségét kimutatni — mit az itt felmutatott, — 
s tekintve a közönségre, melyre hatnom kelletett, szükség
képp németül írt munkába tellyesíték.

Fogadja a tekintetes Akadémia könyvtára számára 
munkámat, mint a legőszintébb tisztelet jelét.

Semmelweis Ignác egyetemi tanár. ’ ’ 
A  könyvtár-gondnoki tisztséget Sem m elw eis Ignác 

egészen 1865. augusztus 14-én Bécsben bekövetkezett ha
láláig viselte.

IRODALOM: 1. Korbuly György: A budapesti orvoskari tanár- 
testület „Weszprémi István” könyvtára. Orvosi Hetilap, 1943,12, 
147. — 2. Batári Gyula: Semmelweis Ignác — a könyvtáros. 
Könyvtáros, 1969, U, 671—672. — 3. Gyógyászat, 1861, 13, 
279—280. — 4. Vilmon Gyuláné — Réti Endre: Semmelweis Ig
nác a pesti Orvostanárkari Könyvtár tanárelnöke. Orvosi Hetilap, 
1965, 40, 1904—1905. — 5. Palatkás Béla: Semmelweis Ignác 
mint könyvtáros. Magyar Könyvszemle, 1965, 3, 234—235. — 6 . 
Benedek István: Semmelweis. Bp., 175.

Batári Gyula dr.

Az egészségügy Izraelben

Tanulmányutunk alkalmával megismerkedtünk Izrael 
egészségügyi rendszerével, látogatást tettünk szám os 
egészségügyi és szociális intézm énynél. Publikációnknak  
nem célja, hogy valam iféle felhasználható m odellül szo l
gáljon, jó llehet egy sokban hasonló gondokkal küzdő or
szágról készült, néhány „film kocka” bemutatása orientál
hat eltérő form ációk és  m egoldások útkeresésénél. A  
társadalom sajátosságainak m egértéséhez néhány, az ál
lamra je llem ző  vonás bemutatása szükséges.

Az önálló izraeli állam 1948-ban alakult. Ekkor az országban 
600 ezer ember élt, a népesség ma 4,5 millió körül mozog. A 
lakosság bázisát a világ 154 különböző kultúra jegyeit viselő or
szágából bevándorolt zsidók alkotják, akik 170 nyelvet, illetve 
nyelvjárást beszélnek. A második legnagyobb népcsoport az arab, 
mely az ország lakosságának kb. 15%-át alkotja. E nagyságrend 
nem tartalmazza az állam alapítása óta elfoglalt és máig is meg
szállt arab területeken élőket. Megjegyezzük, hogy az említett kb. 
700 ezer főt kitevő arab lakosság az izraeli állampolgároknak járó 
egyenlő jogok birtokosa. A keresztények és a drúzok a lakosság
3—4% -át reprezentálják, míg számszerűleg nem jelentős, de 
figyelemre méltó a sivatagok lakatlan részeiben élő — állampolgári 
jogokkal rendelkező — ősi nomád kultúrát folytató néhány beduin 
törzs. A számok jól demonstrálják, hogy e föld lakói sajátos tör
ténelmi és etnográfiai sokszínűség hordozói.

Az egészségügy és szolgáltatás rendszerének megszervezése 
az állam megalakulásával egy időben vette kezdetét. A heterogén 
társadalmi, szociális és kulturális viszonyok mintegy meghatároz
ták az egészségügy sajátos működését. A negyvenes évek végén az 
egészségügyi irányelvekben olyan közösségi elvet fogalmaztak 
meg, amely szerint mindenkinek alapvető joga van az egészséghez, 
ezért az állam minden polgára azonos színvonalú szolgáltatás 
igénybevételére volt jogosult. Az államalapítás kezdeti perió
dusában a szűkös személyi és tárgyi feltételek folytán a terápia 
kizárólag a jellegzetes betegségek gyógyítására és alapvető gyógy
szerellátásra szorítkozott.

A  lakosság számának gyors növekedése — elsősorban  
a folyamatos bevándorlás következtében — a szolgáltatá

sok iránt jelentősen m egnövelte az igényeket, melyek a tár
sadalmi fejlődés folyamán mindenkor számottevően m eg
előzték a rendelkezésre álló lehetőségeket. A z egészségügyi 
ellátás progresszívnek hirdetett normáit — mely a tár
sadalmi egyenlőségen alapult — a mindennapok gyakorlata 
nem  igazolta vissza, egyrészt a szűkös gazdasági bázis, az 
egyenlőségen alapuló kis összegű hozzájárulás, másrészt a 
korszerűtlen infrastruktúra következtében. A z egészségügyi 
költégvetés területén súlyos deficit keletkezett, amely 
kényszerítőleg hatott és új nemzeti egészségügyi politika ki
alakításához vezetett.

A z ötvenes évek közepén megfogalmazott egészség- 
ügyi program demokratikus elven alapszik, mely szerint az 
egészségügyi ellátás m egillet mindenkit, terület, nemzet
ség, életkor, nem , politikai nézet és hovatartozástól függet
lenül. A  fejlett nyugati országokhoz hasonlóan a nagy
összegű egészségügyi ráfordítások terheit egyrészről a 
lakosság és a munkaadók, másrészt az állami költségvetés 
viseli.

A z Egészségügyi M inisztérium integrálja az ellátás 
sokféleségéből adódó tennivalókat, egyben szabályozza és 
felügyeli a rendszer működését. Hatáskörét képezi az állami 
egészségügyi költségvetés megtervezése, az engedélyezés és 
ellenőrzés teendőinek ellátása. A  végrehajtó hatalom adta 
feladatai között szerepel a m egelőző ellátás, az egészségügyi 
támogató központok működésének megszervezése. Tör
vényelőkészítő funkciója m ellett rendeletet alkot a tár
sadalmi profilváltásból az egészségügy területeit érintő kér
désekben.

A z egészségügyi szisztém a a m egelőző ellátásra, a be
tegségek korai felism erésére, a szem élyi és környezeti ár
talmak káros hatásainak m érséklésére teszi a fő hangsúlyt. 
Abból indul ki, hogy a betegségek m egelőzése vagy korai 
stádiumban való kezelése nemcsak az egyén védelm ét, de



az egészségügy gazdaságosabb működését is eredményezi. 
A megelőző tevékenység az élet egész területére kiterjed az 
ember születésétől a haláláig. A genetikai tanácsadás és 
vizsgálatok már a terhességet megelőzően fontos szerepet 
kapnak. Kiemelten kezelik a súlyos genetikai rendellenes
ségek megelőzésére az amniocentézist és AFP szűrővizs
gálatokat. A  rák elleni küzdelem keretében a hírközlő 
szerveket felhasználva orientálnak az egészséges életvitel
re, kritikusan reagálnak a személyi és környezeti ártalmak 
kiváltó okaira. Munkahelyeken közösségi szűrést végez
nek mellrák, méhnyakrák vonatkozásában, illetve endos- 
copos és rectoscopos vizsgálatokat kritikus belgyógyászati 
megbetegedések felderítésére. Felvilágosító tájékoztatást 
nyújtanak az AIDS elleni küzdelemben a megelőzés mód
jairól és a betegség tüneteiről.

Sajátos lehetőségeik felhasználásával az egyházak is 
segítik az egészségvédelmet. A megelőző tevékenység tár
sadalmi hatékonyságát jó l demonstrálja az a körülmény, 
hogy a gyermekek 97%-a részesül védőoltásban annak el
lenére, hogy ezt kötelezően az állam nem írja elő. Lehető
ség van a szellemi vagy testi fejlődésben elmaradt gyerme
kek vizsgálatára, illetve gyógyítására, szervezetileg a 
gyermekkórházakhoz tartozó speciális fejlődési intéze
tekben.

Izraelben törvény nem rendeli, hogy minden beteget 
állampolgári jogon megillet a gyógykezelés. Ennélfogva a 
tulajdonviszonyokhoz hasonlóan sokszínű betegellátási 
rendszer jött létre. így pl. a szakszervezeti betegbiztosítók, 
magánbiztosító társaságok, állami egészségügyi intézmé
nyek, magánkórházak stb., mely heterogén struktúrát az 
egészségügyi kormányzat nem kis erőfeszítéssel koordinál 
az összhang megteremtése céljából. A korábbiakat felváltó 
egészségügyi modell önkéntes alapon nyugvó egészség- 
ügyi rendszert honosított meg, amelyek szakszervezetek 
keretében betegbiztosító alapként működnek. A négy alap 
(Kupat-Holim) szolgáltatásait napjainkban a lakosság 
96%-a veszi igénybe. A biztosított, díjfizetés ellenében jo 
gosult a betegségmegelőző, a járó- és fekvőbeteg gyógyin
tézeti, valamint a (kedvezményes) gyógyszerellátásra. A 
díjtétel nem tartalmazza a fogászati megelőző és gyógyke
zelést, valamint a hosszan tartó kórházi ápolást. Utóbbi az 
állami egészségügyi szolgálatot terheli, míg a fogászati el
látások költségeit a beteg egyenlíti ki. A  betegségi és nyug
díjszolgáltatási díj mértéke: a dolgozó munkabérét 
15%-os, a munkáltatót 2 0 %-os fizetési kötelezettség 
terheli.

Ebben a struktúrában a betegség miatti keresetveszte
ség (táppénz) nem képezi szolgáltatás tárgyát. Ezt kiegé
szítendő a magánbiztosító társaságoknál létesíthető napi 
térítéses betegségbiztosítási szerződés. (Az állami alkal
mazottak 30 napos betegszabadságban részesülnek. Az 
igénybe nem vett tartam folyamatosan átvihető a következő 
évekre.)

A szakszervezetek által biztosított személy járóbeteg
ként jogosult a lakóhelye szerinti körzeti rendelőben az ott 
gyógyító orvosok valamelyikét a részleges szabad  orvos- 
választás alapján felkérni. A gyógykezelés három formá
ban valósulhat meg; a körzeti rendelőben, a páciens laká
sán (fekvőbetegként) vagy az orvos magánrendelőjében.

Ez utóbbi nem azonos a magánpraxissal, e megoldás csu
pán arra ad lehetőséget, hogy ezáltal mentesíti a körzeti 
rendelőt a túlzsúfoltságtól. Több évtizedes tapasztalat sze
rint az erőfeszítések ellenére sem sikerült enyhíteni a túl
zsúfoltságot, amely az orvos részéről időhiányt, a betegek 
oldaláról türelmetlenséget és elégedetlenséget ered
ményez.

Az izraeli egészségügyi struktúrában nem nyílik mód 
sem a kórház, sem a kórházi orvos szabad megválasztásá
ra, mert a fekvőbeteg-elhelyezés a lakóhely szerinti terüle
ti elvre épül. Kórházakat és egészségügyi intézményeket 
tart fenn az Egészségügyi Minisztérium (általános, pszi
chiátriai, elfekvő), továbbá a szakszervezeti betegbiztosító 
alapok, a magánbiztosító társaságok, valamint adományok 
és alapítványok bevételeiből a non profit organizáció. Fi
gyelemre méltóak a magántulajdonban lévő kórházak is. A 
fekvőbeteg-intézetek és az ambuláns rendelők közötti kap
csolat számítógépes rendszer segítségével történik. A be
teg korábbi anamnézisei az információk kölcsönös ára
moltatásával mindenkor rendelkezésre állnak. A kórház
ban ápolt beteg után a szakszervezeti betegbiztosító alapok 
napi térítést (190 USD-t) folyósítanak függetlenül a terápia 
vagy műtét jellegétől. A kivételesen súlyos beavatkozás 
költségeit az állami költségvetés átvállalja.

Néhány kórház gazdálkodásának jobb anyagi feltéte
leit hivatott megteremteni a kórházon b elü li, speciális ma
gánpraxis” engedélyezésével. Ilyen esetben a páciens vál
lalja az intézet szolgáltatásaiért járó költségek megtérítését 
és az orvos honoráriumának kifizetését. A munkaidőn túl 
végzett operációk a műtők teljesebb kihasználását teszik 
lehetővé.

Meg kell jegyezni, hogy e szolgáltatás igénybevétele a ma
gánbeteg részéről nem valamiféle önként vállalt cselekedet, ha
nem igen súlyos anyagi és pszichikai kényszer következménye, 
mert nemritkán hónapok, sőt évek telnek el, ameddig a hosszú 
várakozólista miatt sor kerülhet egyes műtéti beavatkozásra. Elő
fordul, hogy az arra rászorulók részére társadalmi összefogás je
gyében gyűjtést rendeznek a súlyos beteg bel- vagy külföldi ope
rációjának soron kívüli elvégzésére.

A mindenkori kormány kiemelten foglalkozik a de
mográfiai sajátosságból adódóan a csaknem félmilliós lé
lekszámú időskorú  lakosság problémáival. Elkülönített 
egészségügyi és szociális alapok teszik lehetővé az egyedül 
élő időskorúak otthonokban való elhelyezését. Egy-egy 
ilyen „szülők háza” több száz időskorú személynek bizto
sít kulturált környezetben teljes ellátást, állandó orvosi fel
ügyeletet. Ennek keretében működik a 30—40 ágyas ún.
„ápoló otthon” (nurses home), ahol a krónikus és magate
hetetlen betegek gerontológus irányításával részesülnek el- 

* látásban. Rendelkezésre állnak a fenntartó terápiához 
szükséges gyógyászati eszközök és gyógyszerek (vér, oxi
gén, infúzió stb.). Amennyiben radikális műtéti beavatko
zásra lenne szükség, a beteget kórházba szállítják, de utó
kezelése ismételten az ápoló otthonban történik. Az 
egészségügy ezzel a megoldással teremtette meg az aktív 
kórházi ágyak jobb kihasználtsági fokát. (Kórházi ágyak 
krónikus betegek esetében 1977-ben 1,19, 1987-ben 1,69 
ágy/1000 fő.) Előkészítő speciális képzés eredménye, hogy 1985



az idős betegek ápolására felkészített szakszemélyzet aktí
vabban és humánusabban képes a páciensek ellátásában 
szerepet vállalni.

Az egészségügyi ellátások körében fontos öngondos
kodó szerepet töltenek be a magánbiztosító táraságok 
egyes szolgáltatásai. Ezek között kiemelt figyelmet érde
mel a „ C la l”  magánbiztosító egyik kezdeményezése, 
amely arra irányul, hogy a biztosítottakat „kritikus meg
betegedés esetére” (pl. májcirrhosis, leukaemia, egyéb 
rosszindulatú daganatos megbetegedések stb.) egyszeri, 
nagy összegű térítésben részesítse, melynek segítségével a 
beteg dönthet bel- vagy külföldi gyógykezelésről, műtét
ről. (A rosszindulatú daganatos megbetegedésből bekövet
kezett halálozási arány az elmúlt évtizedekben csaknem 
kétszeresére növekedett. 1954-ben 85 személy, 1984-ben 
139 fő 100000 lakosra vetítve.)

Izraelben is vezető halálokként tartják számon a szív- 
és érrendszeri megbetegedéseket. 1987-ben minden 
100 000 lakos közül 160 ember halálozott el szívinfarktus 
következtében. Ezek leküzdésének egyik specifikus szol
gáltatását nyújtja a rendkívül gyors orvosi beavatkozásra 
alapozott „Sahal” sürgősségi szívszolgálati biztosítás. Lé
nyege, hogy a biztosított szívműködési rendellenesség 
vagy rosszullét esetén egy állandóan magánál tartott kis
méretű „Cardiobeeper” jelzőkészülék szív fölé helyezésé
vel telefonvonal útján kapcsolatot létesít egy szolgálati 
központtal, amely számítógép segítségével EKG diagra
mot készít. Az állandó ügyelet orvosa dönt és intézkedik 
a beteg ellátásának további módjáról. Kórházba szállításá

nak szüksége esetén a mozgó ambulancia indításakor érte
síti az ügyeletes kórházat a beteg érkezéséről és állapotá
ról. A Tel-Avivban működő szolgálat 15 percen belüli kór
házba szállítással járul hozzá a gyors beavatkozást igénylő 
életmentéshez.

Az izraeli orvostudomány rangját meghatározza az 
ország négy egyetemén folyó orvosképzés világviszonylat
ban elismert színvonala. Társadalmi presztízse azonban 
nincs összhangban anyagi megbecsülésével. Az orvos
beteg viszony anyagi vonatkozásait számos probléma hatja 
át. A korlátozottan szabad orvosválasztás gyakran illegális 
út felé orientálja a beteget, mely a paraszo lvencia  m egjele
nésében ölt testet. Továbbá az orvosi jövedelmek elégtelen
sége, a nagy betegszámból eredő túlterheltséggel párosul
va sajátos feszültség forrása. Az egészségügyi rendszernek 
jelenlegi állapota valóságos kettősséget hordoz. Jellemzik 
egyrészt a kelet-európai pa tem a lisztiku s  vonások, melyek 
a bürokratizált centralizmusban öltenek testet, másrészt a 
fokozatosan kialakuló liberálisabb  autonóm orvoslás irá
nyai. E kettősséggel hozható összefüggésbe egyebek m el
lett az a figyelmen kívül nem hagyható ellentmondás, ami 
a gyógyító munka magas nívója, valamint az egészségügyi 
ellátás bonyolult mechanizmusa és kötöttsége között je
lentkezik.

Felhasznált statisztika: Ministry of Health Jerusalem 1988. évi 
kiadványából.

Szenesi Katalin dr.
Boros Pál

Orvosi, orvosbiológiai laboratóriumoknak infúzió, izolált szervek perfúziója, vérminták szállítása, 
analízis, perctérfogat-meghatározás, kis mennyiségű folyadékok nagy pontosságú adagolása, 
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK
latrogén ártalmak

Hypersensitiv pneumonia sulfonamid 
hatására. Breska, B. és mtsa (Pneumolo- 
gische Kiin. Langlem, Kreiskrankenhaus 
a. d. Lieth, Bovenden): Dtsch. med. 
Wschr., 1990, 115, 139.

A hypersensitiv pneumonia (HP) gyógy
szerek ritka mellékhatása. Sulfonamidok 
által okozott HP-ról kevés adat ismert, leg
inkább a sulfasalazin nemkívánatos hatása
ként számoltak be tüdő elváltozásról. A ké
szítmény sulfapyridin komponense felelős 
a hypersensitiv reakcióért.

A szerzők dermatitis herpetiformis Duh- 
ringban szenvedő 59 éves betege 1 g/nap 
sulfapyridin kezelésben részesült. A har
madik héten hőemelkedés-láz, leukocyto
sis, gyorsult vérsüllyedés kíséretében 
mindkét felső tüdőlebenyben infiltratum 
alakult ki. A perifériás vérképben nem ész
leltek eosinophiliát, a bronchus öblítő fo
lyadékban az eosinophil sejtek aránya 15 % 
volt.

A sulfapyridin elhagyása után 4 nappal a 
beteg láztalan lett, a rtg. és laboratóriumi 
eltérések lassan normalizálódtak. Később 1 
g sulfapyridinnel reexpositio történt, mely
nek hatására a láz és a kóros laboratóriumi 
eltérések kiújultak. A súlyosbodó bőrtüne
tek miatt szükséges Dapson (sulfonyldiani- 
lin) kezelés újabb fellángolást váltott ki.

A gyógyszerek mellékhatásaként megfi
gyelt hypersensitiv pulmonalis reakciók kí
sérője az eosinophilia. E jellegzetesség 
alapján a betegséget eosinophil tüdőinfilt- 
ratumnak is nevezik. A szerzők esete bizo
nyítja, hogy HP eosinophilia nélkül is elő
fordul. A folyamat lényege az alveolitis.

A sulfonamidok által okozott PH mecha
nizmusa tisztázatlan. Gyógyszerellenes 
precipitáló antitesteket nem mutattak ki. 
Lehetséges, hogy III típusú immunkomp
lex reakcióról, vagy a kiváltó szemek a 
lymphocytákra gyakorolt közvetlen hatásá
ról van szó.

Holländer Erzsébet dr.

UH vezérelte intervenciós beavatkozá
sok súlyos szövődményei. 8000 eset átte
kintése. Nolsoe, Chr. és mtsai (Dept, of 
Ultrasound, Herlev Hospital, University of 
Copenhagen, DK—2730 Herlev Den
mark): J. Clin. Ultrasound, 1990, 18, 179.

A szerzők az elmúlt 19 évben intézetük
ben végzett UH vezérelte intervenciós be
avatkozások szövődményeit ismertetik. A 
vizsgált időszak alatt összesen 8000 beavat
kozást végeztek a következő megoszlás sze
rint: finomtű biopszia 3500, vastagtű biop- 
szia 700, punkció, katéter drenázs 2800, 
nephrostomia 1 0 0 0 .

Szövődményként csak azokat az elváltozá

sokat tekintették, melyek aktív kezelést igé
nyeltek. így nem sorolták a szövődmények 
közé az abscessusok drenálása során gyak
ran kialakuló lázat, és ezek a betegek profi- 
laktikus antibiotikus terápiában részesültek.

Összesen 15 súlyos komplikációt észlel
tek, és ezek közül 3 halálos kimenetelű 
volt. A komplikációk megoszlása a követ
kező: 7 esetben vérzés, 2 betegnél a vese 
befertőződése, szeptikémia, veseabscessus, 
epecsorgás 4 eset, 1 betegnél súlyos diffúz 
hasi fájdalom, 1 esetben veseruptura.

A 3 halálos kimenetelű szövődmény kö
zül két esetben hasi vérzés, 1 esetben a 
punkciót követő laparotomia után, postope- 
ratív szövődmény volt a halál oka.

A szerzők összehasonlítják eredményü
ket egy másik felméréssel, ahol 63 108 
csak finomtű biopszia során észlelt szövőd
ményt vizsgáltak, melyek száma 101 volt és 
ebből 4 volt a halálos kimenetelű.

Saját anyaguk ettől a felméréstől részben 
eltér, mert az esetek felében a punkció vas
tag tűvel történt, és anyagukban 1 0 0 0  neph
rostomia is szerepel. Az eredmények csak 
a saját intézményben végzett vizsgálatok 
eredményei. Finomtű biopszia során a leg
több esetben 3 különböző irányból végez
tek behatolást, így ha ezeket külön számol
ják, esete.ik száma megközelíti a 15 000-t. 
A komplikációkat a klinikai osztályok visz- 
szajelzése alapján regisztrálták, és mivel 
nagyon jó a konzultánsi viszony, ezért a 
visszajelzéseket minden esetben kétkedés 
nélkül elfogadták.

A csak finomtűvel végzett biopsziák kö
zül 7 esetben volt szövődmény, és ezek 
közül 3 intraperitoneális vérzés volt. Mind
három esetben a vérzés forrása a megna
gyobbodott többszörös metasztázissal ki
töltött máj volt. Éppen ezért ilyen esetben 
a felmérés óta rutinszerűen nem végeznek 
biopsziát. Intrahepatikus hemangioma 
miatt is történt punkció, ellentétben mások 
álláspontjával, és csak 1 esetben volt szö
vődmény.

Komplikációként egyetlen esetükben 
sem fordult elő ptx, fisztulaképződés, 
pancreas váladékcsorgás.

Eredményeik alapján megerősítik azt a 
tényt, hogy az UH által vezérelt intervenci
ós beavatkozások hasznosak, és minimális 
szövődménnyel járnak.

Puskás Tamás dr.

Szúrcsatorna-metastasis ultrahanggal 
vezérelt finomtű-punctio után. Habscheid, 
W. és mtsai (Medizinische Klinik der Uni
versität Würzburg): Dtsch. med. Wschr., 
1990, 115, 212.

Hozzáférhető daganatok esetén a sono- 
graphiásan célzott finomtű-punctio a beteget 
kevéssé terhelő, nagy találati biztonságú 
diagnosztikus eljárás. Az irodalomban a

szerzők már közöltek egy pancreasrák punc- 
tiója kapcsán a szurcsatomában fellépő me- 
tastasist. Hasonló szurcsatoma-áttételt ész
leltek egy sonographiásan felderített 
mellékvesedaganat punctiója kapcsán.

Az 57 éves nőbetegüknél a potenciálisan 
resecabilis tüdőrák esetében mindkét mel
lékvese megnagyobbodását észlelték. Az 
ultrahang-vezérelt finomtű-biopsia a mel
lékvese gyanított metastasisát cytologiailag 
igazolta. Az ezt követő chemotherapiás kí
sérlet a daganat növekedését nem tudta meg
akadályozni. Három hónap után a punctio 
helyén fájdalmas subcutan csomó keletke
zett, amely műtéti kimetszés után bőrmetas- 
tasisnak bizonyult. A beteg később a további 
metastasisok folytán elhalálozott.

A daganatos betegeknél adrenalis metas- 
tasisra is gondolni kell főleg tüdő-, 
emlőmirigy-, vese-, gyomorbélrák esetei
ben. A szurcsatorna-metastasisok gyakori
sága a világirodalmi adatok alapján 
0,005 %-ra tehető. A metastasis klinikai 
manifestatiója 3—10 hónap között ingado
zik; rendszerint gyorsan növekedő tumo
rokról van szó, amelyeknek az igen rossz 
kórjóslatát a punctiós szövődmény tovább 
nem rosszabbítja.

ifj. Pastinszky István dr.

A nem ionos kontrasztanyagok throm- 
bogen hatása? Fareed, J. és mtsai (Foster G.
McGaw Hospital, Loyola University of Chi
cago, Maywood): Radiology, 1990,174, 321.

Szerkesztőségi közlemény, mely a folyó
irat azonos számában megjelent e tárgyú 
írás kapcsán tekinti át az intravascularis 
kontrasztanyagok véralvadást fokozó hatá
sának problémakörét. A nem ionos kont
rasztanyagok köztudottan, bizonyítottan 
előnyösebbek a hagyományosaknál a hae- 
modinamikai és cardiovascularis szövőd
mények vonatkozásában. Újabban azonban 
megfigyelték katéterekben és fecskendők
ben a nem ionos kontrasztanyagok véralva
dást elősegítő hatását, és alkalmazásukkal 
kapcsolatban is leírták angiographiák 
thromboemboliás szövődményeit. A szer
zők áttekintik az ezzel kapcsolatban rendel
kezésre álló irodalmi adatokat, ismertetik a 
gondos és részletes laboratóriumi vizsgála
tokat, melyeket különböző kutatócsoportok 
a kérdés tisztázására végeztek.

Konyhasóoldat, hagyományos és anionos 
kontrasztanyagok összehasonlításából ki
derül, hogy utóbbiak csökkentik az alvadá- 
si időt, thromboelastogramon szemlélete
sen érzékelhető a nem ionos kontraszt- 
anyagok alvadékonyságot fokozó hatása.
Ebben szerepelhet az alvadás kontakt akti
válása, a fibrinolysis gátlása, a thrombocy- 
ta faktorok aktiválása, sejtkárosítás révén 
thromboplastin felszabadítása.

A gyakorlat számára levonható következ
tetés, hogy bizonyos egyének a nem ionos 
kontrasztanyagok alkalmazása során foko- w T  
zottan veszélyeztetettek thromboemboliás X  X
szövődmények vonatkozásában. Ilyenek a -----------
fokozott alvadékonysággal járó haematolo- 1 9 8 7



giai elváltozásokkal élők, mint antithrom- 
bin hiány, C vagy S protein hiány, hyperfib- 
rinogenaemia, thrombocytosis, magas VIII 
faktor szint, haemoconcentratio, hypervis- 
cositas syndroma, paraproteinaemiák, leu- 
kaemiák, haemolysis. Veszélyeztetettnek 
tekinthetők a dohányosok, túlsúlyosak, fo
gamzásgátlót szedők stb.

Laczay András dr.

Septicaemia endoszkópos retrograd 
cholangiopancreatographia után. Devie- 
re, J. és mtsai (Erasme Hospital, Free Uni
versity of Brussels): Endoscopy, 1990, 22, 
72.

Három év alatt 1812 diagnosztikus 
ERCP-t végeztek a szerzők és 1303 terápiás 
célú ERCP-t. Utóbbiak között volt 841 
sphincterotomia és 462 endoprothesis. 
Ezen anyagban a beavatkozás utáni 72 órán 
belül 47 betegben észlelték septicaemia 
kialakulását. Ehhez járul még 8  olyan 
beteg, akiken más intézetben végzett ERCP 
után észlelték a septicaemiát, így összesen 
55 ilyen eset feldolgozásáról számolhatnak 
be.

A szövődményes esetek között 32 malig- 
nus epeútelzáródás volt, ebből 14 a cho- 
ledochus szintjén, 18 a májkapu területén. 
A benignus obstructio típusok között a 
septicaemiás csoportban 1 2  choledochus 
kő, 6  idült pancreatitis és 2  veleszületett 
intrahepatikus epeútszűkület szerepel. A 
leggyakoribb kitenyésztett kórokozó a coli 
és pseudomonas, ritkább a klebsiella, szór
ványosan pedig további 15-féle egyéb kór
okozót sikerült kimutatniuk a vérből vagy 
az epéből. 48 esetben a septicaemia ki
alakulásának idején az epeutak drénezése 
megoldatlan volt, további 3 betegnek tá
lyogja volt a régióban, háromnak pedig 
cholecystitise. A septicaemia kialakulása 
egyértelműen összefügg az epeelfolyás e- 
légtelenségével. Hat beteg halálát hozták 
összefüggésbe a sepsissel, mindegyikük
ben megoldatlan maradt az epeelvezetés. 
Diagnosztikus ERCP után septicaemia rit
kán alakul ki, ha az epeelfolyás nem akadá
lyozott.

A szövődmény kialakulásának legfonto
sabb tényezője a fennálló és meg nem oldott 
obstructio miatti epepangás vagy a bilio- 
pancreatikus régióban fennálló gyulladás, 
tályog. Az eszközök gondos dezinfekciója 
mellett indokolt a profilaktikus antibiotikus 
kezelés addig is, míg az epeelvezetést vala
mely módon nem sikerül biztosítani.

Lacmy András dr.
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Kontrasztanyag érzékenységi reakciók 
növekvő gyakorisága gyomor-bél rönt
genvizsgálatok során. Feczko, P. J. (Hen
ry Ford Hospital, Detroit): Radiology, 
1990, 174, 367.

Korábban ritkaságnak tartották báriumos 
gyomor-bél vizsgálatok során túlérzékeny

ségi reakciók felléptét. Kontrasztanyagokat 
előállító cégek adatai szerint ilyenre 
750 000 vizsgálat közül egy esetben lehet 
számítani. Ezzel szemben az elmúlt évek
ben egyre több ilyen szövődményről szá
moltak be a szakirodalomban, és ezek kö
zött halálos végűek is akadtak. Egyik 
halálos szövődmény a szerző intézetében 
fordult elő, ezért feldolgozta a Henry Ford 
Hospital két és fél éves anyagát. Ezen idő
szakban 6918 irrigoscopiát és 11534 
gyomor-bél passage vizsgálatot végeztek. 
Az irrigoscopiák között 7 kontrasztanyag 
reakció fordult elő, a gyomor-bél vizsgála
tok között 4. Mindegyik esetben kettős 
kontraszt irrigoscopia történt, de glucagon 
nélkül. A négy szövődményes felső passage 
vizsgálat közül kettőben glucagont is alkal
maztak. Nyolc esetben különböző kiterje
désű urticaria alakult ki, általában a fejen, 
törzsön és felső végtagokon. Két betegnek 
asztmás kórelőzménye volt, ezekben súlyo
sabb reakció lépett fel, egyiknek intenzív 
kezelést igénylő nehézlégzése alakult ki, a 
másik súlyos glottis-oedema miatt kórházi 
felvételre szorult. A 11 szövődmény 10 
betegben alakult ki, egyiknek ugyanis 
gyomor-bél vizsgálata és irrigoscopiája so
rán is fellépett a szövődmény. A 10 betegből 
négynek volt allergiás kórelőzménye, köz
tük a két említett súlyosabb szövődményes 
is. A báriumkészítményekkel kapcsolatos 
reakciókkal tehát sokkal gyakrabban kell 
számolnunk, mint eddig hittük.

Laczay András dr.

Retroperitonealis, mediastinalis és 
subcutan emphysema rutin felső gyomor
bélrendszeri endoscopia szövődménye
ként. Girardi, A. és mtsai: (Ospedale di 
San Dona, Venice): Endoscopy, 1990, 22, 
83.

A rutinszerű diagnosztikus felső 
gyomor-bélrendszeri endoscopia ritkán 
okoz szövődményt, fertőzés, vérzés, perfo- 
ratio, cardiorespiratorikus probléma for
dulhat elő. Terápiás endoscopia szövődmé
nyei viszonylag gyakoribbak, előfordulhat 
perforatio, vérzés, cholangitis, pancrea
titis. Rendkívüli ritkaság a gyomor- 
bélrendszeri endoscopia után retroperito
nealis, mediastinalis és subcutan emphyse
ma előfordulása. Ez is viszonylag gyakrab
ban fordul elő colonoscopia szövődmé
nyeként, különösen ritka a felső gastroin- 
testinalis beavatkozások után.

A szerzők Billroth II. műtét és cholecys- 
tectomia után évekkel 67 éves nőbeteg 
gastro-duodenoscopiáját végezték. Az af- 
ferens kacsban diverticulumot találtak, eb
be nyílt az ampulla. Levegőfelfűváson kí
vül egyéb beavatkozás nem történt, 
perforatióra utaló jelet nem észleltek. A 
vizsgálat után a beteg rosszullétről, nyaki 
fájdalomról, hasi kellemetlen érzésről pa
naszkodott. Subcutan emphysémát tapin
tottak. Mellkasi és hasi röntgenfelvétel ki
terjedt retroperitonealis és mediastinalis 
emphysemát igazolt, intraperitonealis gáz-

gyülemet nem találtak. Konzervatív keze
lésre — infusio, antibiotikum — a beteg ál
lapota napok alatt rendeződött.

Laczay András dr.

Vékonybél elzáródást okozó, huzamo
san nem cserélt hólyagkatéter. Sullivan, 
L. R és mtsai: Surgery, 1990, 107, 228.

A Foley-katéter 1937-es bemutatkozása 
óta számos közlemény jelent meg a hosszú 
idejű alkalmazás alatt létrejött hólyag per- 
foratiókról. A legtöbb beteg 70 év fölött 
volt. A leggyakoribb szövődmények: fertő
zés, húgycsőtágulat, periurethralis absces- 
sus, hólyagkövek, vérzés, perinealis erosi- 
ók, különböző urinalis fistulák. Milles 
polyp kialakulását is regisztrálták a hólyag
fal és a katéter érintkezési pontjánál.

Egy 70 éves nőbeteg anamnesisében en
dometrium carcinoma miatti abdominalis 
exstirpatio és postoperativ besugárzás sze
repel 5 évvel korábban. 14 hónappal ezelőtt 
állandó hólyagkatéter használatára szorult. 
Kórházi felvételére hányinger, hányás, kö
zepes erősségű diffúz hasi íájdalom miatt 
került sor. Peritonealis jel nem volt, rectum 
vizsgálata negatív. Emelkedett fvs szám 
mellett normál laborértékek. Infusiók elle
nére alig volt vizelete, 16 óra alatt 6  liter só
oldatot kapott és csak 160 ml vizeletet ürí
tett, míg a nasogastrikus szondán keresztül 
5700 ml folyadék távozott. Normál vese- 
functiós eredmények ellenére CT vizsgála
tot indikáltak a vesék állapotának megítélé
sére. Mérsékelt bilaterális hydronephrosis 
igazolódott, de a Foley-katéter ballonja a" 
vékonybél lumenében helyezkedett el.

Az elvégzett laparotomia bizonyította a 
proximalis ileumkacs és a hólyag közötti 
vesicoenterikus sipolyt, melyen keresztül 
jutott a katéter ballonja a béllumenbe. Fel
tehetőleg a hólyag és vékonybélkacs közötti 
adhaesio az előrement irradiatio következ
tében jött létre. A lassan kialakuló elválto
zás során faecalis, illetve urinalis contami- 
natio nem fenyegette a peritoneumot. 
Szerencsére a CT vizsgálat derített fényt er
re az irodalomban eddig még nem közölt 
különös esetre.

Novák László dr.

Az artéria coronaria stenosisai rönt- 
gentherapia után. Kleinkamp, G. és mtsai 
(Klinik f. Thorax- und Kardiovascularchi- 
rurgie des Herzzentrums Nordrhein- 
Westfalen, Bad Oeynhausen): Dtsch. med. 
Wschr., 1990, 115, 501.

A mediastinum rtg.-kezelése következté
ben a szíven peri-, myocarditis, főleg bal 
ventricularis korlátozódások léphetnek fel, 
amelyek klinikailag különböző jelentősé
gűek és a legtöbbször ismét visszafejlődnek 
néhány héttel vagy fél évvel a besugárzás 
után.

Kevésbé jól értékelhetők azon késói car- 
dialis elváltozások, amelyek tíz vagy több



évvel a besugárzás után lépnek fel, mert 
ezen esetek részben szubklinikusan folynak 
le, másrészt a betegek az utólagos gondo
zásból elmaradnak. A hatvanas évek óta 
szaporodtak a lymphoma miatti rtg.- 
besugárzások és a nem-invazív módszerek 
bevezetése óta egyes cardialis szövődmé
nyek (pericarditis, cardiomyopathia, 
coronaria-betegségek).

A szerzők 42 éves betegénél, akit 16 év
vel ezelőtt malignus lymphoma miatt 52 
Gy összgócdosissal mediastinalis rtg.- 
kezelésben részesítettek, könnyű megterhe
lés után mellkasi fájdalmak léptek fel. A 
coronariographia a j. koszorúér és a b. ko
szorúér főágának 90%-os stenosisát derí
tette fel. Sem túlsúly, sem egyéb kockázati 
tényező nem volt a koszorúérbetegséget il
letőleg kimutatható, hasonlóan arterialis el- 
záródási tünetek egyéb érterületeken. Két
szeres coronaria-bypass-műtétet végeztek a 
j. coronarián és a b. coronaria-artéria ra
mus interventricularisán. A postoperativ 
lefolyás szövődmény mentes volt.

Az anamnesisben szereplő mediastinalis 
besugárzásnak voltak az atípusos szívpana
szok késői következményei. A kórszövetta
ni vizsgálat intimalis fibrosist mutatott 
atheromatosus elváltozások nélkül.

iß. Pastinszky István dr.

D e r m a to ló g ia ,  v e n e r o ló g ia

Androgén elváltozások kezelése dexa- 
methasormai: a dehidro-epiandrosteron- 
szulfát szuppresszió dózis-hatás viszonyai. 
Redmond, G. P . és mtsai (Departments of 
Gynecology, Immunopathology, Biostatis
tics, Epidemiology, Dermatology, Cleve
land): J. Am. Acad. Dermatol., 1990, 22, 91.

Eléggé vitatott a glukokortikoidok fel- 
használása a nők androgén elváltozásainak 
kezelésében. Erős hatású gyógyszerek alkal
mazásáról van szó benignus kórképekben. A 
glukokortikoidok mellékhalásai dózisfüg
gők, ezért a szerzők fontosnak tartották 
meghatározni azt a legkisebb dexamethason 
adagot, ami még hatásosan csökkenti a mel
lékvesekéreg eredetű androgén hormonok 
szintjét. Azért választották a dexamethasont, 
mert nagyon alacsony adagban (0,125 
mg/nap) is hatékony és lefekvéskor bevéve 
(„bedtime intake”) hatását akkor fejti ki, 
amikor a hipofízis-mellékvesekéreg rend
szer aktivitása a legerősebb.

A szerzők harminc, 15—37 év közötti 
nőbeteget kezeltek, akik androgén kórké
pekben szenvedtek (acne, hirsutismus, 
androgén alopecia). A szérum dehidro-epi- 
androsteron szintje mindegyiküknél 300 
/zg/dl felett volt. 0,125 mg/nap adagban 
kapták a dexamethasont négy hétig. Ekkor 
újra meghatározták a szérum dehidro- 
epiandrosteron szintjét és akiknél 2 0 0  /zg/dl 
felett volt, azoknál a gyógyszer adagját ad
dig emelték, amíg a hormonszint az előbb 
megadott érték alá nem csökkent. Átlago
san 0,250 mg/nap dexamethasonra volt 
szükség.

A kezdeti dehidro-epiandrosteron szint 
és a hatékony csökkentéshez szükséges de
xamethason adag között a szerzők nem tud
tak összefüggést kimutatni. Ugyanígy nem 
volt összefüggés a szükséges gyógyszer
adag és a testsúly, valamint az életkor kö
zött sem. Hat hónapos kezelés során nem 
jelentkeztek mellékhatások.

A dózis ily módon történő beállítása ese
tén a hosszan tartó kezelés is probléma- 
mentes és veszélytelen.

Sebők Béla dr.

A psoriasis kezelése intralezionálisan 
adott cyclosporinnal. Ho, Y. C. és mtsai 
(Departments of Dermatology and Patho
logy, University of Michigan Medical Cen
ter, Ann Arbor): J. Amer. Acad. Derma
tol., 1990, 22„ 94.

A szerzők kettős vak vizsgálatot végeztek 
az intralezionálisan alkalmazott cyclospo
rin hatékonyságának tisztázására psoriasi- 
sos betegeknél. Hat beteg stabil psoriasisos 
plakkjai közül hármat-hármat kiválasztva 
randomizáltan cyclosporin-oldatot (17 
mg/ml), vehiculumot és fiziológiás sóolda
tot fecskendeztek 9 cm2-es területekre egy
forma térfogatban. A kezeléseket hetente 
három alkalommal 4 héten át folytatták. 
Másik hat betegnél a cyclosporin és a vehi- 
culum hatását hasonlították össze az előb
biek szerint, azonban csak hetente egy al
kalommal adták a szereket. A vizsgálatok 
során rutin laboratóriumi vizsgálatokat vé
geztek, meghatározták a szérum cyclospo
rin szintjét (RIA, Ul. HPLC segítségével). 
A kezelt területeken a gyulladást, hámlást, 
beszűrődést, valamint a pustulaképződést 
1— 6  közötti skála segítségével értékelték. 
Megfigyelték az epidermalis, valamint a 
dermalis sejtes infiltratum immunfenotípu- 
sának változását a kezelés során.

A heti három alkalommal cyclosporinnal 
kezelt plakkokon szignifikáns javulás mu
tatkozott. Három betegnél a kezelt terület a 
negyedik hét végére tünetmentessé vált. A 
vehiculummal és a fiziológiás sóoldattal 
kezelt területeken nem jelentkezett lénye
ges javulás. A heti egy alkalommal intrale- 
zionális cyclosporin kezelésben részesített 
betegek között egynél láttak javulást, a töb
binél a változás minimális volt. A betegek
nél a cyclosporin vérszintje az intralezioná- 
lis adást követően 30 perccel elérte 
maximumát, és ez mintegy 12 órán keresz
tül megmaradt. 48 órával a beadást követő
en már nem lehetett cyclosporint kimutatni 
a vérből. A laboratóriumi paraméterekben 
nem észleltek változást.

A heti három alkalommal cyclosporin 
kezelésben részesített plakkoknál szignifi
kánsan csökkent az epidermis vastagsága, 
valamint a mitozis ráta. Szignifikánsan 
csökkent a DR +  CDi- antigénprezentáló 
sejtek, az intercellularis adhéziós moleku
lát (ICAM-1) expressáló, valamint a mono- 
cyta markereket hordozó sejtek száma az 
epidermisben és az irhában.

A vizsgálat alapján a cyclosporin intrale

zionálisan alkalmazva a psoriasisra jellem
ző bőrtüneteket kedvezően befolyásolja. 
Ilyen módon a kezelt területeken az oralis, 
ill. helyi kenőcs formátumú adagolással 
szemben lényegesen nagyobb koncentráció 
érhető el. A szer hatását helyileg fejti ki, a 
bőrtünetek javulása nem szisztémás terápi
ás effektus következménye. Maga a cyclos
porin befolyásolja kedvezően a bőrtünete
ket, nem pedig valamely metabolitja, 
ahogy ezt korábban gondolták. A helyi cyc
losporin kezelési próbálkozások kenőcs 
formájában azért nem vezettek eredmény
re, mert a szer erősen lipofil és nagymér
tékben kötődik a fehérjékhez is, ily módon 
a viszonylag lassú penetrációs folyamat so
rán gyorsan hatását veszti.

Sebők Béla dr.

Gyermekkori haemangiomák és nae- 
vus flammeusok sugárkezelésének késői 
következményeként kialakult basalio- 
mák. Lindscheid, K. R., Zabel, M. (Abt. 
Dermatol. Allergol., Knappschaftskran- 
kenh., Recklinghausen): Med. Welt, 1990, 
41, 304.

Két beteg (gyermekkori 2700 R-nel tör
tént haemangioma-besugárzás után 2 2  év
vel a mezőben basalioma; Sturge—Weber- 
syndroma miatti thoriumkezelés után 45 
évvel, majd további fél év múlva ismét, a 
kezelt területen basaliomák) esetét is
mertetik.

A latencia-idő megfelel az irodalomban 
elfogadott 19—48 évnek. Mivel számos 
adat szól amellett, hogy a gyermekkori su
gárkezelések után meglepően nagy szám
ban fordul elő bőrtumor (basalioma, mor
bus Bowen, s metastatizáló spinalioma), az 
indikációt szigorúan kell felállítani, figye
lembe véve a haemangiomák spontán reg- 
ressiós hajlamát, s az egyéb kezelési lehe
tőségeket (pl. embolisatiót) is. Egyesek 
szerint a radiotherapia Csak a kifejezetten 
gyorsan növő tumorokban (Kasabach— 
Merrit-syndroma) indokolt. Ha a besugár
zásra mégis sor kerül, a betegek élethosz- 
sziglan tartó ellenőrzése szükséges a kiala
kuló bőrdaganatok időben történő felisme
résére és ellátásra.

Pikó Béla dr

Hypertrophiás hegek és keloidok post- 
operativ prophylaxisa sugárkezeléssel.
Hand-Zeller, L. Hohenberg, G. (Univ.- 
Klin. f. Strahlenther. u. Strahlenbiol., 
Wien): Hautarzt, 1990, 41, 146.

A keloidok jóindulatú folyamatok, me
lyek a kozmetikai problémákon kívül visz
ketést, feszülést, paraesthesiát okozhatnak, 
kezelésük mindenképpen indokolt. A szá
mos kezelési módszer közül a szerzők a 
műtéttel kombinált sugárkezelés hatását 
vizsgálták, mellyel fibroblast-proliferatio 
és érsarjadzás gátlása érhető el.

63 beteget (17 férfi, 46 nő; 7 - 5 9  év) ke-
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zeltek felszíni röntgentherapiával vagy 
elektronbesugárzással, sebészi keloid- 
vagy hegkimetszés után. 24—48 órával a 
műtét után kezdve, 5—6 nap alatt 10—12 
Gy-t (mély folyamatokban 16 Gy-t) adtak 
le. A kezelt elváltozások közül 21 az emlőn, 
19 a fej-nyaki területen, 7 a hason helyezke
dett el. Az ellenőrzéseken 58 beteg jelent
kezett, a követési idő 6  hónap és 8  év közt 
van.

Igen jó (a heg nem, vagy alig látható, bőr 
szintjében van) vagy jó (a heg látható, kissé 
a bőr felett van, enyhe hyperpigmentatio 
vagy teleangiectasiák) eredményt 40 beteg
nél értek el, s csak 6  esetben recidivált a ke
loid (ezek közül kettő később került ke
zelésre).

A legjobb eredményeket a fej-nyaki terü
leten érték el, ennek okát abban látják, 
hogy itt akaratlan izommozgások (pl. a lég
zőmozgás) nem teszik pontatlanná a beállí
tást. A kezelés során semmiféle radiogén 
mellékhatást nem észleltek.

Véleményük szerint a kimetszés utáni 
postoperativ röntgen- vagy elektronbesu
gárzás a hypertrophiás hegek és keloidok 
kezelésének választandó módszere, bár el
képzelhető, hogy brachytherapia vagy hy- 
perthermiával való kombinálás még jobb 
eredményeket hozhat.

Pikó Béla dr.

Pemphigoid nodularis. Tani, M., Mu- 
rata, Y., Masaki, H. (Bőrgyógyászati osz
tály, Kobe, Japán): J. Am. Acad. Derma
tol., 1989, 21, 1099.
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A szerzők egy 61 éves férfi esetét ismer
tetik, akinél 5 éven keresztül, főként a lum- 
balis területen, valamint a végtagokon pru- 
rigós göbcsék jelentkeztek lokális steroid 
kezelés ellenére. A betegség fennállásának
6 . évében a papulosus elváltozások mellett 
hólyagos tünetek léptek fel, melyek épnek 
kinéző bőrterületeken képződtek.

Ezen hólyagok szövettanilag subepider- 
malis bullaképződést mutattak. A prurigo- 
szerű elváltozásokban is a hyperkeratosis 
mellett subepidermalis haemorrhagiás ha- 
sadékképződés volt. Direkt IF IgG, IgA és 
C3 lerakódást figyeltek meg a basalmemb- 
rán mentén. Immunelektronmikroszkópos 
vizsgálat segítségével immunperoxidase 
technika felhasználásával a lamina lucidá- 
ban voltak az immunglobulinok kimutatha
tók. Tárgyalják a betegség kialakulásának 
lehetséges etiológiáját.

A bullosus pemphigoid az autoimmun 
betegségek csoportjába sorolható, mivel 
az esetek 70%-ában kimutatható a basal- 
membrán-ellenes autoantitest.

A szerzők szerint a pemphigoid antigén 
az epidermis basalis zónájának normális 
alkotórésze, melyet az epidermalis basalis 
sejtek, valamint a tenyészett keratinocyták 
is termelnek. Feltehetően egy heterogen 
antigénről van szó. A betegük esetében 
fennálló állandó pruritus miatti vakarózás 
megváltoztatja a basalis zóna antigenitását, 
és ez a megváltozott antigén basalmembrán-

ellenes autoantitest képzését képes in
dukálni.

Cikküket a megbetegedés ritkasága miatt 
tartják fontosnak, és figyelemfelhívónak.

Batthyáni Zita dr.

Humán bőr Langerhans-sejt tartalmá
nak különböző módszerekkel történő 
meghatározása. Bieber, T., Ring, J., 
Braun-Falco, O. (Ludwig Maximilian 
Egyetem Bőrgyógyászati Kiin., München): 
Br. J. Dermatol., 1988, 118, 385.

A szerzők humán bőr cryostatos metsze
teiben, OKT 6  monoklonális ellenanyag 
felhasználásával végezték el a Langerhans- 
sejtek quantitativ meghatározását. Normál 
emberi bőrt, atopiás ekzemás, valamint 
psoriasisos bőrelváltozásokat vizsgáltak és 
a számolást 6  különböző módszer segítsé
gével végezték el: 1. egy 40-es nagyítású te
rületen látható sejtek; 2 . az epidermis 1 

mm2-éré jutó sejtek száma; 3. a basal- 
membrán 1 mm2-ére jutó sejtek száma; 4. 
200 basalis sejtre jutó Langerhans-sejt; 5. 
speciális ocularis háló 1 mm2-ére jutó sej
tek száma; 6. 1 mm2 epidermis területén 
található sejtszám.

A 6  módszer alkalmazásával néha eltérő 
eredményekre jutottak. Egyértelműen szig
nifikáns különbséget észleltek az atopiás és 
normál bőr között, elsősorban nagyobb ará
nyú volt minden módszerrel a Langerhans- 
sejtek aránya, eltérés a normál s psoriasisos 
bőr esetében volt, ahol az 5. módszerrel a 
psoriasisos bőr is nagyobb, de nem szigni
fikáns eltérést mutatott, míg a 6 . módszer 
szerint a normál bőrhöz képest a psoriasi
sos szignifikánsan kevesebbet mutatott.

A szerzők tárgyalják egyes módszerek 
előnyeit és hátrányait. Megállapítják, mivel 
a Langerhans-sejtek az egész epiderma an
tigénprezentáló sejtjei, a kétdimenziós 
morphometriai meghatározás a járható és 
használható módszer.

Battyáni Zita dr.

A laphámcarcinomák epidermalis al
kotórészében elhelyezkedő Langerhans- 
sejtek számbeli és morphologiai változá
sai. Alcalay, J. és mtsai (The Univ. of 
Texas, Houston): Arch. Dermatol., 1989, 
125, 917.

A szerzők 10 laphámsejtes rákban meg
betegedett személy anyagát vizsgálták az 
epidermalisan elhelyezkedő Langerhans- 
sejtek száma és morphologiája szempontjá
ból. A kimutatásra ATP-ase reakciót hasz
náltak, mind a tumoros, mind a nem tumo
ros kontroll vizsgálatok esetében. A nem 
tumoros kontroll anyagok egy része a daga
nat környéki ép szövetből származtak, me
lyek erősen napfény-exponáltak voltak, míg 
másrészről napfény által nem érintett ép 
bőrterületről. A vizsgált betegek közül 3 
esetben a tumor epidermalis részén nor
mális számú és szerkezetű Langerhans-

sejteket találtak. Egy esetben a sejtszám 
normális volt, de alapvető strukturális elté
rések alakultak ki, a sejtek nyúlványai meg
rövidültek. A maradék 6  esetben egyértel
műen szignifikánsan csökkent Langerhans- 
sejt-számot észleltek. A tumor feletti epi- 
dermisben a sejtek morphologiája megvál
tozott, inkább kerek, ovális formát vettek 
fel. A Langerhans-sejt-szám emelkedést 
egyetlen tumoros elváltozásban sem észlel
ték. Azt a következtetést vonták le, hogy a 
csökkent számú és szerkezetű Langerhans- 
sejtek számos, de nem mindegyik tumoros 
esetben fordulnak elő, és nincs különbség a 
napfény által tartósabban ért, és a nem ért 
területek Langerhans-sejt-száma között.

Battyáni Zita dr.

A szexuális magatartás mint STD rizi
kótényező multidimenzionális jellege: a 
szexuálisan tapasztaltak nem feltétlenül 
szexuálisan aktívak. Aral, S. O., Cates, 
W.: STD, 16, 173.

A szexuális magatartás több változót fog
lal magába: a jelenlegi és az élet során volt 
partnerek számát, az első közösülés idejét, 
a közösülések gyakoriságát, tartamát, mód
ját stb.

A szerzők egy széles körű felmérés ered
ményeit ismertetik, mely 7696,15—44 éves 
amerikai nőt érintett, és eredetileg a termé
kenység felmérését célozta.

A szexuális tapasztalat a korral nő. 
Összesen a nők 8 6 %-a nem volt szűz, 24 év 
felett már több mint 95%-uk közösült.

A szexuálisan inaktívak (akik az elmúlt 
egy hónapban nem közösültek, de nem szü
zek) száma 40 éves korig csökken. A leg
gyakrabban a 25—29 évesek közösülnek. 
Ezen adatok a korral és a rasszal változnak, 
de egymástól függetlenek. Egyet kiragad
ni, mint a szexuális úton terjedő betegségek 
(STD) rizikófaktorát helytelen következte
tésre vezethet.

Fontos adat a partnerek száma. A  go
norrhoea, Chlamydia, herpes progenitalis, 
hepatitis B, human papillomavirus és HIV- 
fertőzés gyakorisága összefügg az egy meg
határozott időszak alatti (1—3 hónap) part
nerek számával. Az egész élet alatti partne
rek száma a cervix cc.-val és egyéb nemi 
szervi rákokkal áll összefüggésben. Kap
csolat van az első közösülés ideje és az 
STD-k gyakorisága között. A partnerszám 
különböző eloszlásokat mutat kor és rassz 
szerint, és ez a többi változótól szintén füg
getlen: pl. a fehér nők később kezdik ugyan 
a szexuális életet, ám több a partnerük, 
gyakrabban létesítenek alkalmi kapcsola
tot, mint a négerek. A partnerszám mellett 
nagyon fontos a partner szexuális magatar
tása is.

Ezen adatokkal ellentmondani látszik a 
tizenévesek és a nem fehér nők körében 
észlelt magas STD morbiditás, hiszen a ti
zenévesek szexuális életére a sporadicitás 
jellemző, és a nem fehér nők szexuálisan 
kevésbé aktívak mint a fehér nők, és kevés
bé konzekvensen azok. Valószínűnek'lát-



szik, hogy bizonyos alcsoportjaikban fo
kozott a szexualitás, magas az STD-k pre- 
valenciája és a partnerek száma, a partner 
kiválasztása kevésbé kritikus: mindez e- 
gyüttesen eredményezheti a magas morbi
ditást a teljes csoportra vonatkozóan.

A pontos kép felállításához tehát a szexu
ális magatartás számos aspektusát kell te
kintetbe venni.

Balázs Éva dr.

Újabb irányzatok az alopecia areata 
pathogenesiséhez. Zaun, H., Knauber, J., 
(Hautklinik des Saarlandes, Homburg, 
Saar): Akt. Dermat., 1989, 15, 205.

A kóros hajhullások között az alopecia 
areata (aa.) a leggyakoribb kórforma. A 
feltehető okok közül számos tényező patho
gen szerepét vitatták az irodalomban: hor
monális rendellenességek, idegrendszeri 
tényezők, gócfertőzés, egyéb szervek auto
immun folyamatai és számos egyéb kóros 
elváltozás.

Az újabb klinikai megfigyelések, vala
mint az immunhistochemiai tanulmányok 
arra következtetnek, hogy az aa. T-sejt- 
közvetített immunpathogenesisen alapszik.

Az immunmoduláló therapiás eljárások 
hatásossága további bizonyíték az immun- 
pathogenesis mellett.

iß. Pastinszky István dr.

Orvos és a solariumok. Ippen, H. 
(Universitäts-Kliniken Göttingen): Dtsch. 
med. Wschr., 1989, 114, 1628.

Az NSZK-ban a becslések szerint a la
kosság 1 0—2 0 %-ában a bőr mesterséges 
„bamítására” otthon rendszeresen solariu- 
mokat („napágy” ; „otthoni napsugár”) 
használ; az ilyen készülékek száma több 
mint egymillióra tehető. A solariumokban 
kétségkívül a legnagyobb jelentőségű a rö
vidhullámú ultraibolya sugarak (UV) kisu
gárzása, ami az UV-A (315—390 nm), UV- 
B (280-315 nm) és UV-C (280-315 nm) 
sugártartományokra osztható. A haszná
latos solariumok száma igen nagy, vala
mennyinek közös tulajdonsága az UV-fény 
kibocsátása. Ma már epidemiológiailag bi
zonyított tény, hogy a túlzott napfénynek 
döntő szerepe van a bőr elöregedésében, a 
bőr és az alsó ajak basaliomáinak, spinalio- 
máinak kóroktanában, ha ezeket a területe
ket a fénynek kevésbé kitett felkar belső ol
dalával vetjük egybe. A napégést és a 
bőrbamítást az UV-B-sugarak okozzák. A 
carcinogen hatásmaximum az UV-B- 
sugárzásban van. A solariumot állandóan 
használók bőre barna foltokkal tarkítottá 
válik (,,sunbed lentigines”), ami fenyegető 
prediktiv carcinogen tünet lehet. Igen ve
szélyesnek látszik a bőrbe mélyen hatoló 
U V-A-sugaraknak a pigmentsejtekre (mela- 
nocytákra) való hatása, amelyek a legújabb 
vizsgálatok szerint ezek szaporodására és 
atípusos melanocyták képződésére vezet

hetnek. A gyermekkori erős nap-expositio 
a malignus melanomák későbbi fellépését 
elősegítheti. A lentigo maligna Dubreuilh- 
ből kiinduló melanoma malignum gyakori 
az idősebb emberek erősen fénykárosodott 
bőrén. A felületesen terjedő, leggyakoribb 
melanoma formának a fényhatással való 
összefüggéséről még nincs egységes állás- 
foglalás.

A mesterséges (solarium) fénybamítás 
veszélyeinek lehetőségei a következőkben 
foglalhatók össze, amelyek bizonyos expo
nált egyéneknél feltétlenül mérlegelendők: 
a rendszeresen bizonyos gyógyszereket 
fogyasztó egyéneknél az UV-A okozta 
gyógyszerreakciók tekintetbevétele (pl. tet- 
racyclinek az acne kezelésében, psycho- 
pharmaca, számos antirheumaticum); az 
UV-A jelentős immunsuppressiv hatást 
fejthet ki; fényérzékeny betegségek, vagy 
amelyek a fényhatásra rosszabbodhatnak: 
„napallergia” , photodermatitis multifor
mis acuta; különböző kötőszöveti betegsé
gek: lupus erythematodes; tüdőtbc., szá
mos naevus vagy melanoma anamnézis 
esetén; I. és II. típusú (Fitzpatrick) napér
zékeny esetek; porphyria, pseudoporphy- 
ria. Külön hangsúlyozandó a nem látható 
UV-A sugárzás szemet károsító hatásának 
veszélye.

Összevéve: számos és még le nem 
mérhető probléma utal az erős UV-A- 
sugárforrások kockázatára a kozmetikai 
bamításnál. Rövid fogalmazás szerint a 
mesterséges bamítás („indoor tanning”) 
sötét oldalai a bőrrák, a szem károsodása, 
a bőr öregedése, allergiás reakciók.

iß. Pastinszky István dr.

A lichen planus pathogenesise. Gilhar, 
A. és mtsai (Laboratory of Skin Research 
and Clinical Immunology, Faculty of Me
dicine, Haifa, Israel): Br. J. Dermatol., 
1989, 120, 541.

A lichen planus (LP) jól ismert benignus 
bőrfolyamat, amely gyakran társul autoim
mun rendellenességekkel. Hisztológiailag 
típusos, epidermalis elváltozások, és der- 
malis, főleg la pozitív T sejtekből álló 
lymphocyta infiltratumok jellemzik.

E tanulmány célja annak kiderítése volt, 
hogy vajon a LP elsődleges eseménye a ba- 
salis keratinocyták károsodása, vagy egy ez 
idáig még nem identifikált antigén aktivál
ta, a keratinocytákat csak másodlagosan 
károsító T lymphocytás késleltetett hyper- 
sensitivitási reakció. A szerzők ezért 6 , kli- 
nikailag és hisztológiailag lichen planusnak 
bizonyult beteget vizsgáltak. (Valamennyi 
férfi volt, életkoruk 24—48 év közötti.) 2 
mm-es punch biopsiát és félvastag bőrmin
tát vettek mind a betegek lábszárbőri elvál
tozásából, mind az érintetlen bőrterületeik
ről is, és a graftokat meztelen egerekbe 
ültették át. A félvastag graftok túlnyomóan 
epidermális sejtekből álltak, míg a teljes 
vastagságúak dermalis komponenseket is 
tartalmaztak. A graftok két típusa lehetővé 
tette annak elkülönítését, hogy a pathologi-

ai folyamat kizárólag az epidermisre korlá
tozódó primer defektus-e, vagy összefüg
gésben van a dermisszel is. A meztelen ege
rekbe történt transzplantáció után 14 és 21 
nappal biopsziát vettek a graftokból hiszto- 
lógiai és immunofluorescens vizsgálatok
ra, majd 6  hét elteltével a melanocyta popu
lációk DOPA incubatiójának tanulmányo
zására. 14 nappal a transzplantáció után, a 
szövettani képen látható volt az epidermis- 
hez közeli mononuclearis sejtek szalagsze
rű infiltratumának redukciója. 2 1  nappal az 
átültetés után a hisztológiai kép a patholó- 
giás elváltozások teljes eltűnését mutatta. 
Transzplantáció után 6  héttel a melanocyta 
szám markánsan emelkedett, holott bete
gek aktív laesióiból származó szeparált epi
dermis DOPA incubatiós vizsgálata egyéb
ként melanocyta szám csökkenést mutatott 
ki.

A transzplantációt követően az epider- 
misben észlelt magas melanocytaszám — 
összehasonlítva a megelőző csekély sejt
számmal — megerősíti az epidermalis pri
mer defektussal szembeni teóriát. Ha ui. a 
primer laesio az epidermisben lenne, akkor 
transzplantáció után is csökkent melanocy- 
taszámot kellett volna kapniuk. Az átülte
tett bőrben a melanocyták száma és eloszlá
sa 6  héttel a transzplantáció után normális 
volt. Az epidermalis elváltozások eltűnése, 
társulván a DOPA pozitív melanocyták ész
lelésével, alátámasztják a szerzők azon el
képzelését, miszerint a LP pathogenesisé- 
ben nem az epidermalis sejtek az elsőd
legesek, hanem inkább az immun-systema 
celluláris elemeinek antigén irányította 
migratiója a döntő. Ezt a hipotézist meg
erősíti az is, hogy LP-ban a dermalis in- 
filtratum többnyire T sejtekből áll, és az 
epidermalis Langerhans-sejtek száma is 
növekedett már a legkorábbi elváltozások
ban. A keratinocyták HLA-DR expressiója 
is megfigyelhető, és a HLA-DR+ keratino
cyták segítik a lymphoid sejtek mozgását a 
bőr felé irányítani. A T lymphocyták — 
mint effektor sejtek — cytotoxikus potenci
állal is rendelkeznek, és képesek a kerati
nocyták ellen hatni. Mindezek alapján a be
vezetőben feltett kérdésre a válasz: 
valószínű, hogy a lichen planusos elválto
zások hátterében immunológiai pathome- 
chanizmus áll.

Sófi Magdolna dr.

Kizárólag a körmökre lokalizálódó li
chen planus társulása primer biliaris 
cirrhosissal. Sowden, J. M. és mtsai (De
partment of Dermatology and Department 
of Gastroenterology, Hartsfrill, U. K.): Br.
J. Dermatol., 1989, 121, 659.

A lichen planus viszonylag gyakori, a 
bőrt, nyálkahártyákat és a körmöket érintő 
dermatosis. Körömelváltozások kb. a bete
gek 1 0 %-ában fordulnak elő, néha bőr- és 
nykh. érintettség nélkül. A lichen planus 
együttes előfordulása primer biliaris cir
rhosissal már jól ismert. Ezt magyarázhatja 
az, hogy mindkettő hátterében kimutatható ' “ “ 1



az immunfunkciók abnormalitása, és 
mindkettő társulhat számos, más autoim
mun rendellenességgel.

Jelen közlemény először tár elénk egy 
olyan esetet, amikor a primer biliaris cir- 
rhosisos betegnek kizárólag a körmökre 
korlátozódó lichen planusa volt. Az 52 éves 
nőbeteg bőrklinikán való jelentkezésekor 
sovány és icterikus volt, a törzs felső részén 
számos pók-naevusszal, generalizált pruri- 
tusszal. Icterusa miatt belgyógyászati ki
vizsgálásban részesült. Májfunkciós érté
kei obstrukciót jeleztek, a májbiopsia 
szövettani képe pedig primer biliaris cir- 
rhosisnak felelt meg. A serum antimito- 
kondriális antitest szignifikánsan emelke
dett szintje az előbbi diagnózist 
megerősítette. Bőrgyógyászati statusában a 
fent említett pók-naevusokon és prurituson 
kívül a körmök elváltozásai érdemelnek 
említést. Valamennyi körme rendellenes 
volt, duzzanattal, nyomásérzékenységgel, a 
proximális körömszegély körül lilás elszí
neződéssel. A kézujj-körmök hosszanti ba
rázdálódást, a lábujj-körmök előrehaladott 
elváltozást, pterygium képződést mutattak, 
a bal I. és IV. lábujj körmének elvesztésé
vel. Bár ezek az elváltozások nem patho- 
gnomikusak, de a pterygium képződés a li
chen planusra igen jellemző.

Ilyen és ehhez hasonló egyéb bőr- és 
nyálkahártya-tüneteket nem mutató esetek
ben a szerzők hangsúlyozzák a körömbiop- 
sia elvégzésének fontosságát. Ajánlják, 
hogy a biopsiát a súlyosan laedált körmök
ből vegyük, hogy ezáltal is csökkentsük a 
kozmetikai deformitást. Jelen esetben a 
szövettani képen hypef- és parakeratosis 
volt látható, acanthosissal, foltokban chro- 
nikus gyulladásos sejtinfiltrátummal, a ba- 
salis rétegben kolloid degeneratióval, 
kolloid-testekkel. így a végső diagnózis a 
következő volt: körmökre lokalizálódó li
chen planus primer biliaris cirrhosissal.

Sófi Magdolna dr.

Szülészet-nőgyógyászat

Endoszonográfia a koraterhességben.
Peters, J. és mtsai (Zentrum der Radiolo
gie, Theodor-Stem-Kai 7, D—6000 Frank
furt, NSZK): Fortschr. M ed., 1989, 107, 
576.

%
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Az endoszonográfia kifejezés azt jelzi, 
hogy a speciális vizsgálófejet testnyíláson 
keresztül helyezik be. Főbb módszerei a 
transvaginalis, transvesicalis és transrecta- 
lis szonográfia. A hüvelyi szonográfiát ere
detileg a tüsző növekedésének ellenőrzésé
re fejlesztették ki. Közben kiderült, hogy 
alkalmas a koraterhesség és komplikációi
nak kimutatására is. A szerzők 5 MHz-es 
vizsgálófejet alkalmaztak, amely univerzá
lis képességű, mind a lineáris, mind a szek
tor ábrázolási technikára képes. A vizsgá
lófejre gélt helyeznek, kondomot húznak rá 
és arra ugyancsak gélt tesznek. A vizsgála
tot nőgyógyászati vizsgálóasztalon végzik, 
mert így megfelelő mozgási lehetőség van.

A terhességet a legkorábban az utolsó 
menstruáció kezdete utáni 37. napon már ki 
lehet mutatni, ekkor a HCG 560 mU/ml. A 
chorion az intakt koraterhességben kerek 
vagy enyhén ovális. A petezsákot a 39—40. 
napon lehet felismerni. A szívműködés a 
46. napon észlelhető. Az embryo testrészei 
a 8 . héten figyelhetők meg. A 9. héten már 
sok szerv elkülöníthető: az agy, törzs, ge
rincoszlop, végtagok. így ekkor már a dur
va fejlődési rendellenességek: anencepha- 
lus, spina bifida, hydrocephalus felismer
hetők. Kóros méhen belüli terhességben a 
petezsák hiányzik, a chorion életlen, mag
zatrészek nincsenek vagy a szívműködés 
hiányzik.

Méhen kívüli terhességben a terhesség 
produktumai nem látszanak a méhben, az 
endometrium vastag, szabad hasűri folya
dék van, és az adnex tájon képlet figyelhető 
meg. A méhen kívül kimutatható szívakti
vitás egyedül elegendő a diagnózis megál
lapítására. Segít még a HCG vizsgálata. A 
szerzők 8 —9 méhen kívüli terhességet álla
pítottak meg hüvelyi szonográfiával, míg 
ugyanakkor hasival csak egyet.

Jakobovits Antal dr.

Herpes vírusfertőzések a nőgyógyá
szatban és szülészetben. Petersen, E. E. 
(Universitäts Frauenklinik, D—7800 Frei- 
burg/Br): Fortschr. Med., 1989, 107, 526.

A herpes genitalisnak van primer fertő- 
zéses és recidiváló alakja. A fertőzések 
90%-át a herpes simplex vírus 2 típus 
okozza és csak a maradékot az 1 típus. A 
fertőzés főleg nemi érintkezés útján követ
kezik be, de egyes esetekben a fertőzés orá
lis útja is lehetséges. Az elsődleges fertő
zés, ha a szervezetben ellenanyag nincs, 
súlyos, fájdalmas, lázzal járó megbetege
dést okoz. Az egész szeméremtestre, hü
velyre és portióra kiterjed típusos efflores- 
centiákkal. Ellenanyag jelenlétében a 
betegség enyhébb. A primer fertőzésre jel
legzetes a lágyéki nyirokcsomóduzzanat. A 
recidiváló herpes genitalisban típusos cso
mók, hólyagocskák és fekélyek vannak. 
Fájdalmas égető érzés kínozza a beteget, 
különösen a fekélyes stádiumban. A porti
on a recidíva rejtett maradhat. A herpes ví
rus tenyésztéses kimutatására legjobb az 
anyagvétel a hólyagcsából. A kimutatás le
hetséges még antigén-, szerológiai és cyto- 
logiai vizsgálat segítségével.

A szülés körüli fertőzés veszélyezteti a 
magzatot, akiben generalizálódhat ence- 
phalitisszel. A halálozás több mint 50%-os. 
A terhesség végi fertőzésnek nagy a magza
ti veszélye. A tünetmentes terhesek 
0,1—4%-ából tenyésztettek ki vírust. A ke
zelés acyclovirrei javítja a prognózist, gá
tolja a vírus szaporodását és rövidíti a be
tegség lefolyását.

Nőgyógyászati betegekben a herpes vírus 
fertőzés sokkal gyakoribb, mint ahogy fel
tételezik. A szerológiai vizsgálatok szerint 
a nők 20—50%-a herpes simplex-virus ge
nitalis típusával fertőződött.

A magzat transplacentaris fertőződése 
varicella zoster vírussal ritka. Ez is a her
pes vírus csoportba tartozik. A felnőttek 
95%-ának van antitestje. A terhesség alatti 
fertőzés ritka, mert a legtöbben a gyermek
korban átesnek a fertőzésen. A fertőzés az 
első trimesterben nem veszélyes, de a ter
minus előtti 5 napon a magzat a lepényen 
keresztül fertőződik és az újszülöttben sú
lyos varicella fertőzés következik be. Az új
szülöttnek azonnal immunglobulint kell ad
ni. Varicellás beteggel való érintkezés 
esetén szeronegatív terhesnek ajánlatos az 
immunglobulin adása.

Jakobovits Antal dr.

A cervicalis intraepithelialis neoplasi- 
ás és e kórkép nélküli serdülőkornak bio
lógiai érettsége, nemi viselkedése és a 
szexuális úton átvihető betegségei közti 
különbségek. Moscicki, A.-B. és mtsai 
(Division of Adolescent Medicine, 400 
Parnassus Ave., Room A—268, San Fran
cisco, CA—94143, USA): J. Pediatr., 1989, 
115, 487.

A nyugati országokban az invazív méh
nyakrák gyakorisága csökkent, a preinvaziv 
elváltozások azonban a nők betegségei kö
zött vezető szerepet játszanak. A cervicalis 
intraepithelialis neoplasia (CIN) leggyako
ribb a 20—29 év közötti nőkben. Serdülők
ben ritkább, de az előfordulás mégis szigni
fikáns.

A szerzők a San Franciscó-i Kalifornia 
Egyetem tíz kolposzkópos ambulanciáján 
vizsgált 14—19 éveseken végezték felméré
süket. A  faji megoszlás 43% fekete, 38% 
fehér és 19 % egyéb. A vizsgáltak csoport- 
beosztása: CIN =  18, veszélyeztetett =  26, 
tünetmentes =  110 és szimptómás =  6 8 . 18 
szexuálisan aktív CIN-ben szenvedő bete
get találtak. A leleteket a kolposzkópos és 
biopsziás vizsgálat megerősítette. Közülük 
6  condyloma acuminatum és 12  abnormális 
cytologiai lelet miatt jött vizsgálatra. A 
kontroll veszélyeztetett csoportban 26-an 
voltak, akiknek nem volt CIN-jük és 14-en 
szemölcsök miatt, 1 2 -en pedig abnormális 
cytologiai lelet miatt jöttek vizsgálatra.

A CIN csoportba tartozóknak több nemi 
partnerük volt, mint a tünetmenteseknek. 
Az első közösülés, a szexuálisan aktív évek 
és a közösülések gyakorisága terén nem 
volt szignifikáns különbség a csoportok kö
zött. A CIN csoportbeliek között több volt 
a dohányzó és az orális fogamzásgátlót sze
dő, mint a tünetmentes csoportban. A kon
dom használatban nem volt különbség a 
CIN és a többi 3 csoport között. A menar- 
che a CIN csoportbelieknél közel egy évvel 
előbb következett be, mint a többieknél. A 
CIN csoportbeliek közül 15-nek (80%) cer- 
vixét 2 0  vagy nagyobb százalékban henger
hám fedte, amit a CIN nélküliekben csak 10 
(42%) egyénben észleltek. Az ectopia ki
terjedése és a menarche vagy az első közö
sülés között kapcsolat nem volt.

A CIN csoportbeliek között többnek volt 
külső nemi szervi szemölcse, chlamydia
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trachomatis fertőzése, mint a tünetmentes 
vagy a szimptómás csoportban lévőknek. 
Herpes simplex vírusfertőzés a múltban 
vagy jelenben kevesebb mint 1%-ot tett ki 
mindegyik csoportban.

A külső nemi szervi szemölcs miatt jö
vők közül, akiknek a cytologiai kenete nem 
volt abnormális, 31%-ban fordult elő CIN. 
A CIN csoportbeliek közül 12 (67%)-nak 
volt abnorrriális kenete. A kenetek hamis 
negatív eredménye 33%-os.

A szerzők vizsgálati eredményei arra 
utalnak, hogy a cervix biológiai érettsége 
fontos veszélyeztető tényező lehet a serdü
lőkori CIN keletkezésében. Szignifikáns 
különbséget a CIN és a többi csoport között 
az első közösülés idejében, az eddigi part
nerek számában, a közösülések gyakorisá
gában, az orális fogamzásgátlók használa
tában, dohányzásban'ps nemi úton átvihető 
betegségekben nem tajáltak.

A szerzők feltételezik, hogy a cervix bio
lógiai éretlensége növelheti a cervixhám 
sebezhetőségét a human papilloma vírus 
invázióra és a neoplasiás elváltozásokra. A 
vírus a bazális hámsejteket szűri be, és sza
porodásuk valószínűleg az aktív sejtosztó
dástól függ, ami normális élettani folyamat 
a serdülőkorban. A human papillomavirus 
elterjedésével fel kell ismernünk a CIN-re 
való fogékonyságot a szexuálisan aktív ser
dülő lányokban.

Jakobovits Antal dr.

Méhen belüli műtét intravénás szedá- 
lással, a méheltávolítás ambuláns alter
natívája. Magos, A. L. és mtsai (Nuffield 
Department of Obstetrics, John Radcliffe 
Hospital, Oxford 0X 3 9DU, Anglia): Lan
cet, 1989, II, 925.

A hysteroszkópiás transcervicalis méh- 
nyálkahártya rezekció megnyitotta a lehető
séget a menorrhagia javallatából végzett 
méheltávolítások mellőzésére. Az Egyesült 
Királyságban évente kb. 20 000 hysterecto- 
miát végeznek.

A szerzők 25 asszonyon végzett műtétről 
számolnak be: 18-nál endometrium rezek- 
ciót és 7-nél myoma eltávolítást végeztek 
enyhe szedálással, amit iv. midazolam adá
sával és az analgesiát iv. fentanyl valamint 
paracervicalis és intracervicalis lidocain- 
nal érték el. Az asszonyok a beavatkozáso
kat video monitoron figyelték és végig 
együttműködtek. A műtétek tartama 10—70 
(átlagosan 33) perc volt.

Minden beteg teljes öntudatánál volt és 
tájékozott volt 4 órán belül. Ritkán éreztek 
fájdalmat és hányingert. Az első 5 beteget 
egy éjjelen át megfigyelték, a többieket né
hány órával a beavatkozás után hazabocsá- 
tották. Szövődmény nem volt, és a betegek 
meg voltak elégedve nemcsak a méhkiirtás, 
hanem az altatás mellőzése miatt is.

A szedálás széles körben elfogadott 
gyomor-bél és bronchialis endoszkópos 
vizsgálat és kezelés alkalmával. A szerzők 
tapasztalatai/alapján nagyobb intrauterin 
beavatkozás'szintén elvégezhető általános

anaesthesia nélkül. Ajánlatosnak tartják 
azonban a betegek gondos kiválasztását, a 
gondos műtét alatti ellenőrzést, és lényeges 
a nyitott műtéthez való lehetőség.

Jakobovits Antal dr.

Az anyai halálozás Észak-Karolinában: 
40 éves tapasztalat. May, W. J., Greiss, F.
C. jr. (Department of Obstetrics and Gyne
cology, 300 S. Hawthorne Road, Winston- 
Salem, NC 27103, USA): Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1989, 161, 555.

1981 és 1985 között 71 anyai halálozás 
fordult elő Észak-Karolinában. Anyai ha

lálozásnak számítanak minden a terhesség
ben vagy a terhesség befejeződése után 90 
napon belül bekövetkező halált. Direkt szü
lészeti halálozáson minden terhesség alatti 
komplikáció okozta halálozás értendő, akár 
beavatkozás, akár szerzett szövődmény 
miatt következik be. Indirekt szülészeti ha
lálozás az, amely a terhesség előtt létezett 
betegség folytán következett be, vagy a ter
hesség alatt fejlődött ki, és a terhesség élet
tani hatása nyilván súlyosbította.

Öt év alatt 428 891 élvesziilés és 155 498 
elektív vetélés történt. Összesen 54 direkt 
anyai halálozás volt az elektív abortusoktól 
függetlenül (12,6: 100 000 élve szülésre) és 
2 halálozás: az egyik elektív, a másik orvo
sijavallat alapján végzett vetéléssel kapcso
latban (1,3: 100 000 vetélésre).

A direkt szülészeti anyai halálozások 
gyakorisági sorrendje: toxaemia, embólia 
és vérzés, köztük a leggyakoribb a méhen 
kívüli terhesség. A méhen kívüli terhesség 
szignifikánsan emelkedik gyakoriságban az 
összes vérzéses halálozás között; előfordu
lása 1975-ben 16%, 1976-ban 33% és az 
utóbbi években 70%.

Az elmúlt 40 év folyamán fokozatosan 
csökkent Észak-Karolinában a terhességgel 
kapcsolatos halálozás, de a direkt szülészeti 
okokat különböző irányzatok jellemzik. A 
szülészeti fertőzések miatti halálozás hirte
len esett 1971—1975 között, és a jelen beszá
moló ideje alatt egy sem fordult elő. A to
xaemia okozta halál az utóbbi 15 évben 
folyamatosan csökkent. Ezzel szemben az 
embólia, a vérzés és az anaesthesiából kifo
lyólag bekövetkezett halálozás állandó ma
radt 1976-1980 és 1981-1985 között. A 
méhen kívüli terhesség halálozása 1970 óta 
állandó, de a többi vérzéses halálok csök
kent, így százalékosan az ectopiás terhessé
gek növekvő százalékban halálosak.

Jakobovits Antal dr.

Tapasztalatok a koraterhesség megsza
kítására alkalmazott antigestagen mifep- 
riston (RU 4816)-nal. Carol, W , Klinger,
G. (Klinik für Frauenheilkunde, Baschstr. 
18, Jena, DDR—6900): Zbl. Gynäkol., 
1988, Ul, 1325.

A mifepriston (RU 486) a progeszteron 
receptorokra hat és megszakítja a progesz

teron hatást. Egyszeri 400—600 mg-os 
adagja korai abortívum.

A szerzők 50 egészséges 19—43 éves ter
hesnek adtak a szájon át 600 mg mifepris- 
tont az amenorrhoea 33—43. napján. A na
gyon érzékeny terhességi teszt mind az 50 
nőnél pozitív volt. A szájon át bevitel után 
8—110 órával később vérzés következett be, 
ami 2—31 napig tartott. 39 asszony vérzése 
a rendest meghaladta, 8-nak a vérzése meg
felelt a menstruáció mennyiségének és 3-é 
csekélyebb volt. 40 terhes méhe 1—10 na
pon belül kiürült, 6-nak továbbra is fennállt 
a terhessége, ezért műszeres befejezést vé- 
teztek, 4-nek tökéletlen vetélés miatt vé
geztek kaparást.

A szerzők tapasztalatai szerint a 600 mg- 
os mifepriston egyszeri adagja szájon át a 
menstruáció utáni 43. napig kb. 80%-ban 
megszakítja a terhességet. A terhesek közül 
47 az eljárást jónak vagy legalábbis elfo
gadhatónak ítélte.

Jakobovits Antal dr.

Az anya egészsége a harmadik világ
ban. Bullough, C. H. W. (General Hospi
tal, South Shields NE34 OPL, GB): Brit. 
med. J., 1989, 299, 525.

A hatásos anyai egészséggondozás még 
nem ért el a harmadik világba^ Az anyai ha
lálozást Afrikában 600-ra és Ázsiában több 
mint 400-ra becsülik 100 000 élve szülésre 
számítva. Ezzel szemben Észak-Európában 
kevesebb, mint 10. A gyenge eredmények 
tanulmányozása vezetett ahhoz az ajánlás
hoz, hogy az irányvonalnak változnia kell a 
kórházra alapított szolgálatból a közösség
re alapított szolgálat felé. A szülészeknek 
életfontosságú szerepe van az elsődleges 
egészséggondozás gyakorlásában és ellen
őrzésében. Az anyai mortalitás tragédiáját 
semmibe véve, a világ szülészeinek hibája 
ebből a szempontból az a tendencia, hogy 
a szubspecialitások magas technológiájára 
koncentrálnak.

Az Egyesült Királyságban két trópusi or
vosi iskola van, mely képes a közegészség- 
ügyet támogatni és két trópusi gyermek- 
egészségügyi intézet, amelyekbe az anyai 
egészségügy is beletartozik. Szükség van 
önálló intézetekre, amelyek a kommunitás 
szülészetet vagy nemzetközi anya egészség
ügyet tanítják. A Királyi Szülész Nőgyó
gyász Testület segíthetne abban a nemzet
közi erőfeszítésben, hogy emelje az anyai 
egészségügy standardját a fejlődő orszá
gokban.

Jakobovits Antal dr.

A transcervicalis méhnyálkahártya re
zekció biztonsága. Magos, A. L. és mtsai 
(Maternity Department, John Radcliffe 
Hospital, Oxford OX3 9DU, Anglia): Lan
cet, 1990, 335, 44.

A hysteroszkópos méhen belüli beavat
kozásnak műtét közben előforduló vészé- 1 9 9 5
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lyei: a perforáció, a vérzés és a folyadék 
túlterhelés. A helyes technika elkerülhető
vé teszi az első kettőt, de ideális műszere
zettség és minimális nyomás mellett is 
megmarad az irrigáló folyadék túlságos fel
szívódásának a kockázata. A folyadékra a 
méh kitágítása és a szükséges látás céljából 
van szükség.

A szerzők 56 betegnél sorozatban vizs
gálták a 1,5 % -os glycin felszívódást a műtét 
előtti, közvetlen utáni és 4 órával későbbi 
Na, K, kreatinin, albumin, laktát dehidro- 
genáz (mint haemolysis mutató) és a vér 
haemoglobin plazma szintjét. Az 1,5%-os 
steril glycin abszorpciója 0 és 4350 ml kö
zött ingadozott, az átlag 350 ml. Az ab
szorpció általában a plazma Na, K, a vér 
haemoglobin esésével és a laktát dehidro- 
genáz növekedésével társult. Öt beteg 
hyponatraemiás lett. A folyadék túlsúly 
műtéti kockázata a hyponatraemia és a hae
molysis reális veszélyek, amelyeket ellen
őrizni kell. Az endometrium rezekció 
hosszú távú hatásosságát és biztonságát ki
mutató igazi teszt csak méheltávolítással 
véletlenszerű prospektiv összehasonlítás 
révén lehetséges.

Jakobovits Antal dr.

Epiduralis analgézia a szülészetben.
Reynolds, F. (St. Thomas Hospital, Lon
don SEI 7EH): Br. med. J., 1989,299, 751.

Sl
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„Ha a természet nem áldotta volna meg 
feledékenységgel az embert, kevesen kér
dőjeleznék meg a szülés alatti hatékony fáj
dalomcsillapítás szükségességét” — kezdi 
közleményét Reynolds dr. Véleménye sze
rint a lumbalis epiduralis analgézia (LÉ
DA) az egyetlen hatékony módja a szülés 
alatti fájdalomcsillapításnak. Sajnálatos
nak tartja, hogy még a „fogyasztók” is 
gyakran úgy tekintik ezt a módszert, mint 
szükségtelen beavatkozást egy különben 
zavartalan, természetes folyamatba.

A  LÉDA kétségtelen előnye az anya 
szempontjából a jó fájdalomcsillapító ha
tás, a szülési stresszel járó kóros biokémiai 
változások megelőzése, az általános érzés
telenítést kísérő szövődmények (aspiráció, 
ébrenlét) eliminálása és a postoperativ 
morbiditás csökkentése. Különösen jó ha
tással használható pre-eclampsiás asszo
nyoknál a fájdalom keltette vémyomáse- 
melkedés megelőzésére. Hátránya, hogy iv. 
infúzió szükséges (valóban hátrány ez? — 
ref), az anya véralvadási zavara esetén 
nagy a hematoma képződés esélye, szédü
lés, vérnyomásesés, az alsó végtagok moto
ros izomgyengesége, vizeletürítési nehéz
ség, illetve izomremegés, és a hőleadás 
zavara léphet tél a szülés alatt. A szülés el
ső szakasza nem, de a második megnyúlik, 
és oxytocin adagolás válhat szükségessé. 
Megfelelő kivitelezés esetén nem növeli a 
műszeres szülésbetéjezések számát és a ku
darc, valamint az akaratlan durapunkciót 
követő fejfájás gyakorisága inkább a kivite
lező gyakorlatlanságára, mint a módszer 
hátrányos voltára utal! A súlyosabb szövőd

mények közül a teljes spinalis blokk 27 000 
esetből hatszor, egy másik, mintegy fél
milliós felmérésben pedig csak nyolcszor 
fordult elő. Epiduralis haematoma csak 
egyszer és permanens paraplegia is csak 
egyszer — rossz oldat befecskendezése után 
— lépett fel. Akaratlan iv. injekciót kö
vetően gyógyszertoxicitás a 27 000-ből 
háromszor, és a félmillióból 20-szor jelent
kezett.

Angliában és Walesben 1970—84 között 
általános érzéstelenítés következtében 123 
anya halt meg. LÉDA után ugyanezen idő 
alatt 9 anyai haláleset történt (ebből négy
nél totalis spinalis blokk miatt, ez megfele
lő felkészültség esetén elhárítható lett 
volna).

A magzat szempontjából a LÉDA egyér
telműen előnyös. Még elhúzódó kitolás 
esetén is jelentéktelenek a biokémiai válto
zások, ha az anyai vérnyomásesést megelő
zik, vagy időben kezelik. A placentában az 
intervillosus vérátáramlás fokozódik, a 
magzati keringés javul, a szülés kevésbé 
traumatikus, a respirációs distress ritkább. 
Az újszülötteknél a retinavérzés gyakorisá
ga csökken és ikerszülésnél a később szüle
tő magzatok állapota is lényegesen jobb. Az 
újszülöttek állapota LÉDA után jobb, mint 
általános érzéstelenítés, vagy pethidin al
kalmazása után. Egy 6442 szülést vizsgáló 
felmérés azt mutatta, hogy az újszülöttek, 
főleg az alacsony súlyúak, mortalitása is 
csökkent LÉDA után. Császármetszésnél 
és ikerterhességnél a perinatalis mortalitás 
felére csökkent.

A neurológiai viselkedési tesztvizsgálat 
eredményei is azt bizonyítják, hogy LÉDA 
után az újszülöttek teszteredményei job
bak, mint a kezeletlen anyák újszülött
jeinél.

A jó eredmények eléréséhez idő, gyakor
lat, lankadatlan éberség és képzett aneszte
ziológus állandó jelenléte a kórházban 
elengedhetetlenül szükséges. Ebből követ
kezik, hogy nem alkalmazzák általánosan 
és ez a módszernek luxus beavatkozás jelle
get ad.

(Ref.: A BMJ-ben vezető helyen megje
lent közlemény részletes ismertetését azért 
tartottam fontosnak, mert igen jó  összefog
lalását adja mindazoknak az előnyöknek, 
melyeket a LÉDA nyújthat a szülésnél. 
Nagy statisztikai anyagra támaszkodva 
megválaszolja azokat a laikusok és kollé
gák által is gyakran feltett — a szövődmé
nyekre vonatkozó — kérdéseket, melyek 
tisztázatlansága a széles körű hazai alkal
mazásnak is egyik akadálya. A másik, a 
közleményben is hangsúlyozottan fontosnak 
tartott kérdés az aneszteziológiai háttér biz
tosítása. Ez utóbbi nagyobb kórházakban 
kellő szervezéssel kétségtelenül megoldha
tó. Nehezebbnek tűnik a szakmai és laikus 
közvélemény fenntartásainak leküzdése. A 
jövőben ezen a területen kellene jobb ered
ményeket elérni, hogy legalább a nagyobb 
intézetekben szülő asszonyok számára elér
hetővé váljon ez a kitűnő fájdalomcsillapí
tási eljárás.)

Károvits János dr.

Computer tomographia (CT)

A carcinosis peritonei CT-jelei. Stetter,
G., Hartmann, H., Hering, K. G. (Radio
logie des Knappschaftskrankenhauses, 
Dortmund): Röntgenpraxis, 1990, 43, 95.

Ascites benignus okokból is felléphet, 
de főleg malignus hasi tumorokból vagy 
extraabdominalis daganatokból származó 
májmetasasisok és/vagy carcinosis peri
tonei jele. Kimutatása a rosszindulatú fo
lyamatban szenvedő beteg kezelése és prog
nózisa szempontjából meghatározó jelen
tőségű.

A klinikai tüneteken túl hagyományos 
(natív és kontrasztos) röntgenvizsgálattal is 
felvethető gyanúja a bélfal oedemája, a 
redők torzulása, a bélkacsok rendellenes 
helyzete és mozgathatósága alapján. Ult
rahanggal a folyadékgyülem direkt kimu
tatható, s subphrenikus és subhepatikus 
tér vizsgálható, s a tumoros gócok is 
láthatók.

CT-vel a peritoneum redőzete ép hasban 
nem látható, de kóros esetben a rendellenes 
megvastagodás, a folyadék, a belek közé
pen úszása jól kimutatható. A letokolt asci- 
test cystikus térfoglaló folyamatoktól, hasi 
vérömlenyektől, tályogoktól, beolvadó tu
mormasszától kell elkülöníteni, ebben a 
környezethez való viszonyon kívül a denzi- 
tás mérése adhat segítséget. A ritka primer 
peritonealis daganatoknál (mesothelioma, 
carcinoid, cysták, lipomák) jóval nagyobb 
jelentőségűek a metastasisok és lympho- 
más manifestatiók, melyek négy úton ter
jedhetnek: indirekt módon a peritonealis 
felszín mentén (a visceralis lemezre teije- 
déssel adhat így a gyomorrák áttétet a liga- 
mentum gastrocolicumot követve a colon 
transversumhoz); intraperitonealis, a hasi 
folyadékáramlást követő módon (gyomor- 
rák, colon-, pancreas-, ovariumcarcino- 
ma); lymphogen terjedéssel (non Hodgkin 
malignus lymphomák 50, Hodgkin-kór 
5%-ban), s haematogen szórással a mesen- 
terialis artériákon át (tüdő-, emlőrák, me
lanoma malignum).

A kellő technikával végzett hasi CT- 
vizsgálat (az egész gyomor-bél-traktus tel
jes kontraszttöltése után 1 cm-es rétegvas
tagságú metszetek készítése a xyphoidtól az 
anusig) a folyadékgyülem kimutatásán túl a 
tumor helyzetét, kiterjedését, vastagságát, 
a környezet infiltráltságát is jelezheti, s így 
feleslegessé teszi az egyéb vizsgálómódsze
reket, ugyanakkor individuális kezelési ter
vet és prognózist tesz lehetővé.

Pikó Béla dr.

Magas felbontóképességű CT az inter- 
stitialis tüdőbetegségekben. Kullnig, P. 
(Universitätsklinik f. Radiologie, Graz): 
Fortschr. Röntgenstr., 1990, 152, 30.

Az interstitialis tüdőbetegségeknek kon
vencionális radiológiai diagnosztikája nehéz 
problémákkal jár, mert az idült tüdőbetegsé
gek nagy számban vezetnek diffúz interstiti-



alis folyamatokra, amelyeknek a klinikai és 
funkcionális paraméterei gyakran iden- 
tikusak.

A magas felbontóképességű CT („High- 
Resolution—CT” : HR—CT) új eljárást 
nyújt a diffúz interstitialis tüdőbetegségek 
képalkotására. A szerző 39 kórszövettani- 
lag igazolt interstitialis tüdőbetegségben 
szenvedő beteg HR—CT képalkotását ele
mezte: 22 alveolitis fibrotisans, 12 
lymphangoitis carcinomatosa, 5 lymphan- 
giomyomatosis (lám). Az alveolitis- 
fibrosis-betegcsoportban a legjellegzete
sebb tünetet a főleg perifériásán elhelyez
kedő subpleuralis cysták képezték a tüdő
váz distractiója nélkül és a tüdőszerkezet 
roncsolódásával. A lám. esetén a cystikus 
struktúrák a tüdőváz széthúzódása és peri
fériás elhelyeződés nélkül jelentkeztek. A 
lymphangoitis carcinomatosa esetekben 
szabálytalan vastagságú septalis és polygo- 
nalis struktúrák és nodularis laesiók mutat
koztak a bronchovascularis kötegek men
tén. A mellkasi HR—CT jól arányosuk az 
alapul szolgáló pathomorphologiai elválto
zásokkal.

A HR—CT lehetővé tette a fenti három 
kórforma elkülönítő kórisméjét és a leg
jobb képalkotó eljárásnak bizonyult a dif
fúz interstitialis tüdőfolyamatok ábrázo
lásában.

ijj. Pastinszky István dr.

Az epekövek összetételének meghatá
rozása CT vizsgálattal. In vivo és in vitro 
elemzés. Brakei, K. és mtsai (University 
Hospital Dijkzigt, Rotterdam): Radiology, 
1990, 174, 337.

Az epekövesség nem sebészi kezelése 
eredményességének alapvető feltétele az 
erre alkalmas betegek kiválasztása. Ennek 
egyik fő szempontja a kövek összetételének 
megállapítása, hiszen az oralis vagy localis 
gyógyszeres kőoldás sikerét azok mész- 
cholesterin aránya döntően befolyásolja. 
Legjobb eredmény a kis mésztartalmú cho- 
lesterinkövek oldásától várható. Mindeddig 
a natív röntgenfelvételeken kimutatható 
meszesedés szolgált e vonatkozásban útmu
tatóul, ez azonban nem elég érzékeny. Az 
ultrahangvizsgálat a kövek kimutatásában 
kitűnő módszer, összetételük megítélésére 
azonban alkalmatlan.

A szerzők 50 cholecystectomiára kijelölt 
beteg natív röntgenfelvételét, per os chole- 
cystographiáját és natív CT vizsgálatának 
eredményét elemezték. Az eltávolított epe
köveket vegyvizsgálatnak vetették alá, és 
róluk in vitro CT képeket is készítettek. A 
köveket 5 típusba sorolták: széli meszese
dés, centrális meszesedés, egyéb típusú 
meszesedés, meszet nem tartalmaz de CT 
képen kimutatható, meszet nem tartalmaz 
és CT képen nem mutatható ki. Figyelemre 
méltó, hogy in vivo az 50-ből 12 esetben a 
mésztelen követ a CT nem tudta kimutatni. 
Egyéb mésztelen követ 6 esetben találtak in 
vivo, és természetesen ábrázolódon 32 kü
lönböző típusú meszes kő. Az in vitro ered

mények persze a mészmentes esetekben 
jobbak. A CT képen 140 Hounsfield egy
ségnél alacsonyabb denzitású epekövek 
mindig tiszta cholesterinkőnek tekinthetők. 
Az 50 elemzett esetben szerzett tapasztala
tok alapján további 20 beteg CT vizsgálata 
során 17 esetben sikerült helyesen megálla
pítaniuk a kövek összetételét. A natív rönt
genvizsgálat eredményei ennél lényegesen 
gyengébbek.

Laczpy András dr.

Családtervezés

óhajtja magát. Más kérdés, hogy mi fog e 
tervekből megvalósulni, hiszen a felmérés 
időpontjában minden negyedik nőnek ez 
már ismételt megszakítása volt.

A védekezés elmulasztásának az indokai 
arra utalnak, hogy mindenki tudja, hogyan 
lehet védekezni, de az ismeretek nem elég
gé adequatak, sok a tévhit, pedig legtöbben 
kaptak orvostól, főleg nőgyógyásztól felvi
lágosítást, de úgy tűnik, hogy azt félreértet
ték. Ezért nagyon fontos, hogy az orvos — 
és főleg a nőgyógyász — ne csak elmondja, 
amit a védekezésről tudni kell, hanem igye
kezzék azt el is fogadtatni és explorálja az 
igen gyakori félelmeket, tévhiteket.

Terhességmegszakítás — fogamzásgát
lás. Thuro, H. C. és mtsi (Frauenklinik, 
D—6900 Heidelberg, Vossstr. 9.): Mittei
lungen d. Gessellschaft f. praktische Sexu
almedizin, 1989, 10, nov. 9.

A nem kívánt terhesség az ebből eredő 
konfliktus-szituáción kívül lelki gondot is 
okozhat, függetlenül attól, hogy a terhessé
get megszakíttatja, vagy kiviseli-e a nő. 
Ezen kívül az ilyen körülmények között 
megszületett gyermek helyzete is hátrá
nyos. Felmerül az a kérdés, hogy miért nem 
védekezik eredményesen az, akinek a szá
mára a terhesség nem kívánt.

Erre a kérdésre kerestek választ a szer
zők akkor, amikor nem a saját munkahe
lyükön (a heidelbergi klinikán), hanem egy 
magánklinikán interjúvoltak meg 1985-ben 
269 olyan nőt, akik ott terhességmegszakí
táson estek át. Az interjút a szerzők végez
ték, mégpedig a kórházi felvétel után, de a 
beavatkozás előtti délutánon.

A megszakítás 87%-ban „Notlage” 
(szükséghelyzet) miatt történt (ami megfe
lel annak, amit a hazai korábbi nómenkla
túra B-vel jelzett, tehát nem orvosi javallat
nak. — Ref).

Az esetek 73%-ában ez volt az első abor
tus, és az esetek több mint felében már ko
rábban szültek, minden harmadik nő férje
zett és minden ötödik 20 év alatti volt, 
ugyanilyen arányban szerepeltek azok is, 
akiknek a terhessége alkalmi kapcsolatból 
származott.

Korábban legtöbben védekeztek: három
negyed részük tablettával, 40% kondom
mal, 15% IUE-vel, 33% spermicid anyag
gal és 4 ,5 %-uk postcoitalis tablettával, de a 
fogamzás idején minden második nő el
hagyta a védekezést és a többiek kevésbé 
hatásos módszereket (megszakított közösü
lés, naptár) alkalmaztak.

A védekezés elmulasztását mindegyikük 
„megmagyarázta” (nem gondoltak arra, 
hogy teherbe eshetnek, nem volt fix partne
rük, úgy tudták, hogy a férfi nemzőképte
len, védekezésről nem beszéltek a férfival, 
korábban mellékhatása volt a védekezés
nek, vagy ennek a lehetőségétől féltek, 
igazságtalan, hogy mindig csak a nőnek 
kell védekezni, nem biztos a védekezés, a 
tabletta miatt meddő lesz stb.), „most” vi
szont úgy véli a legtöbb, hogy a jövőben vé
dekezni fog, mégpedig 57%-ban tablettá
val, 22% IUE-vel és 15% sterilizáltatni

Aszódi Imre dr.

Mikor tekinthető eredményesnek a ste
rilitás kezelése? Kentenich, H. (Frauenkli
nik, D—Berlin Charlottenburg): Sexual
medizin, 1990, 19, 55.

A szerkesztőségi közleményként megje
lent cikk szerint nem szűkíthető le az ered
mény arra az esetre, hogy megszületik a — 
lehetőleg egészséges — gyermek, bár a há
zaspár eredetileg éppen e cél miatt fordult 
orvoshoz. Ez az eredmény azonban csak 
mintegy minden negyedik esetben követke
zik be, bármilyen „modem” módszereket 
is alkalmaznak.

A szerző szerint az „eredmény” tágab- 
ban értelmezendő, így többek között arra is 
ügyelni kell, hogy

— az esetleges szövődmény ne érje vá
ratlanul a beteget, ezért erre vonatkozóan is 
fel kell világosítani a házaspárt. Az ovulá
ció stimulálása után gyakori a spontán 
abortus és az ikerterhesség (főleg IVF és 
GIFT után), márpedig az ikerterhesség ön
maga is veszélyeztetheti mind az anya, 
mind a magzat életkilátását;

— minden műtétnek van veszélye, ezért 
minden beavatkozás legyen jól megalapozott 
(ultrahanggal vezérelt tüsző-punkcióban hét 
nő halt meg);

— előre tisztázandó, hogy milyen mér
tékben ragaszkodnak a terhességhez, a ke
zelésben „meddig” kívánnak elmenni, fi
gyelemmel az esetleges veszélyekre és arra 
is, hogy mennyi időt (hónapot, évet) szán
nak rá a kezelésre;

— tisztázandó, hogy az alternatív meg
oldásokhoz (örökbefogadás stb.) hogy vi
szonyulnak;

— kb. minden tizedik esetben fellép va
lamilyen szexuális zavar, csak „nemzeni” 
akarnak, az aktusokat nem a kedv, hanem 
a hőmérőzési görbe motiválja.

Mindezekért ajánlatos az egész kezelési 
tervet a házaspárral megbeszélni, kitérve 
az előbbieken felül a szünetekre és adott 
esetben a kezelés befejezésére is.

„Eredmény”-nek minősül tehát az az 
eset is, ha a házassági harmónia továbbra is 
fennáll, probléma esetén helyreáll és adott 
esetben belenyugszik a sorsába, a pár meg
tanul gyermek nélkül is boldogan élni.

Az orvos feladata az is, hogy idejében is
merje fel saját lehetőségeinek a határait és
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végső soron „eredményes” a kezelés, ha a 
pár és az orvos közös elhatározással fejezi 
be a kezelést, gyermekkel, vagy anélkül.

Aszódi Imre dr.

A hüvelyi pesszárium használatára 
való tanítás. Schätzler, T. G. (Arbeiter
wohlfahrt-Beratungszentrum, D—4300
Essen 1): Sexualmedizin, 1990, 19, 60.

A családtervezési tanácsadóban a szerző 
kidolgozott egy félig standardizált „tanítá
si” módszert arra vonatkozóan, hogy mi
ként kell használni a hüvelyi pesszáriumot.

Ehhez hozzátartozik többek között
— a nőgyógyászati vizsgálat az esetleges 

abszolút (heveny és idült recidiváló húgyúti 
fertőzések, nemi szervi és kismedencei fer
tőzések, kifejezett descensus) és relatív el
lenjavallatok (retroflexio-versio, a pesszári
um anyagával, a spermicid kenőccsel 
szembeni allergia, pszichés ellenérzések) 
és más nőgyógyászati betegségek felisme
résére;

— a nő „megismertetése” saját nemi 
szerveivel és ezen belül a portio megtapin- 
tása és a portio beállítása hüvelytükörben, 
amit kézitükör segítségével a nő önmaga is 
megnézhet;

— az alkalmazás elmagyarázása;
— felvilágosítás a módszer biztonságát 

illetően.
A kétéves megfigyelési idő alatt 158 nő 

került a programba és ők összesen 1300 vi
selési hónapig alkalmazták.

Hamar abbahagyták e védekezési mód
szert 27%-ban, mert azt bonyolultnak talál
ták, zavarta őket, hogy elmaradt a közösü
lés spontaneitása, mert a behelyezéssel kell 
foglalatoskodni, ill. féltek a terhesség lehe
tőségétől.

Az 1300 viselési hónap alatt 9 fő esett te
herbe, mert

— három nő nem mindig alkalmazta;
— egy nő nem használt hozzá sper- 

micidet;
— egy nő naptár-módszer mellett csak a 

„veszélyes” napokon alkalmazta a pesszá
riumot;

— egy nő rosszul helyezte be;
— három esetben pedig a módszert ter

heli a felelelősség, mert más ok nem volt 
kimutatható.

Akik kitartottak a módszer mellett, azt 
kedvezőnek találták, a szexuális életre is 
kedvező hatással volt, főleg az a körül
mény, hogy ennek útján jobban megismerte 
saját nemi szerveit.

Részletesen felsorolja a szerző, hogy a 
felvilágosítás során milyen kérdések me
rülnek fel és azokra milyen válasz adandó.

Az NSZK-ban a pesszáriummal kapcsola
tos orvosi teendőket is megfizeti a biztosító és 
ezért közli a szerző azt is, hogy az érvényes 
rendelkezések értelmében ilyen tevékenysé
get hány „pont”-tál lehet elszámolni, így

— családtervezési tanácsadás a pár szá
mára negyedévenként csak egyszer számol
ható el 80 „pont’’-tál;

— fogamzásgátlási tanácsadás vizs
gálattal =  200 pont;

— kenet-vizsgálat =  40 pont;
— annak az ellenőrzése, hogy a nő által 

otthon behelyezett pesszárium helyesen 
van-e behelyezve „pesszárium betétei, 
vagy csere” címszó alatt számolható el és 
50 pontot ér.

Aszódi Imre dr.

Felvilágosítás vasectomia előtt. Goe
bel, R és mtsai (Inst. f. Soziale Medizin, 
D—1000 Berlin 33): Sexualmedizin, 1990, 
19, 73.

A férfiak sterilizálása technikailag egy
szerűbb és kevésbé veszélyes, mint a nőké. 
Elterjedtsége az egyes országokban eltérő, 
így pl. az USA-bán, Nagy-Britanniában és 
Hollandiában ugyanannyi nő sterilizáltatja 
magát mint férfi, ugyanakkor az NSZK-ban 
főleg a nők vetik alá magukat a műtétnek.

Szinte elkerülhetetlen, hogy a műtét után 
később ne legyenek olyan férfiak, akik 
megbánják előző döntésüket. Mivel pedig a 
refertilizáció eredménye nem biztos, min
denképp arra kell törekedni, hogy ezen elé
gedetlenek száma minél kevesebb legyen. 
Ennek pedig legjelentősebb módszere a 
műtét előtti korrekt felvilágosítás.

(Ref: Hazánkban is lehetséges mind a 
nő, mind a férfi sterilizálása és úgy tűnik, 
hogy aránylag kevés férfi szánja el erre ma
gát. Az egyes országok között eltérő a jogi 
szabályozás, így vannak országok, ahol 
szinte egyetlen feltétel a felvilágosítás utáni 
egyértelmű beleegyezés, míg hazánkban a 
„kérésre” történő sterilizálás feltétele a 
kor és a gyermekek száma. Így tehát felte
hető, hogy gyakoribb az elégedetlenség ott, 
ahol akár gyermektelenek és fiatalok is ste- 
rilizáltatják magukat, mint hazánkban. Ná
lunk is kötelező minden beavatkozás előtt 
— és így vasectomiát megelőzen is — a fe l
világosítás, de sajnos ez — tisztelet a kivé
telnek — általában csak formális. Pedig a 
vasectomia is jó  példa arra, hogy milyen 
sok utólagos probléma előzhető meg a kor
rekt és sokoldalú informálódással.)

A szerzők arra voltak kíváncsiak, hogy 
mi az oka annak, hogy az esetek egy részé
ben a férfiak megbánták, hogy sterüizáltat- 
ták magukat, és közülük sokan refertilizáci- 
ót kémek.

Retrospektív vizsgálatok során az eredeti 
motiváció explorálhatósága kevésbé ad va
lós képet, ezért a szerzők prospektiv vizs
gálatot végeztek. Ennek során 1984-ben 
156 olyan férfit interjúvoltak meg ottho
nukban, akik vasectomiára szánták rá ma
gukat. Ennek során kitértek a pár- és csa
láddinamikai szempontokra is, majd négy 
év múlva végeztek utóvizsgálatot. Kontroll

csoportként 40 olyan férfi szolgált, akik re- 
fertilizációt kértek.

Tapasztalataik szerint a műtét előtt 
minden férfi meg volt győződve arról, hogy 
jól döntött, mert nem kívántak több gyer
meket, mert partnerkapcsolatuk stabil volt, 
mégpedig oly mértékben, hogy a válást 
elképzelhetetlennek tartották, ill. más 
fogamzásgátlóval elégedetlenek voltak.

A 156-ból 136 esetben tudták az utóvizs
gálatot elvégezni, és legtöbb elégedett volt 
a műtéttel, csak 8,8% volt ebben bizonyta
lan és 3,7% (öt férfi) válaszolt határozott 
,,nem”-mel. Ebből az ötből egy már átesett 
a refertilizáción és kettő még gondolkodik 
ezen.

A 136-ból 16,5% elvált időközben, de eb
ből a 21 férfiból 14 ennek ellenére elégedett 
a döntésével, utólag sem bánta azt meg.

A szerzők a vasectomia pszichológiai je
lentőségét részletesen elemzik, kihangsú
lyozva (talán túlhangsúlyozva — Ref.) azt, 
hogy a műtét által megszűnik a szexualitás 
nemző funkciója és „csak” az örömszerző 
marad meg.

A tanácsadás-felvilágosítás nem korlá
tozható az anatómiai-biológiai kérdésekre 
és ezért nem várható elégedettség akkor, ha 
a vasectomiát más problémák-konfliktusok 
megoldására kívánják felhasználni. Mivel 
legtöbben válás után újabb házasság esetén 
kérik a refertilizációt, a vasectomia a rossz 
házasság terápiájára nagy valószínűséggel 
alkalmatlan.

Gyakori indok a nem kívánt terhesség 
és/vagy az attól való félelem. Erre sokan 
akkor is hivatkoznak, ha még eddig más fo
gamzásgátló módszert nem is használtak. 
Anyagukban sokan sohasem használtak 
kondomot, és elképzelhetetlennek tartják, 
hogy ennek használatakor is jó lehet a szex. 
Ezek egy része nem is tudja, hogy miként 
kell a kondomot használni. Ezért ajánlatos 
az információ nyújtása közben erre is 
kitérni.

A döntés helyességét a feleség hozzáállá
sa is befolyásolhatja, ezért leghelyesebb a 
párral együtt foglalkozni és különösen azok 
számára meggondolandóvá tenni a vasecto
miát, akiket feleségük erre „kötelez” , 
hogy ne tekinthessék magukat a feleség ál
dozatának.

A megelégedettségi index vonatkozásá
ban fontos az is, hogy a társadalmi környe
zet se helytelenítse e beavatkozást. Igaz 
ugyan, hogy ezek a férfiak már „felnőt
tek” , mégis helyes, ha saját szüleiket is in
formálják, noha beleegyezésük nem szük
séges, nehogy a szülők fiaikat ezzel 
„hecceljék” .

Vasectomia ma sok országban divat, bár 
többnyire helyeselhető e beavatkozás.

Összegezve: a leglényegesebb az esetle
ges konfliktus-szituációkat kiszűrni, azo- 
kat „gyógyítani” .

Aszódi Imre dr.



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Reszuszcitálni vagy sem?

T. Szerkesztőség!
Széli Kálmán professzor kitűnő cikket re

ferált és bőséges megjegyzéseivel állást is 
foglalt az orvosi ténykedés egyik igen fon
tos és mindennapi kérdésében. Elismerve 
álláspontjának igazát és érvényességét az 
általa vezetett intenzív osztály körülményei 
között, az általam vezetett belklinikán mi 
sok szempontból egészen más módon já
runk el. Kommentárjában írja: „javallat hi
ányában a rendkívüli élethosszabbító eljá
rásokat vagy/és újraélesztést tudatosan nem 
alkalmazzuk” . Nyilván az intenzív osztá
lyon a nagy orvos és alacsony beteglétszám 
lehetővé teszi, hogy valamennyi orvos 
mindennap valamennyi beteg állapotát ész
lelje és minden beteg sorsát eldöntő részle
tes megbeszéléseken ismételten részt 
vegyen.

Egy százötven beteglétszámmal működő 
belklinikán a beteget részletesen csak a 30 
ágyas osztályon dolgozó orvosok ismerik. 
A hirtelen halál pedig legtöbbször az ügye
let ideje alatt következik be. A problémás 
betegeket az osztály délután az ügyeletes
nek átadja. Ahol a halál bekövetkezte a be
tegség progressziója következtében várható 
volt, ott az átadás a nem reszuszcitálandó 
megjegyzéssel történik.

Ez esetben a döntést a beteget napok- 
hetek óta észlelő orvosok konzíliuma hozta 
a betegségnek, a beteg állapotának, prog
nózisának és az etikai szempontoknak gon
dos mérlegelése alapján. Ennek a rendszer
nek alig menthető hiányossága az, hogy 
akinek az életéről van szó, maga a beteg 
nem nyilvánít véleményt — nem kérdezzük 
meg (Széli Kálmánnal egyetértve ez nálunk 
nem szokás, nem ízléses).

Ha a beteg nem mint haldokló kerül áta
dásra — tehát nem várt, hirtelen halál ese
tén — az ügyeletes kötelessége a reszuszci- 
tálás. Az ügyeletes orvos egymaga nem 
léphet fel élet-halál uraként, hiszen a bete
get alig ismeri. Egymagában éjszaka, 
szemben a nem ismert beteggel irreverzibi
lis döntést életről-halálról felelősen nem le
het hozni.

Mivel a megjegyzésekben egybekről is 
esett szó, néhány, az előzőkhöz etikailag 
hasonlító kérdésről, a terminális állapotba 
jutó haldoklók ellátásáról a következő kon
szenzus alakult ki a klinikán: Tudatánál lé
vő beteg nem szenvedhet feleslegesen, fáj
dalomcsillapítása kötelező. A halál oka 
nem lehet éhezés, szomjazás, anaemia, 
ezért a beteg egyetértésével vér, folyadék, 
elektrolyt pótlás, valamint ha az orális táp
lálás nem megy, szondán át történő, vagy 
parenteralis táplálás kötelező. Testhigiénét 
fenn kell tartani, beleértve a szájhigiénét is. 
Osztályon decubitális fekély keletkezése 
tűrhetetlen. A lázat csillapítani kell.

Tudatát vesztett, terminális állapotú be

teg esetében, ha a kép progrediál és az osz
tály véleménye szerint pozitív változás el
érése reménytelen, akkor a higiéné fenntar
tásán kívül egyéb teendőktől eltekintünk. 
Elvileg ebben az esetben is a beteg, illetve 
hozzátartozók beleegyezése lenne szüksé
ges, a beteg beleegyezését még tudatállapo
tának romlása előtt kellene kikérnünk, ért
hetően ez nem szokás. A hozzátartozók 
véleményét megkérdezzük, ha hozzá
férhetők.

Álláspontunk védhető és bizonyára tá
madható is. Nem az egyedül elképzelhető 
etikai álláspont. Más szakmáknak — lásd 
Széli Kálmán — nyilván mások a szem
pontjai és lehetőségei.

Jávor Tibor dr.

T. Szerkesztőség! Köszönöm Jávor pro
fesszor úr észrevételeit, melyek ugyancsak 
azt bizonyítják, hogy egy élő problémáról 
van szó, ami hazánkban is megoldásra vár 
és méltán foglalkoztatja korunk orvosi eti
káját. Hozzászólása is rámutat arra, hogy a 
perimortalis időszak kérdései hazánkban is 
rendezetlenek, s így minden intézet saját 
gyakorlatot alakít ki. A magyar etikai kóde
xet még Hutás Imre államtitkár úr kezde
ményezésére állítottuk össze, a munkában 
Jávor Tibor dr. is részt vett. A fogalmaz
ványt 1987-ben „társadalmi vitára” bocsá
tották, de előttem ismeretlen okból, az ma 
sem került kiadásra. Szerintem — némi 
korszerűsítéssel — a kódexre mielőbb 
vissza kellene térnünk, mert sok kérdés eti
kai szabályozása várat magára.

Nemrég alkalmam volt Eisenstadtban 
egy osztrák ápolónők és szociális gondozók 
számára rendezett nagyon színvonalas sze
mináriumon részt venni, ahol prof. dr. Paul 
Becker a „halálba kísérés és a halálban va
ló melléállás” kérdéseit taglalta. Hazánk
ban sajnos nagyon sok „szűz terület” van e 
vonatkozásban. Míg régebben a betegek 
zöme otthon halt meg, ma ez kb.
80—90%-ban kórházban történik. (Sok
szor szinte meghalni hozzák be a betege
ket.) Messze vezetne ezen szocio- 
medicinális jelenség (anomália?) boncolga
tása, de ha már így van, erkölcsi kötelessé
günk a haldoklókkal a humanizmus szelle
mében eljárni. Becker tézise, hogy az 
ember tulajdonképpen a fogantatás pillana
tától lassan haldoldik. így pl. a vörösvér- 
sejtek kb. 90 naponta, a csontsejtek 7 éven
te cserélődnek ki, sőt személyiségünk is 
elhal, majd újjászületik. (Mai énünk már 
nem azonos az iskoláskorival stb.). A meg- 
haláskor csupán e folyamat felgyorsulsáról, 
tömegessé válásáról és az „újraszületés” 
elmaradásáról van szó. Ilyképpen a beteg 
tulajdonképpen egész életében haldoklik, 
de amíg haldoklik, addig él is. Ez azt jelen
ti, hogy a haldoklót mindazon emberi jogok

megilletik, amik egy ún. élő egészséges em
bert. Vagyis nem szabad éheznie, szomjaz
nia, szenvednie, emberi környezetben (és 
társaságban) kell maradnia mindaddig, 
amíg a halál be nem áll. Ezzel szemben 
kórházainkban általában a halált az orvos- 
tudomány kudarcának tekintik s a legtöbb 
haldoklóban a „vereség” jelképét szemlé
lik. Ezek a haldoklók többnyire valamiféle 
„tárgyiasult” (selejtes munkadarab-) keze
lésben részesülnek, amelynek során őket 
félretolják, elkülönítik (spanyolfal, haldok
lók szobája stb.), sorsukra hagyják és végül 
magányosan halnak meg. Olcsó és opportu
nista eljárás a morfinnal való kábítás és a 
haldokló magárahagyása. Hiszen a haldok
ló már nem tud követelődzni, nem tud felje
lenteni vagy az újságba írni. Még szeren
cse, hogy magát a meghalást a legtöbb 
beteg az agyi hypoxia miatt már nem éli 
meg, de különösen a gyógyíthatatlan bete
gekkel való többhónapos emberi törődés és 
a halál előtti időszak ellátása sajnos fehér 
foltja az egészségügyi és szociális munká
nak. Pedig mindannyian egyszer valahol és 
valahogy meg fogunk halni, s ki tudja ránk 
is milyen sors leselkedik? Külföldön több 
országban már társaságok alakultak a jobb 
megoldás érdekében. Egyházak (püspöki 
körlevelek) segítenek a kérdés megoldásá
ban. Nálunk Szombathelyen egyelőre a Ke
resztény Egészségügyiek dr. Batthyány 
Strattman László Társasága kezdett e prob
lémakörrel foglalkozni.

Egyébkén én sem hinném, hogy bármi
nemű nézetkülönbség lenne Jávor dr. és 
közöttem. Azt hiszem egyetértünk abban, 
hogy nem kell mindenkit halála előtt inten
zíven kezelni, hiszen pl. minden haldoklót 
elvileg gépre lehetne tenni. Ezért valljuk, 
hogy ha a rendkívüli élethosszabbító eljárá
soknak nincs javallata, akkor mi azt nem 
alkalmazzuk. Minden embernek joga van 
az emberhez méltó halálhoz. Attól tartok, 
hogy e tekintetben még sok a tennivalónk, 
mert a túlbuzgósággal vagy közönnyel egy
aránt árthatunk.

Széli Kálmán dr.

A thrombotikus thrombopeniás purpura 
és a haemolytikus uraemias szindróma 
kérdéséhez

T. Szerkesztőség! Némelyik cikkből 
időnkint túl kis számú adatot kap az olvasó. 
Igaz, hogy pl. az „Esetismertetés” rovatán 
a kevés idővel rendelkező vagy más szak
mában érdekelt gyakran csak felületesen 
szalad végig; annál jobban érdeklik a rész
letek azokat — néha keveseket —, akik 
ugyanazon betegségben több-kevesebb gya
korlatot szereztek. Számítani kell továbbá 
azokra, akik a dolgozatot évek vagy évtize
dek múlva olvassák, ezért esetleg már nem 
lesz módjuk bizonyos részletek, hiányok 
megtudakolására. . .

Ez jutott eszünkbe Udvardy Miklós dr. és 
számos munkatársa kazuisztikus közlemé
nye olvasásakor: (Az anya és magzat halá
lához vezető thrombotikus microangiopa- 
thia. O. H. 1990, 131, 787.)
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A szerzők a címben — mások nyomában
— egyesítik a két — tünetekben rendkívül 
hasonló betegséget: a thrombotikus throm- 
bopeniás purpurét (TTP) és a haemolytikus 
uraemiás szindrómát (HÚS); utóbbi jól is
mert neve a Gasíer-betegség, míg előbbi 
Mosc/icovífz-szindróma néven is ismeretes 
az orvosi irodalomban.

Gravid betegük és magzatának elhalálo
zása kapcsán tárgyalnak a kórkép terhes 
anyákon és a puerperiumban való fellépé
séről; és a kezelés lehetőségei során va
lamint régebbi eseteik (??) felsorolása azaz
— amint a későbbiekben kitűnik — említé
se nyomán utalnak más életkorban való elő
fordulásáról szóló irodalmi adatokra is.

Egyetértünk a szerzőkkel abban, hogy az 
„elkülönítő diagnosztika e területe joggal 
igényli a szülész és a belgyógyász konzíliá- 
rus megkülönböztetett figyelmét és együtt
működését” — és éppen ezért hiányoljuk, 
hogy a szerzők között nem szerepel egyet
len szülész neve sem, legalábbis úgy vél
jük, mert a szerzők szakképzettségét ugyan 
nem ismerjük, azonban intézeteik megne
vezése között nem szerepel szülészeti intéz
mény. Fontosnak tartanánk ugyanis annak a 
kilenc napnak szülészeti és főleg haemato- 
logiai történéseit, valamint az ott alkalma
zott therapiát ismerni, amelyről sajnos 
csak annyi említés történik, hogy „bőrén 
petechiák jelentek meg és a szülészeti osz
tályra került.” Bizonyára fontos vizsgála
tok történtek ott is, hiszen a továbbiakban 
arról értesülünk, hogy a Belklinikára tör
tént átvétel után „néhány nap múltán urea 
értéke a korábbinál (?) nagyobb (16,7 
mmol/1), továbbá proteinuria alakult k i.” 
Sajnos sem a bizonyos korábbi urea, sem a 
proteinuria mértékéről nincs korábbi érték 
adva, ez csupán az olvasó fantáziájára van 
bízva. — Említés történik arról, hogy két 
évvel a beteg jelen megbetegedése előtt 
immun-thrombolytikus purpura miatt már 
eredményes steroid kezelés alatt állott. 
Véleményük szerint nem ártott volna erről 
az időszakról is közölni néhány adatot: 
milyen fajta ITP volt ez a bizonyos előző 
megbetegedés; mit mutattak az akkori vizs
gálatok; nem volt-e feltételezhető esetleg 
már akkor is TTP; milyen intézetben történt 
az akkori kezelés, vajon ugyanazon a kli- 
nikán-e vagy máshol? Történt-e a beteg ak
kori gyógyulása után valahol haematologiai 
vizsgálat?

A közölt adatok birtokában ugyanis ne
héz megérteni miért nem azonnal plasmát 
kapott a beteg a Belgyógyászati Klinikára 
való átvételekor?! A fris s  teljes vér vörös 
vérsejtjei — amelyeket először kapott —, 
pontosan olyan pusztulásra vannak ítélve, 
mint a beteg saját vörös vérsejtjei, és bár a 
közleményben ez nem szerepel, bizonyára 
„választott” volt az a friss vér, amelyet ka
pott . . .  Természetesen tisztában vagyunk 
azzal, hogy a beteg súlyos és egyre romló 
állapota bizonyos kapkodást okozhatott. Mi 
annak idején mindhárom közölt esetünkben
— amelyekről később még szót fogunk ejte
ni — hasonló kapkodásra emlékszünk
19—20 év távlatában is gyermekkorú bete
geinknél; el tudjuk képzelni azt a helyzetet,

ahol nemcsak az anya de a magzat életét is 
megkísérelték megmenteni!

Az sem világos az olvasó előtt, hogy ké
sőbb a fris s  fagyasztott plasmából mennyit 
sikerült beadni a betegnek: sorozatot-e 
avagy mindössze egyet vagy még azt sem 
teljesen? — miután a dolgzatban ez áll: 
„ . . .  a klinikai tartózkodás ötödik napján 
friss, fagyasztott plasma adását k ezd tü k , 
amely már nem volt eredményes.”

Ez időről csak annyit kapunk a decursus- 
ban, hogy „eközben általános állapota to
vább hanyatlott” — azonban erről az idő
szakról egyetlen laborértéket nem 
láthatunk, bár azt is olvashatjuk: „az idő
közben elkészült vizsgálati eredmények 
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy tüneteit 
nem ITP hanem HÚS okozta.” (Kiemelé
sek több ízben is tőlünk!!) Örültünk volna, 
ha az id ő k ö z b e n i vizsgálati eredmé
nyekről is tájékoztattak volna bennün
k e t ...  Vajon miért nem értesülhet ezen le
letek alakulásáról az olvasó is, netán 
táblázat form ájában?  Természetesen ez a 
szerzők dolga; bár az az érzésünk, hogy 
szemléletesebbé tette volna a decursust, és 
a szűkös adatszolgáltatásnál mindenesetre 
több lett volna!

Kétségeink merülnek fel a pathologiai le
let kapcsán: idézem „thrombocyta thrombu- 
sokat találtak valamennyi vizsgált szerv
ben.” (Mégis, melyikben?); „a vese 
praedom inantiája HUS-nak felelt meg” . — 
Nem érthető ugyanis, mit értenek a szerzők 
praedominantia alatt? — Netán a vesében 
több thrombus volt mint a többi „vizsgált 
szerv”-ben? Ez ugyanis még nem a pathol- 
giai kritériuma a szindrómának! — Szeret
nénk megérdeklődni, milyen egyéb, részle
tesebb szövettani elváltozás jellemezte, 
kísérte vagy okozta a vesékben a betegséget?

Az irodalmi adatok ismeretében foglal
koznak a szerzők hol HÚS, hol TTP, más
hol HÚS—TTP komplex címen a klinikai 
tünetekkel, az elkülönítő kórismékkel, va
lamint a therapiás lehetőségekkel. Kár, 
hogy irodalmi idézeteik között csupán 
egyetlen magyar adat szerepel, mégpedig 
egy másik saját dolgozatuké, amelyre a 
cikk során ismételten hivatkoznak is, bár ez 
a bizonyos közlemény a je len leg i tanulmá
nyuk idején még meg sem jelent, így sajnos 
nem egészítheti ki a közölt adatokat. . .  Ki
csit furcsán hangzik: „a tünetegyüttes aetio- 
pathogenesisét. . .  a közelmúltban részlete
sen elemeztük;” vagy ,,korábban közölt 
eseteink” s tb ...  (kiemelés tőlünk). Az 
Irodalom  rovatában viszont csak annyit ta
lálunk a „korábban közölt eseteink” kap
csán: „Orv. Hetil., közlésre elfogadva.” — 
Reméljük, a szerzők ezen idézett dolgozata 
rövidesen meg fog jelenni, hasznos kiegé
szítéseket tartalmazva. Mindenesetre hadd 
szóljunk arról, hogy talán helyes lett volna 
ilyen esetben arra kérni az O. H. szerkesz
tőségét, hogy a két cikket ugyanazon szám
ban hozza, ha pedig erre nem volt lehető
ség, úgy legkésőbb a kefelenyomat 
á to lv a sá sa k o r  helyesbítve a „közlésre 
elfogadva” szöveget az Irodalom rovatában 
„megjelenés alatf’-ra, továbbá a szöveg
ben is kijavítani a fentebb kifogásolt irodal

mi utalásokat az olvasó jobb tájékoztatása 
érdekében. . .

A magyar irodalom mellőzött közlemé
nyei közül mindenekelőtt elolvasásra (és 
idézésre) ajánljuk a hazánkban megjelent 
HÚS cikket (Lukács és mtsai, Orv. Hetil., 
1971, 112, 2524). Közelményük két újszü
lö tt HÚS esetét ismerteti. Ugyancsak aján
lom saját közleményünket, mely szintén az
O. H .-ban jelent meg (1972, 113, 611). Dol
gozatunk, amelyben három gyermek ese
tünkkel (mindhármat elvesztettük) foglal
kozunk és amelynek keretei közt a klinikai 
események mellett a morphologiai elválto
zásokról is beszámoltunk saját és irodalmi 
ismereteink alapján. Ugyancsak több cikk 
jelent meg a magyar irodalomban is az 
egyesített betegség „másik felé”-ről, a 
TTP-ről, azaz ismertebb nevén a 
Moschcowitz-szindrómáról, amelyeket a 
szerzők úgyszintén elfelejtettek idézni, de 
ezek megkeresését rájuk bízom. . .  Mi 
mindenesetre cikkünkben közöltük 18 év
vel ezelőtt, hogy Gasser valamint Lieber
mann szerint mindkét tünetcsoport egyazon 
betegség, — utóbbi szerző szerint csak ,,ge- 
ographikus” különbség van közöttük a 
szervezeten belül.

Ugyancsak megemlítendőnek tartjuk, 
hogy az irodalmi adatok alapján foglalkoz
tunk a Schwartzman-jelenség ismert theo- 
riájával. Egyesek szerint ugyanis a HÚS le
het a Waterhouse—Fridericksen-szindróma 
mellett a Schwartzman-fenomen human 
formája. A közismert jelenség ugyanis ed
dig csak állatkísérletekben volt bizonyítha
tó. Ismertettük azt is, hogy e jelenség ma
gyarázatot kínál arra is, miért alkalma
sabbak fia ta l — továbbá terhes — valamint 
steroid-dal kezelt állatok az emberi HUS- 
hoz igen hasonló kórbonctani elváltozások
ra a Schwartzman jelenség során. . .  Egye
bek közt ezért is tartottuk magunkat e polé
mia partnerének. . .

Fentebb említettük: 19 évvel ezelőtt 
mindhárom betegünk kezelését a váratlan 
és fenyegető klinikai események miatt szin
tén nagyfokú kapkodás jellemezte. A kü
lönböző irodalmi adatok és saját meggon
dolásaink alapján magunk is adtunk 
steroidot is vért is, de most sem tudjuk me
lyik volt a helyes vagy helytelen. . .

Vadász György dr.

T. Szerkesztőség! Öröm és megtisztelte
tés számunkra, hogy az „Anya és a magzat 
halálához vezető thrombotikus microangio- 
pathia” című közleményünk felkeltette dr. 
Vadász György főorvos úr érdeklődését, s 
az egyben alkalmat adott arra, hogy értékes 
észrevételeket tegyen.

Az „Esetismertetés” rovat célja valóban 
az, hogy egy megbetegedés kórkép, tünet
együttes rövid ismertetése lehetőséget ad
jon az általános tanulságok, lényegesebb 
irodalmi adatok és az újabb szempontok is
mertetésére.

A hozzászóló kevésnek, rövidnek érezte 
a kommentárt, melyet esetismertetésünk
höz fűztünk. Kérdőjelei egyértelművé te-



szik, hogy figyelmét elkerülte az Orvosi 
Hetilap 1989 augusztusában (130, 
1751—1759) megjelent közleményünk. Öt 
thrombotikus microangiopathiás (TTP és 
HÚS) esetünket ismertettük, s talán a szo
kottnál nagyobb terjedelemben összefoglal
tuk azokat az újabb ismereteket, melyeket 
a TTP, illetve a HÚS aetiologiája, patho- 
mechanizmusa, tünetei és kezelése szem
pontjából fontosnak véltünk.

A terhesség során fellépő HÚS vagy TTP 
a társszakmák művelőinek jó együttműkö
dését igényli, indokolja a gyors cselekvést, 
s szerencsés, ha ez nem válik „kapkodó” 
jellegűvé. A szerzők egy kivétellel egy 
belklinika orvosai, az egyetlen külső kolla- 
boráns pathologus, a boncoló orvos. Szü
lész a szerzők közt nem szerepel, de a diag
nózis felvetése, az első téves, majd helyes 
döntések osztályunkon történtek, s az anya 
és magzat tragikus halálának lényegesebb, 
szülészeti szempontból érdekesnek, szo
katlannak gondolható mozzanata már nem 
volt és lehetett.

A fiatal nőbeteg előző ITP-jéről csak ke
vés, indirekt adat áll rendelkezésünkre. 
Más gyógyintézetben kezelték, a vérlemez- 
ke szám 17 G/l volt, a beteg három hónapig 
kapott megfelelő adagban Prednisolont, ezt 
követően jó thrombocyta száma volt. Nincs 
okunk tehát az előző ITP diagnózist kétség
be vonni. A terhesség során észlelt vérzé
ses jelenségek miatt előbb szülészeti osztá
lyokon vizsgálták. Eredményei közül az 58 
G/l-es thrombocyta száma, 5,8 mmol/l-es 
urea érték emelhető ki. Bár hemoglobin ér
téke ekkor 90 g/l volt, az icterus tényét a 
status nem jelzi, bilirubin meghatározásra 
pedig nem került sor. Az icterus, a prog
resszív urea emelkedés a későbbi, belgyó
gyászati observatio során vált a publikáció
ban, leírt módon felismerhetővé. Egyet
értünk azzal az észrevétellel, hogy az ada- 
tok'táblázatos, vagy más szemléltető ábrá
zolása a leírtak követését egyszerűbbé tette 
volna.

A vese praedominantiája a szövettani el
térések, thrombotikus elváltozások szem
pontjából a boncjegyzőkönyv megállapítá

sa, mely adott esetben valóban a vesében 
észlelhető nagyobb számú arteriola-trom- 
bus megfigyelésén alapult. A thrombotikus 
microangiopathia valóban — ahogy azt 
hangsúlyozzuk — valamennyi szervben 
okoz több, kevesebb thrombotikus elzáró
dást a kis artériákban. Annál különösebb
nek érezzük magunk is, s e kérdést most 
sem érezzük megnyugtatóan lezártnak, a 
placenta ép voltát. Ez a megfigyelés szokat
lan, a terhességi HÚS során az anyai szer
vek betegek, a magzatiak épek, a placentá- 
ban pedig thrombosis és következményes 
necrosis megjelenését vártuk.

A helyes diagnózis ismeretében utólag 
valóban nem könnyű a beteg és leánya 
szempontjából aligha közömbös diagnosz
tikus késedelem magyarázatát megadni. 
Mint írtuk, a beteg több intézetben fordult 
meg, s az előző ITP-vel kapcsolatos adatok 
a figyelmet hosszú ideig téves irányba terel
ték. A HUS-rajellemző icterus, azotaemia, 
coagulatiós zavar viszonylag későn jelent
keztek egyértelműen. Vadász főorvos úr is 
biztosan tudja, és gyermekgyógyászként ta
pasztalta, hogy a praeclampsia, a gestosis 
bizonyos formái épp a haemolysis, throm- 
bopenia, proteinuria, hypertonia, azotae
mia és DIC tüneteivel járhatnak, s ezért el
különítésük a HUS-tól olykor nagy 
nehézséget jelent, vagy néha alig lehetsé
ges. Praeeclampsiában pedig a plazma ke
zelés semmiképp sem elegendő. Az elkülö
nítés nehézségeinek ismertetése volt épp 
közleményünk legfontosabb célja.

A történtek ismeretében nyilvánvaló, 
hogy a steroid és a vérkészítmények adása 
nem eredményezhették a beteg gyógyulá
sát, így az ezzel kapcsolatos részletek is
mertetése nem gondolható lényegesnek. A 
beteg valóban későn, szinte a fatális esemé
nyeket közvetlenül megelőzően kapott 
plazmát, s magunk ezt úgy értékeljük, 
mintha plazmát nem is kapott volna.

A plazma kezelés hatékonyságáról ma
gunk is meg vagyunk győződve, ajánlottuk 
előző összefoglaló közleményünkben, s 
a tényt saját adataink is alátámasztják. 
Hat, plazmával kezelt thrombotikus micro

angiopathiás betegünk közül öt életben 
maradt.

A terminológia kérdésével (TTP, HÚS, 
vagy TTP—HÚS komplex, illetve throm
botikus microangiopathia) előző közlemé
nyünkben részletesen foglalkozunk. Ter
mészetesen nem mi ajánlottuk egyik közös 
elnevezést sem, s ma is vannak hívei a két 
tünetegyüttes eltérő voltát hangsúlyozó né
zetnek (fenntartva a HÚS elnevezést a fia
talkori verotoxin vagy pneumococcus toxin 
okozta, postinfectiosus eredetű eseteknek).

Joggal kifogásolható, hogy a közlemé
nyünk irodalomjegyzékében az előző mun
kánk oldalszámát nem tüntettük fel. Ebben 
a thrombotikus microangiopathiával kap
csolatos fontosabb irodalmi adatokat rend
szereztük, s érthető, ha a második közel- 
ményben erre már kevéssé törekedtünk, 
így is kívánatos lett volna Vadász főorvos 
úr és munkatársainak 1972-ben írt értékes 
munkáját idéznünk, melyekben a hozzá
szólásban kiragadott adatok ma is tanulsá
gosak és értékesen egészítik ki közlemé
nyünk anyagát. A hazai szerzők írásainak 
követése mindannyiunktól elvárható (a fel
adat nem könnyű voltát példázza saját ese
tünk vagy az is, hogy korábbi összefoglaló 
közlésünk a hozzászóló figyelmét is el
kerülte . . . )

A Shwartzman-jelenség kiváltása bizo
nyos steroid hormonhatás mellett egyszeri 
stimulussal is elérhető, s e téren bizonnyal 
értékesek Vadász főorvos és munkatársai
nak megfigyelései. Kétségtelen azonban, 
hogy e jelenség elsősorban a DIC pathome- 
chanizmusában játszhat fontos szerepet. A 
TTP-ben a DIC ritka és enyhe fokú, de a 
„klasszikus HÚS” esetében sem érezhető 
vezető tünetnek.

Végezetül mégegyszer köszönjük Vadász 
főorvos úr részletes kritikai megjegyzéseit, 
reméljük, hogy az előző közleményünk elol
vasása kétségeit javarészt eloszlatja. Észrevé
telei pedig azonos célt szolgálnak mint esetis
mertetésünk, rámutat a terhesség során 
fellépő HÚS felismerésének, elkülönítő diag
nosztikájának és kezelésének nehézségeire.

Udvardy Miklós dr. és mtsai
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érelzáródás következtében kialakuló másodlagos zöldhályog.
Fülészetben korral járó vascularis vagy egyes toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenés, labyrinth e rede tű  szédülés.

E L L E N JA V A L L A T : Terhesség.

A D A G O L Á S : N aponta 3 X1—2 tabl., a fenn tartó  adag napi 3 x 1  tab l., hosszabb időn keresztül.

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S : Az eddigi tapasztalatok  szerin t a tab l. in terakció t nem okoz, e z é rt kombinációs kezelésre is alkalmas. 

M E L L É K H A T Á S : K ism értékű vérnyom áscsökkenés, ritkán  tachycardia, ex trasysto le fordulhat elő.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X .
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FENISTIL'
antiallergicum

FENISTIL® GÉL 

Hatóanyag

30 mg dimethindenum maleinicum 
(30 g) vízzel lemosható gélben.

Javallatok

Bőrbetegségeket kísérő viszketés, csa
lánkiütés, rovarcsípés, napégés, enyhe 
fokú égési sérülések.

Ellenjavallatok

Nem ismeretesek.

Alkalmazás

Naponta 2-4 alkalommal a viszkető, 
égő bőrfelületet bekenjük. Igen erős 
viszketés vagy kiterjedt bőrfolyamat 
esetében ajánlatos hatását per os 
Fenistil kezeléssel kiegészíteni.

Mellékhatások

Ritkán előfordul többnapos használat 
után bőrszárazság, ill. égő érzés.

Figyelmeztetés

A kezelt bőrfelületet nem szabad 
hosszabb ideig napfény hatásának 
kitenni. Nem alkalmazható egyszerre 
nagyobb — főként nedvező — test
felületre. Ez különösen érvényes cse
csemőkre és gyermekekre.

Megjegyzés

*  Csak vényre — egyszeri alkalom
mal — adható ki.

Csomagolás

1 tubus (30 g)

retard tabl.
cseppe

retard tablettaFENISTIL®

Hatóanyag
2,5 mg dimethindenum maleinicum 
tablettánként.
Javallatok
Allergiás és nem allergiás viszketés 
minden fajtája, csalánbetegség, Quin- 
ke-ödéma, szérumbetegség, felső lég
úti allergiás megbetegedések (széna
nátha, rhinitis allergica), rovarcsípés, 
kontakt bőrgyulladások, ekcémák.
Elienjavallatok
Jelenleg nem ismeretesek.
Adagolás
Szokásos adagja felnőtteknek reggel 
és este 1 tabl., esetleg este 2 tabl. 
A tablettát egészben, szétrágás nélkül 
kevés vízzel kell lenyelni.

FENISTIL® cseppek  

Hatóanyag

30 mg dimethindenum maleinicum 
(30 ml) üvegenként.

Javallatok

Allergiás és nem allergiás viszketés 
minden fajtája, csalánbetegség, 
Quinke-ödéma, szérumbetegség, felső 
légúti allergiás megbetegedések (szé
nanátha, rhinitis allergica), rovarcsí
pés, kontakt bőrgyulladások, ekcé
mák; fertőző gyermekbetegségekhez 
társuló viszketés (morbilli, varicella, 
rubeola), scabies.

Ellenjavallatok

Jelenleg nem ismertesek.

Adagolás

Szokásos napi adagja csecsemőknek 
1 éves korig 10—30 csepp, 1—3 éves 
korú gyermekeknek 30—45 csepp, 
3 éves kor felett 45—60 csepp, fel
nőtteknek 60—120 csepp, 3 részre 
osztva; esetleg a napi adag egyhar- 
mada reggel, kétharmada este, lefek
vés előtt adható.
20 csepp (1 ml) 1 mg hatóanyagot 
tartalmaz.

Mellékhatások
Ritkán fáradtságérzés, álmosság, szájszárazság, émelygés.
Gyógyszerkölcsönhatás
Óvatosan adagolható:
— altatókkal, nyugtatókkal, trankvillánsokkal, anticholinergikumokkal (hatásuk 

fokozódhat);
— triciklikus antidepresszivumokkal (anticholinerg hatás fokozódhat, együttes 

adásuk glaucomás betegeken rohamot vált ki).
Figyelmeztetés
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak az orvos 
által — az egyéni érzékenységnek megfelelően — előírt adagban szedhetik. 
Alkalmazásuk időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasztani.
Megjegyzés

*  Csak vényre — egyszeri alkalommal — adható ki.

Csom agolás: 20 tabl. 1 üveg (30 ml)

Előállítja: BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 
Zyma AG, licencia alapján



CORDAFLEX
film tabletta

koszorúér-tágító , antihypertensivum



CORDAFLEX ®

film tabletta
koszorúér-tág ító . antihypertensivum

HATÓANYAG

1 0  mg nifedipinum film tablettánként.
Gátolja a  C a 2+ ionok beáram lásá t a  szív é s  az 
erek izom sejtjeibe. Ennek következtében  m ér
sékli a  szívizom  kontraktilitását é s  a  perifériás é r
ellenállást. Fokozza a  koszorúserek  á tá ram lásá t. 
Javítja a z  0 2  igény é s  kínálat arányát a  szívizom 
ban.

JAVALLATOK

Krónikus isém iás sz ívbetegségek , ang ina  pec to 
ris ta rtó s  k eze lése  é s  a  roham ok m eg e lő zése , hi
pertónia.

ELLENJAVALLATOK

Akut miokardiális infarktus, kardiogén sokk, pit
vari sinusszindrom a. T erh esség .

ADAGOLÁS

Egyéni e lb írá lást igényel. S zokásos a d a g ja  n a 
ponta 30  m g (3-szor 1 filmtabletta).
Angina pec to ris  roham, illetve h ipertóniás sü rg ő s
ségi á llapo t e se tén  a  film tablettát sz é t kell rágni 
é s  rövid ideig a  szájban  tartani. Két bevéte l közötti 
időtartam  2  óránál nem  lehet kevesebb .

MELLÉKHATÁSOK

Fejfájás, acrpír, bokaduzzadás, m e leg ség érzés , 
szédü lés, ém elygés, fá rad tság , palpitáció, ritkán 
hasm enés.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK

— Antihipertenzív szerek , béta-receptor-blokko- 
lók é s  H2 blokkolók h a tá s á t erősítheti, illetve ki
egészítheti.
— Kinidinnel történő eg y ü tte s  ad ag o lá sa  fokozott 
ó va to sságo t igényel (az  EKG-n a  QT szak asz t ká
rosan m egnyújthatja, m alignus kamrai ritm usza
vart provokálhat).
— ACE inhibitorok (Tensiom in) a  ha tás t jelentő
sen  fokozzák.

FIGYELMEZTETÉS

A kom binációban alkalm azott egyéb  gyógyszerek 
adag já t egyénileg kell m eghatározni. Súlyos ko
ronába b e teg ség ek b en  sz ü k sé g e s  m ás antiangi- 
n ás  szerek  a d á s a  is. R oham ok e se té n  nitroglice- 
rin mellett béta-receptor-blokkolók a lkalm azása 
ajánlatos. Szívglükozidok a  C ordaflex-kezelés 
alatt is szedhetők .
Állatkísérletekben — b ár a  hum án dózis sokszoro 
sáb an  — te ra togén  é s  fötotoxikus. Már a la c so 
nyabb dózisban  is tokolitikus ha tású , a zaz  gátol
hatja a  tolófájások e rő ssé g é t, ezért a  Cordaflex 
film tabletta a lk a lm azásá ra  te rh e s  nőkön csak  ak 
kor kerülhet sor, ha  a  be teg  tenziója m ás korláto
z á s  nélkül szed h e tő  gyógyszerekkel m egnyugta
tó m ódon nem  norm alizálható. A lkalm azásának 
első  szak aszáb an  — egyénenkén t m eghatá ro 
zandó  ideig — járm űvet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó m unkát végezni tilos! A továbbiakban 
egyénileg ha tá rozandó  m eg a  tilalom m értéke.
A gyógyszer s z e d é s e  alatt alkoholt fogyasztani ti
los!
Fénytől védve tartandó!

MEGJEGYZÉS

C sak  vényre ad h a tó  ki.

CSOMAGOLÁS:!00 db  film tabletta

GYÓGYSZERGYÁR



KONYVISMERTETESEK

Mikrobiológiai diagnosztika és anti- 
mikróbás kemoterápia. W. Opferkuch és 
Th Lehners. Hyppokrates Kiadó, Stuttgart,
1989. .

A kisformátumú, 96 oldal terjedelmű 
könyvecske sok információt tartalmaz ke
vés szöveggel, leginkább táblázatosán. Első 
részében a vizsgálati módszereket ismerte
ti, bár az ismertetés leginkább felsorolás: a 
bakteriológiai vizsgálatok közül a kóroko
zó direkt kimutatását, az antigének kimuta
tását, a szerológiai vizsgálatokat (ez utób
biaknál megadja a kóros titerértékeket). 
Legrészletesebb a vizsgálati anyagok véte
lének ismertetése — az olvasó valóban 
megtanulja, hogy jusson megbízhatóan az 
egyes biológiai folyadékokhoz, váladékok
hoz, milyen hibákat kerüljön el az anyagvé
tel során. A virológiái és parazitológiai 
vizsgálatok tárgyalása ismét inkább felso
rolás, a mykológia kissé többet nyújt. A 
vizsgálatok sorát rövid immunológia zárja. 
Az „Adatok az antimikrobális kemoterápi
ához” c. fejezet néhány táblázatban foglalja 
össze a hatást, mellékhatásokat, az adago
lás változtatását ép és kóros körülmények 
között. Táblázat mutatja be a terhesség alatt 
adható, ill. ellenjavallt szereket is. Bemu
tatja ellátási területüknek (Bochum) rezisz
tencia helyzetét — ez lényegesen kedve
zőbb, mint a mi hazai adataink.

A kis könyvből nem lehet ugyan megta
nulni az antibiotikum terápia szemléletét, a 
kritikus alkalmazást — de úgy tűnik, nem 
is ez volt a szerzők célja. Bár kevesebbet 
adnak, mint amit a könyv címe ígér — de 
ilyen terjedelem mellett többre nincs is 
mód. Igen röviden nyújtják át a legfonto
sabb adatokat, hogy bármikor utánanézhe
tek legyenek („Nachschlagebuch”) — és 
mivel a könyvecske valóban zsebben hord
ható, tulajdonosának bizonyára rendkívül 
hasznos lesz.

G räber Hedvig dr.

Dr. Vizkelety Tibor, dr. Szendrői Mik
lós: Csont-ízületi dagnatok és daganat
szerű elváltozások. Medicina, Budapest, 
1990, 9 és fél ív, 104 oldal, 26 rajz és 46 
fénykép, illetve röntgenkép az összetett áb
rákban. Ára: 190,— Ft

A csontdaganatok, illetve a mozgásszer
veken előforduló daganatok világszerte, így 
hazánkban is sokáig mostohagyermekei 
maradtak sebészetnek, ortopédiának, on
kológiának. A Glauber—Csató—Juhász 
szerzőhármas hívta fel először a hazai or
vosok figyelmét erre a területre 1980-ban 
magyarul megjelent monográfiában.

Az onkológiát ma világszerte szakmai és 
társadalmi érdeklődés övezi. Ezért idősze
rű volt, hogy 10 év után e könyv ortopéd és 
pathologus szerzőpárosa jól használható 
útmutatást adjon a címben megjelölt beteg
ségek lényegéről, mai kezelési módszerei
ről és annak kilátásairól.

Egyet kell érteni a szerzőkkel abban, hogy 
a csontdaganatok kezelésére nem kell min
den sebészeten vállalkozni, de más, hason
lóan interdiszciplináris együttműködést és 
tapasztalatot megkövetelő gyógyító tevé
kenységre sem, mert csak ott várható jó 
eredmény, ahol elegendő ehhez a jártasság is.

A „rágondolás” azonban a korai felisme
rés záloga, ezért kell ezt a kötetet minden 
határterületen működő gyógyító orvosnak 
melegen ajánlani.

A pontos kórisme-elemzés és az egyéni 
kezelési terv felállítása a csontdaganatos 
beteg kezelésére vállalkozó orvoscsoportok 
jó együttműködését és szakmai jártasságát 
feltételezi. A könyv ehhez annyiban segít, 
hogy nem kategorikus, utasító, hanem 
irányt mutató ajánlásokat ad, és azokat leg
feljebb irodalmi adatokkal támasztja alá. 
Ezért, aki maga is foglalkozik e betegcso
port kezelésével, biztosan talál olyan rész
letet, melyben tapasztalatai és álláspontja 
eltérő lehet a szerzőkétől.

Lényegében azonban a könyv megírásá
nak célkitűzését el kell fogadni; ez az infor
máció azoknak az orvosoknak kell, akik 
tudása legtöbbször a leginkább befolyásol
hatja a beteg gyógyulási esélyeit. A korai 
diagnózist lehetővé tevőkre gondolok, 
azokra a körzeti orvosokra és reumatológu- 
sokra, akik idejében gondolnak arra, hogy 
betegük panaszait mozgásszervi daganatos 
betegség is okozhatja! Nekik kell elolvasni 
ezt a jól szerkesztett kis monográfiát, mert 
hazánkban ma ezzel javíthatjuk igazán e be
tegcsoport szakszerű kezeléssel elérhető 
életbenmaradási esélyeit.

Berentey György dr.

Tankó AttUa: Functional diagnostics of 
the lower urinary tract (angol nyelven).
201 oldal, 146 ábra, 6 táblázat. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1990. Ára: S 38,00,— 
4 4 0 ,-  Ft

Az alsó húgyutak funkcionális vizsgála
tára szolgáló módszerek, amelyek koráb
ban csak kísérleti technikának számítottak, 
mára a klinikai gyakorlat részévé váltak 
szerte a világon. A segítségükkel begyűjt- 
hető adatokkal a vizsgáló a vizeletürítési 
vagy vizelettartási zavarokban szenvedő be
tegek kórismézését az eddigieknél alapo
sabban és objektívebben végezheti el. A 
számos és gyakran kevert formában jelent
kező tünet hátterének feltárására szolgáló 
újabb módszereket együttesen urodinami- 
kai eljárásoknak nevezik.

Ezeket sorba szedve hat fejezetben fog
lalja össze a szerző az uroflowmetriával, 
cystometriával, nyomás/áramlás méréssel, 
húgycső nyomási profil meghatározással, 
az urethralis sphincter EMG-vel és a témá
hoz szorosabban csatlakozó radiológiai el
járásokkal kapcsolatos ismereteket.

A következő fejezet egészében tartalmaz
za az International Continence Society 
(ICS) jelenleg érvényben lévő terminológi
áját, amely az alsó húgyutak működésére 
vonatkozó meghatározásokat és az urodina- 
mikai vizsgálatok technikai jellemzőit 
nemzetközileg egységesíti.

Az utolsó fejezet a szerző és munkatársai 
által kidolgozott technikai jellegű módo
sításokat, fejlesztéseket mutatja be, ame
lyekkel hozzájárultak a diagnosztikai mód
szerek könnyebb elérhetőségéhez, egysze
rűsítéséhez. A szövegközti ábrák, fotók, 
eredeti regisztrátumok és röntgenképek 
minősége megfelelő, áttekinthetőek. A 
mellékelt magyarázatok és az ábrák össz
hangban vannak és együttesen jól doku
mentálják a szöveges részeket. Ezen mo
nográfia megismerteti az olvasót az egyes 
vizsgálatok élettani alapjaival, a technikai 
kivitelezés körülményeivel, a hibaforrá
sokkal és az eredmények értékelésével. Ily 
módon hasznos segítséget nyújt azoknak, 
akik mindennapos gyakorlatukban találkoz
nak a vizeletürítési és vizelettartási zava
rokban szenvedő betegek kórismézésének 
és kezelésének feladatával. Urológusok, 
nőgyógyászok, neurológusok, radiológu
sok mellett belgyógyászoknak és általános 
orvosoknak is ajánlható ez a könyv.

Csata Sándor dr.

,,A z  ostobaság  gyógyíthatatlan  fogya tkozás, m ert a  tudatlan nem ism eri m agát, s  íg y  nem  
is igyekszik seg íten i a  hiányon. N ém elyek bölcsek lennének, ha nem  hinnék, h ogy a zo k .”

GRÁCIÁN
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MEDICOR MEDICA 90. 
NEMZETKÖZI ORVOSTECHNIKAI

KIÁLLÍTÁS

Nyitva: kedden 13—17 h-ig,
szerdán—csütörtökön 10—17 h-ig, 
pénteken 10—14 h-ig

Felvilágosítás:
Medicor Kereskedelmi Rt.
H—1389 Budapest 62. Pf.: 150.
Telex: 22-5051 medic h
Telefon: 149-5930. Telefax: 149-5957

Pécs, 1990. IX. 18—21.
Orvostudományi Egyetem, Honvéd u. 5.

Debrecen, 1990. X. 2—5.
Orvostudományi Egyetem, Nagyerdei körút 98.



A NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 
tájékoztatója

az 1990. június havi fertőző megbetegedésekről

A járványügyi h elyzet á lta lános je llem zése.

A szokásos szezonális alakulásnak megfelelően vala
mennyi enterális úton terjedő fertőző betegségből több for
dult elő, mint az előző hónapban. A májushoz viszonyított 
emelkedés ellenére e betegségcsoportba tartozó fertőzések 
járványügyi helyzete kedvezőbbnek bizonyult, mint a ko
rábbi évek június hónapjában.

A cseppfertőzéssel terjedő betegségek előfordulását 
tekintve a nyár a legkedvezőbb időszak. Tárgyhónapban 
valamennyi cseppfertőzéssel terjedő betegségből keveseb
bet jelentettek, mint májusban. Kiemelésre érdemes a ru
beola megbetegedések alakulása: az előfordult esetek szá
ma kb. egynyolcadát tette ki az 1984—88. évi júniusi 
középértéknek.

Bejelentett fertőző megbetegedések 
Magyarországon (+)

1990. január—1990. június hó

Betegség Jan. Febr. Márc. Apr. Május Jún.

Typhus abdominalis _ _ _ _ _ _
Paratyphus — — — — * — —

Salmonellosis 544 490 749 632 1089 1480
Shigellosis 75 80 65 44 47 70
Amoebiasis 5 5 2 3 11 7
Dysenteria 80 85 67 47 58 77

(Shig. + amoeb.)
Dyspepsia coli 30 13 32 21 32 25
Hepatitis int. 354 284 286 218 236 171
AIDS — 1 1 2 — 1
Poliomyelitis — — — — — —

Diphtheria — — 1 — — —

Pertussis 1 — 1 — 2 3
Scarlatina 510 630 626 340 331 281
Morbilli 20 16 15 9 12 9
Rubeola 387 718 1252 869 681 440
Parotitis epid. 2511 2846 3029 2222 2494 1903
Mononucleosis inf. 91 117 104 79 82 70
Keratoconj. epid. 34 32 74 14 14 22
Meningitis epid. 7 3 3 2 2 1
Meningitis serosa 21 18 22 19 17 15
Kullancsenceph. 4 — 6 12 27 41
Egyéb enc. inf. 10 13 11 5 10 10
Encephalitis inf. 14 13 17 17 37 51

(KE + egyéb enc. i.)
Staphylococcosis 7 4 5 4 12 4
Malaria* 4 2 — — 1 —

Tetanus — 3 3 2 5 3
Anthrax — — 1 — 1 —

Brucellosis — — 1 — 1 —

Leptospirosis 1 1 1 3 3 3
Ornithosis — — — — — —

Q-láz — — — — 2 2
Tularemia 8 3 5 1 4 9
Taeniasis 2 2 2 2 2 1
Toxoplasmosis 21 20 21 18 12 12
Trichinellosis

(+) előzetes, részben tisztított adatok (*) importált esetek

Az idegrendszeri fertőző betegségekből kevesebbet 
diagnosztizáltak, mint az előző hónapban, vagy a korábbi 
évek júniusában.

K iem elésre érdem es járványügyi esem ény  

AIDS.
E gy 31 éves budapesti H ÍV  ellenanyag pozitív, hom o

szexuális fé r f i m egbetegedését d iagn osztizá lta  a  Fővárosi 
L ászló  K órház n yelőcső  can did iasis a lapján . E zzel a  ha
zánkban nyilvántartott m egbetegedések  szám a 37-re em el
kedett, közülük jún ius végéig 2 3  h a lt meg.

Bejelentett fertőző megbetegedések 
Magyarországon (+)

1990. június hó

Június Jan. 1.—Június 30.

Betegség
1990. 1989.

Me
dian
1984

1988

1990 1989

Me
dian
1984

1988

Typhus abdominalis _ 1 _ _ 2 1
Paratyphus — — — — — —
Salmonellosis 1480 2127 1514 4984 6 137 4 959
Shigellosis 70 285 381 762
Amoebiasis 7 3 33 38
Dysenteria 77 288 250 414 800 883

(Shig. + amoeb.)
Dyspepsia coll 25 47 41 153 233 173
Hepatitis inf. 171 220 272 1549 1480 1797
AIDS 1 — 5 5
Poliomyelitis — — — — — —
Diphtheria — — — . 1 — —
Pertussis 3 2 2 7 6 10
Scarlatina 281 570 517 2718 6 816 5 047
Morbilli 9 208 4 81 17 379 50
Rubeola 440 2318 3828 4347 18 270 22 946
Parptitis epid. 1903 2320 4976 15 005 14 657 28 257
Mononucleosis inf. 70 75 64 543 486 382
Keratoconj. epid. 22 10 5 190 18 20
Meningitis epid. 1 3 5 18 30 29
Meningitis serosa 15 29 31 112 133 137
Kullancsenceph. 41 53 90 100
Egyéb enc. inf. 10 20 59 88
Encephalitis inf. 51 73 66 149 188 159

(KE + egyéb enc. i.)
Staphylococcosis 4 14 19 36 49 85
Malaria* — 1 2 7 2 8
Tetanus 3 2 2 16 5 12
Anthrax — — — — — —
Brucellosis — — — 2 3 4
Leptospirosis 3 2 4 12 7 18
Ornithosis — r— 1 — 1 3
Q-láz 2 1 — 4 1 2
Tularemia 9 7 5 30 39 15
Taeniasis 1 — 2 11 10 19
Toxoplasmosis 12 14 15 104 88 119
Trichinellosis 21 24

(+) előzetes, részben tisztított adatok (•) importált esetek
2007
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MEGJELENT

MAGYAR UROLÓGIA
1990. 1. sz.

Whbrosch Géza dr.: Köszöntő 
Magasi Péter dr., Végh Attila dr.: Urethrotomia intema 
a húgycsőszűkületek kezelésében 
Baranyai Elemér: A CO2 lézer alkalmazásának lehető
sége a penis felületi, semimalignus és malignus elválto
zásainál
Szomor László dr.: Műtéti költségek az urológiában. 
Endourológia I.
Szabó Zoltán dr., Csiszár Károly dr., Szarka Katalin 
dr., Péteri László dr.: A vizeletfertőzöttség és a che- 
moprofilaxis egyes kérdései 103 transurethralis prosta- 
taresectio kapcsán
Szokoly Viktor dr., Varga Attila dr., Bársony Zoltán dr., 
Makai Anikó dr., Tóth Zoltán dr.: Prenatálisan kórismé- 
zett veseüregrendszeri tágulatok műtéti kezelésével 
szerzett tapasztalatok
Varga Attila dr.: Ileium-conduittal szerzett tapaszta
lataink
Csemyénszky Iván dr., Berényi Pál dr.: Diagnosztikus 
teendők subrenalis passage akadályok esetén 
Böszörményi-Nagy Géza dr., Varga Attila dr., Berényi 
Pál dr.: Szemléletváltozás urológiai tevékenységünkben 
Soltész István dr., Kaposi Tibor dr., Kincses Zsolt dr.: 
Hyperparathyreoidismus és a vesekőbetegség 
Korányi László dr., Fehér Miklós dr.: „Bulky” heretu
moros betegek (Ti_ 4 N3_ 4 Mo_ 1) kezelési stratégiája 
Villányi Kinga dr. , Szokoly Viktor dr., Fiaskó Tibor dr.: 
A vesedaganatos betegek túlélése a vena cavában levő 
tumor-thrombus esetén
Nagy Attila dr., Bartha János dr.: Prostata daganatos be
tegek adatainak retrospectiv feldolgozása számítógéppel 
Kéry Sándor dr., Wijesinghe Ivor dr.: Andrológiai indi
kációból végzett műtéteink
Mihályi Tibor, Soltész István dr.: Húgykövek nyome
lemtartalmának vizsgálata
Szokoly Viktor dr., Soltész István dr., Varga Attila dr., 
Fehér Miklós dr.: A Debreceni Urológiai Klinika műtéti 
tevékenységéről (1979—1989) és a fejlődés várható irá
nyáról

MAGYAR UROLÓGIA 
1990. 2 . sz.

Szabó Zoltán dr.: In Memóriám: dr.: Jármay Pál 
Kísérleti kutatás
Scultéty Sándor dr., Béli László dr.: Kísérletes adatok 
az opioid peptidek hólyagkapacitás szabályozó sze
repéhez
Kincses Zsolt dr., Gesztelyi Gyöngyi dr., Sztancs 
György dr., Thomázy Vilmos dr., Szabó Éva dr., Módis 
László dr.: Hisztokémiai változások Na-oxaláttal kezelt 
patkányok vesetubulusaiban 
Klinikai tanulámányok
Vanik Miklós dr., Berényi Mihály dr., Csusz Gábor dr., 
Győrffy László dr.: A z  ES WL hatásfoka a vesekövek ké
miai összetételétől függően
Bodrogi István dr., Baki Márta dr., Liszka György dr., 
Frang Dezső dr., Kisbenedek László dr., Nemere Gyula 
dr., Pintér József dr., Rosdy Ernő dr., Ruszinkó Barna 
dr., Scultéty Sándor dr., Szomor László dr., Wabrosch 
Géza dr., Rosta András dr., Sugár János dr., Rigwald 
Gábor dr., Eckhardt Sándor dr.: Csírasejt eredetű, 
nem-seminoma típusú, I/a stádiumú heredaganatban 
szenvedő betegek terápiája 1978 és 1987 között 
Samodai László dr., Dauda György dr., Kiss László dr., 
Kolozsy Zoltán dr., Mohácsi László dr., Drinóczy Má
ria dr.: Húgyhólyagtumorok BCG immunterápiája után 
végzett hólyagabiopsziák eredményei 
Kelemen Zsolt dr., Lipták József dr., Szeldeli Péter dr., 
Szabó Vilmos dr., Frang Dezső dr.: A z  optikus urethro
tomia interna helye a húgycsőszűkületek kezelésében 
Gyermekurológia
Merksz Miklós dr., Tóth József dr.: A  here és a mellék
here állapota hólyag extrophiához társult le nem szállt 
here esetén
Weisenbach János dr., Mayer Anikó dr., Jainsch Mi
chael dr.: A  gyermekkorban előforduló hátsó urethra- 
billentyű ikonographiás diagnosztikájáról

Esetismertetések
Jarowits Stolarczykdr., Janusz Semszowski dr., Ketoko- 
nazol előrehaladott prostatarák kezelésében 
Romics Imre dr., Will Christian dr., Bach Dietmar dr.: 
A  vesedaganatok interferon kezeléséről néhány eset 
kapcsán
Pólyák László dr., Baranyay Ferenc dr.: A  hólyag invert 
papillomáról két eset kapcsán 
Pikó Béla dr., Báli Ilona dr., Kovács Géza dr.: Ultra
hang vizsgálattal felismert húgyhólyagrák esete 
Hírek

MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 
1990. 2. sz.

Zoltán Imre dr. professzor 80 éves
Iliéi György dr., Iliéi Gábor dr.: AIDS a szülészet-
nőgyógyászatban
J. Bowyer, Federick Anthony, David Rowe, G. Werkme
ister, K. John Deniss: The comparison of the protein- 
creatinine ratio in a random urine sample in normal and 
hypertensive pregnant women with formal total protein 
content mesaurement in a 24-hour urine colection 
László Adám dr., Nádasy György dr., Erdő Sándor dr., 
Zsolnai Béla dr., Monos Emil dr.: GABA hatása az em
beri méhkürt ampulláris szegmentumának spontán 
izomműködésére in vitro
Pulay Tamás dr., Schumann Béla dr., Prievara Tibor 
dr., Ozsváth Márta dr., Moskovits Klára dr., Nagykál- 
nai Tamás dr., Szánthó András dr., Somos Péter dr., 
Magyar Zoltán dr.: A  klinikai vizsgálat értékelése a 
tumormarker-vizsgálatok tükrében 
Urbancsek János dr., Benno Runnebaum dr., Thomas 
Rabe dr., Sztanyik László dr., Klaus Grunwald dr.: Szé
rum ösztradiol progeszteron és LH-szint változások 
kombinált GNRH-analóg + HMG kezelés során 
Sziller István dr., Paulin Ferenc dr., Csömör Sándor 
dr., Nász István dr.: Cervitiszek klinikai vizsgálata, kü
lönös tekintettel a chlamydiás cervitiszekre 
Mészáros József dr., Egyed Jenő dr., Dobos Anna dr., 
Baranyi Éva dr., Oláh János dr., Gáti István dr.: A  cu
korbeteg anyák újszülötteinek morbiditása 18 év alatt. 
III. A fejlődési rendellenességek szerepének értékelése 
Milánkovits Márton dr.: Fitz—Hugh—Curtis-
syndroma, Henoch—Schönlein purpura és Reiter- 
syndroma együttes előfordulása viigo intactában 
Koltai Miklós dr., Hardonyi András dr., Bárkái László 
dr.: Clostilbegyí kezelést követő ovarium vérzés és iker
terhesség
Hernádi László dr., Vadnay István dr., Farkas Márton 
dr.: A  Dandy—Walker szindróma prenatális ultrahang
diagnosztikája
Az idő előtti burokrepedés kezelése érett magzat 
esetén

MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 
1990. 3. sz.

Gaál József dr.: Szülészeti eredmények feldolgozása 
számítógéppel (megyei szintű tapasztalatok)
Iffy László dr., Hopp László dr.: Megfigelés a Bromo
criptine ablactatio és a myocardium inlarctusa kapcso
latáról
Elaine Smuh: Outcome of pregnancies follwoing in- 
vitro fertilisation: The Southampton experience 
Pejtsik Béla dr., Csébfalvi György dr., Rappai Gábor 
dr., Hadnagy János dr., Hajdú Krisztina dr., Intődy 
Zsolt dr., László János dr.: Down-szindrómával szövő
dött terhességek szűrővizsgálata számítógép segít
ségével
Bestyén András dr., Pajor Attila dr., Zsolnai Béla dr., 
Bakos László dr., Garamvölgyi György dr., Lintner Fe
renc dr.: 14 hétnél nagyobb terhességek megszakítása 
prosztaglandin F2« (Enzaporost F) intrauterin alkalma
zásával
Szántó Ferenc dr., Bánfai György dr., Kovács László 
dr.: Cardiotokographiás változások béta-mimeticus to- 
colysis alatt
Szendrei György dr., Káneszi Mihály dr., Papp György 
dr., Fedák László dr., Nagy Bálint dr.: Kisdózisú pred- 
nisolonnal kiegészített ovuláció-indukciós kezelés 
Nagy Bálint dr., Corradi Gyula dr., Gimes Rezső dr., 
Veres Imre dr., Forgács Vince dr., Czuppon Adám dr., 
Csömör Sándor dr.: Sperma antitestek kimutatása latex- 
agglutinációs gyorsteszttel
Demeter János dr., Perkedi György dr., Rákóczi István 
dr., Juhász György dr., Gáti István dr.: A  vizelet LH 
„surge” és az inszemináció optimális időpontja közötti 
összefüggésre vonatkozó vizsgálatok

Horváth Boldizsár dr., Turay András dr., Lakatos Fe
renc dr., Végh György, Szebeni Rudolf dr. , Hadi Ferenc 
dr., Iliéi György dr.: A  Mycoplasma hominis és Ureap
lasma urealyticum fertőzések és kezelésük jelentősége 
különböző szülészeti és nőgyógyászati megbetegedé
sekben
Csütönöki Vendel dr., Gacs Mária dr.: A  genitális my- 
coplasmák patogenitásáról és klinikumáról 
Cseh Imre dr., Károvits János dr., Drávucz Sándor dr., 
Gimes Mária dr., Halász Péter dr., Gáti István dr.: Epi
lepsziás nők szülésveztése epidurális analgéziában 
Lux Elvira dr., Paál Margit dr., Sztanyik László dr.: az 
anyaság, mint krízis-állapot
Csapó Zsoltár., Paál Margit dr.: Benignus cysticus me
sothelioma

MEDICUS UNIVERSALIS 
1990. 3. sz.

Imreh Domonkos dr., Botár András dr., Dobó István 
dr.: Proktológiai ambulancia szerepe az integrált beteg- 
ellátásban.
Horváth István dr.: A  Marfan-szindrómáról egy beteg 
kórtörténete és a családtagok szűrővizsgálati eredménye 
alapján
Domán Vera dr.: A z  általános orvos és a belgyógyász 
„kibékíthetetlen ellentéte”
Simay Attila dr., Csontos Gyula dr.: Gondolatok a meg
előzésről a magasvémyomás-betegség példáján 
Kiss László dr.: A  kazuisztikáról 
Farkas M ána dr.: A z  általános orvostani csoport műkö
dése Budapesten
Siller György dr., Kottász Sándor dr.: Empirikus és cél
zott trimethromprim-kezelés urológiai betegekben 
Falus Katalin dr., Korányi Agnes dr., Rojkovicz Berna
dett dr., Genti György dr.: Új összetételű 
hydrocortison-acetát mikrokristályos injekció lokális 
tűrhetőségének vizsgálata mozgásszervi betegekben 
A m old Csaba dr.: Hipertóniagondozás a napi gyakor
latban
Balogh Sándor dr.: Döntés az alapellátásban. A kereső- 
képesség elbírálása
Arnold Csaba dr.: Cukorbeteg-gondozás a körzeti or
vos gyakorlatában
Pénzes János dr.: A  körzeti orvosi ellátás sajátosságai 
falun
Menyhárt László dr., Dorka András dr., Tivadar János 
dr.: Megfigyelések a 100 mg metronizadolt és 100 mg 
miconazolt tartalmazó vaginális tablettával 
Salamon Ferenc dr., Kovách Gergely dr.: A  Redergam 
(Latergal) alkalmazása vaszkuláris fejfájásokban 
Székely Zsuzsanna dr.: Tapasztalatok a Kliostom ke- 
nőcssel a fogászati gyakorlatban 
Huber László dr.: A  Kiion kenőcs szerepe a lábszárfe
kélyek kezelésében
Smátrola Károly dr.: A  Phlogosam hab alkalmazásai
nak néhány lehetősége a nőgyógyászatban 
Ba János dr., Panka József dr.: Tri-Regol tabletta érté
kelése többségében fiatal korosztályokban 
Czikán Tibor dr., Dömötöri Jenő dr.: Az Anteiovin ér
tékelése a gyakorlatban

MORPHOLÓGIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI OR
VOSI SZEMLE 

1990. 2. sz.

Núdasdy Tibor d r , Kemény Éva dr., Molnár Gyöngyi 
dr., Sávay László dr., Krenács Tibor dr., Ormos Jenő 
dr.: Ceruminális adenocarcinoma esete. Ultrastruktu
rális és immunhisztokémiai vizsgálatok 
Daróczy Judit dr., Császár Albert dr. , Hosszúfalusi Nó
ra dr., Romics László dr.: Necrobiosis lipoidica 
Sebők János dr., Szálai Imréné dr., Tábori Károlyné: A  
klinikai és kórbonctani diganózisok összevetésének je
lentése az egészségügyi munka minőségének ellenőr
zésében
Lászik Zoltán dr., Krenács Tibor dr., Baltás Béla dr., 
Karácsonyi Sándor dr., Pap Ákos dr.: Zollinger— 
Ellison-szindrómát okozó gastrinomák és carcinoma- 
carcinoid tumor
Illés Tamás dr., Szendrő Miklós dr., Fischer János dr.: 
Csontsejtek és csonttumorok lektin-hisztokémiája 
Hegedűs Géza dr., Kiss Huba dr., Csanaky György dr., 
Bereczky Mária dr.: Az oesophagus pseudosarcomája 
Balázs Lujza dr.: A  Hodgkin-kór előfordulása: meg
jelenésének jellegzetességei, szövettani típusok 
Farkas Márton dr., Vörös Zoltán dr.: Az Enzaprost—F 
(PGF2) cervikális tabletta hatása a sárgatestre em
berben 2009



Jegesy Andrea dr.: A klinikai igazságügyi orvostan
ról
Elek Emil dr., Réffy Antal dr., Renner Antal dr., Józsa 
László dr.: Infantilis recidiváló digitális fibromatosis

MAGYAR REUMATOLÓGIA 
1990. 2. sz.

W Watson Buchanan dr., Gérecz-Simon Erika dr.: Quo 
vadis rhematologia?
Mituszova Mila dr., Judák Annamária dr., Poór Gyula 
dr., Piroska Edit dr.: CREST-syndroma: Klinikum, te
rápiás lehetőságek
Sólyom Istvánná dr., Donhauser Gruber Ute, Gruber 
Alfred, Mayerhofer Karl: A spondylarthritis ankylopo- 
etica okozta deformitások kialakulásának patomecha- 
nikája
Bély Miklós dr., Apáthy Ágnes dr.: Vasculogen, multi- 
focalis, lobularis-sublobularis pneumonia rheumatoid 
arthritisben
Zeher Margit dr., Szegedi Gyula dr.: Primer Sjögren- 
szindróma extraglanduláris tünetekkel 
Kiss Tóth Péter dr., Burger Mónika dr.: Tapasztalataink 
a térd ultrhangvizsgálatával. Visszaszoríthatók-e az in
vazív artrográfiák?
Kiss Csaba dr., Forgács Sándor dr., Kariinger Kin
ga dr., Mituszova Mila dr.: A nyaki gerinc ligamen- 
tum longitudinale posteriusának meszesedése DISH- 
ben

FOGORVOSI SZEMLE 
1990. 6. sz.

A fluoridok szerepe a fogszuvasodás megelőzésében
Tóth K. dr.: A fluoridok helye a fogszuvasodás megelő
zésében
Szóke J. dr.: A fluoridálás jelenlegi hazai lehetőségei a 
komplex gyermekfogászati megelőző programban 
Czukor J. dr.: A helyieg alkalmazott fluoridok jelentő
sége a fogszuvasodás megelőzésében 
Kassai P. dr.: Gyermekek alapellátását végző orovosok 
feladata a fluoridprevencióban 
Csatordai S .: A védőnő feladatai a fluoridprevencióban 
Párizsné dr.: A gyermekfogászati megelőzés lehetősége 
az oktatási intézményekben
Jutsthné: A pedagógus, gyermekeink egészséges fo
gaiért
Sárhegyi J. dr.: A fogazat számbeli rendellenességei a 
különböző fogfajták szempontjából (2. Nagyőrlőfogak 
és többszörös anomáliák). Fogazati rendellenességek 
egy körzeti fogorvos eseteiből, 7.

MEDICINA THORACALIS 
1990. 6. sz.

Schweiger Ottó, Csontos Éva: A  cephalosporinok a tü
dők gyulladásos betegségeiben 
Faragó Eszter, Szilasi Mária, Csontos Zoltán, Varga Im- 
Re, Mihóczy László: Antibiotikum szint mérések hörgő- 
karcinomás betegek köpetében 
Major Tamás, Major Magda, Készéi Ernő, Pető László, 
Sövényi Endréné: Bakteriológiai vizsgálatok chronicus 
bronchitisben
Vadász Imre: Orvosok — nővérek és dohányzás a Korá
nyi Intézetben

MAGYAR ONKOLÓGIA 
1990. 2. sz.

Győrfi Tibor dr., Tímár Józsefdr. , Lapis Károly dr.: Át- 
tétképző képességű humán colon carcinoma immun- 
szuppresszált egérben
Báncózy Jolán dr., Bosnyák Márta dr., Benyó Anna dr., 
Ludmányi Nóra dr., Rigó Orsolya dr., Arky Zsuzsa dr., 
Joó József dr.: Tüdő-emyőfényképszűrő szolgálathoz 
csatlakozó stomatoonkológiai szűrővizsgálatok tapasz
talatai Budapest VI. kerületében 
Baumgartner Edd dr., Weisz Csaba dr., Mester Ádám 
dr.: A  tüdő sugárreakciója az emlőrák műtét utáni su
gárkezelés kapcsán
Bodrogi István dr., Baki Márta dr., Horti József dr., 
Kisbenedek László dr., Besznyák István dr., Uszka 
György dr., Hindy Iván dr., Sugár János dr., Eckhardt 
Sándor dr.: VPB rezisztens germinális heredaganatok 
szekunder terápiája
Hertelendy Ágnes dr., Kuhn Endre dr., Grexa Erzsébet dr., 
Palkó András dr.: A z  ultraszonográfia és a limphográfia ér
tékének összehasonlítása malignus lymphomákban 
Mándi András dr., Juhász Lajos dr., Farkas Csaba dr., 
Erdődy Katalin dr.: Csont-metasztázisok, patológiás tö
rések gyakorisága emlőrákos betegek körében 
Szabolcs-Szatmár megyében
Németh György dr., Schlegel Wolfgang dr.: CT- 
felvételeken alapuló háromdimenziós (3-D) besugár
zástervezés pajzsmirigytumoroknál, irreguláris mező
kön át történő telekobaltbesugárzáskor 
Szántó Árpád dr., Somogyi László dr., Pólyák László 
dr., Baranyay Ferenc dr.: Fiatalkori hólyagtumorok 
Gábor Zsuzsa dr., Szabó György dr., Sápy Zoltán dr.: 
Kollisiós tumor neuroendokrin komponenssel: a colon 
rosszindulatú adenocarcinoid daganta

TRANSZFUZIO 
1990. 2. sz.

Bognámé dr., Schuszter Éva dr., Hoffer Izabella dr., 
Nemes Izabella dr.: Hideg auto-antitestek anti-Pra spe- 
cificitással

Joó Szabolcs Teréz dr., Cinyéri Judit dr. Filonyenko Álla 
dr., Juhász Jánosné, Borbély Agnes, Tauszik Tamás 
dr.,: 2033 budapesti magyar véradó közül 8 Diego-a 
pozitív
Medgyesi György dr.: Nemzetközi konferencia a C- 
hepatitisz vírusról (beszámoló). Módszertani levél az 
1986. július l-jétől Magyarországon kötelezően beveze
tett vérkészítmény-címkézési rendszer használatához 
Alföldi Árpád |dr.: Magyar Vöröskereszt Országos Vé
radó Tanácskozásának állásfoglalása a véradómozga
lom aktuális kérdéseiről

GYÓGYSZERÉSZET 
1990. 6. sz.

Écsy Zoltán dr., Vincze Zoltán dr.: Korszerű gyógyszerei- 
látási rendszer. A svéd gyógyszertárak működése I. rész 
Paszternák Lászlóné dr., Ápostol Imre dr.: Nyálelvá
lasztást serkentő tabletták előállítása és vizsgálata 
Czalbert H. János: Guajak-rezin tartalmú szűrőpapír 
teszt és immunkémiai eljárás a béldaganatok szűrésére 
kétfázisú rendszerben
Tömpe Péter, Halbauemé N. Ágnes, Gigler Gábor: A  
Cordaflex és Corinfar tabletták humán bioekvivalenciája 
Kerekesné dr. Nemes Mária: A  köz gyógyszerellátása, 
vagy köz-gyógyellátás?
Barna Barnabás: „Reformtörekvések a gyógyszertári 
termék forgalmazásában”

MAGYAR RADIOLÓGIA
1990. 3. sz.

Horváth László dr., Battyány István dr., Pintér Attila dr., 
Márk Bertalan dr., Balogh Eszter dr., Hazafi Klára dr., 
Losonczy Hajnal dr.: Szelektív trombolízis, katéteres trom
bus aspiráció és transluminalis angioplastica együttes alkal
mazása és a betegek utókezelése orális polianionnal 
Kónya András dr., Tasnádi Géza dr.: Katéteres emboli- 
zációval szerzett tapasztalataink végtag lokalizációjú ve
leszületett arteriovenózus maiformációk kezelésében 
Bácskai Ferenc dr.: A z  alkoholos érelzárásról: veseda
ganatos betegeken szerzett tapasztalatok alapján 
Gönczi Judit, Bohár László, Göbölyös Péter, Humml 
Ferenc: A  Kitecko ultrahang gélpáma alkalmazásáról 
Kariinger Kinga dr.: A z  empty sella CT és MR diag
nosztikája
Göblyös Péter dr., Szabolcs István dr., Rózsahegyi Jó
zsef dr., Fenyvesi András dr., Erdei Edit dr., Szilágyi 
Géza dr.: A  pubertáskori gynaecomastia és a varicokele 
együttes előfordulása
Németh György dr., Schleger Wolfgang dr., Nasály Atti
la dr.: A  korai és késői sugárreakciók csökkentésének 
lehetősége sinus maxillaris- és ethmoidomaxillaris tu
morok kezelésénél új kollimátorrendszer segítségével

VITAMIN E
KAPSZULA 100 mg, OLAJOS INJEKCIÓ 30 mg.

ÖSSZETÉTEL: 1 kapszula 100 mg tocopherolum  acetlcum , 1 amp. (1 ml) 30 mg tocopherolum  
acetlcum hatóanyagot tartalm az.
JAVALLATOK: Felnő ttek : Sterilitás, habltualls abortus, abortus immlnens, terhesség és lactatlo 
alatt a (okozott E-vltamln szükséglet kiegészítésére, ollgo- és am enorrhoea, m enopausa-syndrom a. 
E ndarteritis obliterans, localis keringési és trophlás zavarokon alapuló végtag-m egbetegedések. 
G yerekek: OJszülöttkorl sclerödéma, atrophia, dystrophia, coellakla, sprue, m alabsorptio, epe- 
út-elzéródás, csökkent caplllarls reslstentiával Járó kórállapotok, égésbetegség, dystrophia m uscu
lorum progressiva.
ADAGOLÁS: Felnőttek: Általában hetente 1—2 alkalom m al napi 1—3 kapszula vagy hetenként 
2—3 am p. lm. M enopausa-syndrom a kezelésére naponta 2—3 kapszula, 2—3 hétig, ha a panaszok 
csökkennek, m ásodnaponta 1 kapszula további S—e héten át. Habltualls abortus, abortus Imml
nens esetén adagja allyloestrol tartalm ú készítm ényekkel (pl. Turinallal) kom binálható. Súlyo
sabb esetekben napi 150—130 mg lm.
G yerekek: Általában 3—12 hónapos korig napi 0,3—1,0 ml lm. 1—14 évesig hetente 2—3 alkalom 
mal 1 kapszula vagy 0,3—1,3 ml lm. naponta. Ezek az adagok kb. a (eltételezett napi szükséglet
nek (eleinek meg (subatltutlóa adagok). Farm akológlal ha tás elérésére (pl. égésbetegségekben), 
dystrophia m usculorum  progresslvában, ezeknek az adagoknak sokszoros (5—10-szeres) adandó. 
OJszülöttkorl sclerödém lában 0,3—0,5 ml lm., 2—3 napon át.
Hazai vizsgálatok a lapján  Indokoltnak látszik a m esterségesen táplált csecsem őket (2—12 hó 
között) a hiányállapot (alacsony vérszlnt) elkerülése végett E-vitamln substltutlóban részesíteni.
MEGJEGYZÉS: In jekció : egyszer vagy kétszer, csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint. Kapszula vény nélkül Is kiadható.
CSOMAGOLÁS: 10 db kapszula 
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HÍREK
Téma: Program:

Meghívó

A Magyar Sebész Társaság 
Plasztikai Sebészeti Sectioja

és
a Péterfy Sándor u. Kórház Tudományos 

Bizottsága
tisztelettel meghívja önt és munkatársait 

közösen szervezett tudományos ülésére

Prof. U lrich T. H inderer (Madrid)
Short Scar Technique in Mammaplasty 
Prof. Rodolphe Meyer (Lausanne) 
Secondary Rhinoplasty 
Prof. John Joannovich (Athen) 
Musculocutaneous Flaps

Az előadások időpontja és helyszíne: 1990. 
szeptember 18. 15 óra. Péterfy S. u. Kórház 
Tanácsterem IV. emelet. (Budapest, VII. 
kér. Péterfy S. u. 8—20.

Az Országos Közegészségügyi Intézet
1990. szeptember 18-án du. 13.30 órakor 
előadást tart a Fodor József előadóterem
ben (Bp., Nagyvárad tár 2.).

PÁLYÁZATI
H IR D E T M É N Y E K

(170)
A Bp. Fov. Tanácsa VB. Jahn Ferenc 

Kórház-Rendelőintézet főigazgató
főorvosa (1204 Bp., X X., Köves u, 2—4.) 
pályázatot hirdet:
Az anaesthesiológiai és intenzív betegellá

tó osztályra
1 fő  gyakorlattal rendelkező szakorvos 
részére.

Kálnoki Gyöngyössy István dr.
főigazgató-főorvos

(171)
Az Ajka Városi Tanács Magyar Imre 

Kórház-Rendelőintézet igazgató-főovosa 
pályázatot hirdet a szemészeti osztályon 
megüresedett orvosi á llás betöltésére.

Dr. Varga Béla:
Az ökotoxikológia szerepe, jelentősége és 
helye a bioindikáció rendszerében. Az öko
toxikológiai vizsgálatok fejlesztési irányai a 
környezetegészségügy területén.

A Budapest Főváros István Kórház- 
Rendelőintézet Kállai Éva Kórházának
Tüdományos Köre 1990. szeptember 19-én, 
szerdán, 14.00ó ra i kezdettel a Kórház előa
dótermében (Bp., VIII., Kállai É. u. 6—8.) 
tudományos ülést rendez.

Üléselnök: Ménesi László dr., a Tud. Kör 
elnöke

Program:

1. Kákosi T ibor d r.: Májcirrhosist utánzó 
alkoholos caidiomyopathia

2. Mészáros G ábor d r.: Kézégetések 
gyakorisága és szempontjai

3. Daróczy Jud it d r.: Ritka bőrdaganatok

A Magyar Pszichiátriai Társaság Ge- 
rontopszichiátriai Szekciója 1990. szep
tember 20-án (csütörtök) 9—13 órakor az 
Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet 
(Bp. II., Vörös Hadsereg útja 116.) kultúr
termében tartja az ,,Időskori neuropszichi- 
tá ria i képek klin ikum a ' ’ c. éves továbbkép
ző tanfolyamának ötödik ülését.

Pályakezdő vagy szakvizsga előtt állók 
pályázatát váijuk.

Lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Bérezés az érvényben lévő jogbszabályok 

értelmében.
Pályázatot a megjelenéstől számított 30 

napon belül a kórházigazgatóhoz kell be
nyújtani.

M ikola István dr. 
kórházigazgató-főorvos

(172)
Az Igazságügyi Minisztérium Bünte

tésvégrehajtás Országos Parancsnokság 
Egészségügyi Osztály vezetője (1361 Buda
pest, Pf. 15. V , Nagy Sándor József u. 4. 
telefon 131-4514) pályázatot hirdet a Sop
ronkőhidai Fegyház és Börtöben (9407 
Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 35. tele
fon: 99/12-170 megüresedett vezető orvosi 
álláshely betöltésére.

Alapfeltétel: büntetlen előélet.
Várjuk szakmai és vezetői (szervezői)

1. Meskó Éva d r.:
Néhány „nonivasiv” eljárás az agyi kerin
gési zavarok vizsgálatában.

2. Szilágyi K ata lin d r.:
Az Alzheimer-kór eredetére vonatkozó 
újabb neurokémiai koncepciók.

3. Donászy M arianne d r.:
Az öregedés és az öregkor transzkulturális 
megvilágításban.

Uléselnök: Simkó Alfréd dr.

A „Baranyai Általános Orvosok I Fóru- 
má”-t 1990. szept. 22-én Szentegáton ren
dezzük meg.

Témája: Az alapellátás jövője. 
Kerekasztal: Családorvoslás.
Részvételi díj: 100,— Ft.
Étkezési költség: 250 Ft, (ebéd, álló

fogadás)
További információk: Tardos Mária dr. 

MÁOTE baranyai titkára. Babarc, Béke u. 
48. 7757.

Picker LS-2000 UH-készülék 1 db, 3,5
MHz linear array transducerrel, polaroid 
tartozékkal, 1 db Sony U-701 videóprinter
rel eladó. VHS videó csatlakozási lehető
ség adott.
Érdeklődni: de. 10—14-ig T : 142-1392 
121-4424

gyakorlattal rendelkező orvosok jelentke
zését (belgyógyászok előnyben).

Szolgálati lakás (Sopronban) beköltözhető.
Illetmény szolgálati időtől függően:

1 8 -2 4  0 0 0 ,-  Ft.
Mellékállás vállalása nem kizárt.
A pályázatokat — előzetes információ 

után — az egészségügyi osztály vezetőjéhez 
kell benyújtani.

Tóth Kovács János dr. 
bv. o. ezds. osztályvezető

(173)
A Városi Tanács Kórház-Rendelőinté

zet (8100 Várpalota, Honvéd u. 2.) pályá
zatot hirdet
— fü l, orr, gégész szakorvos
— gyermek körzeti orvos
— belgyógyász szakorvos endoscopos gya
ko rla tta l

állások betöltésére.
Pályázati feltételek: szakképzettség. 
Juttatások: lakás, kedvezményes étkezés.

%
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klion infúzió
ta b le t ta  
hüvelykúp 
szu szp en zió

Hatóanyag: 1 tabletta 250 mg; $
1 hüvelykúp 500 mg metronidazolt tartalmaz; 
a szuszpenzió 4,8 g-ot 120 ml-ben (125 mg/kávéskanál); 
az infúzió 500 mg-ot 100 ml oldatban.

A Kiion készítmények hatóanyaga, a metronidazol a Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia fertőzések ellen hatásos. Az 
anaerob baktériumok által okozott fertőzések szuverén gyógyszere. Mint ilyent, elsősorban a műtéti fertőzések megelőzésére és kezelésére hasz
nálják, ezenkívül stomatitis ulcerosa és aphtosa, septicaemia, bacteriaemia, agytályog, peritonitis stb. esetében.
A Kiion tabletta az összes felsorolt indikációban használható, a Kiion hüvelykúp csak trichomoniasisban Kiion tablettával együtt alkalmazható. 
A Kiion szuszpenzió főleg gyermekek részére ajánlott trichomoniasis, amoebiasis, lambliasis esetében.
Kiion infúziót antibakteriális terápiára alkalmazzák, elsősorban műtéti fertőzések megelőzésére és kezelésére.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, B udapest

POSTINOR® TABLETTA
Ö S S Z E T É T E L : 0,75 mg D -norgestrelum ot tarta lm az tab le ttánkén t.
H A T Á S : A D -norgestrel 0,75 mg-os egyszeri adagban közvetlenül a közösülés után alkalmazva alkalmas a terhesség m egelőzésére. 
JA V A L L A T : O rális fogamzásgátlás.
A készítm ény a nemi é le te t ritkán , alkalom szerűen élő nőknek tanácsolható, mivel a Postinor ta b le ttá t havonta maximum 2-4 alkalommal lehet 
bevenni. Ennél gyakrabban nemi é le te t élőknek a kom binált fogamzásgátló ta b le tta  szedése (vagy egyéb fogamzásgátló m ódszer alkalmazása) 
a célszerűbb.
E L L E N JA V A L L A T O K : Máj- és epeu tak  betegségei, a kórelőzm ényben szereplő terhességi sárgaság.
A D A G O L Á S : Egyszeri vagy m egism ételt közösülés után az első ak tu st követően 1 ta b le ttá t kell bevenni.
Tartósabb együ ttlé te t (többszöri, halm ozott co itust) követően az első tab le tta  bevétele után 8 óra elteltével ismét be kell venni 1 ta b le ttá t 
(H alm ozott közösülés esetén te h á t összesen 2 ta b le tta  vehető be.)
M E L L É K H A T Á S O K : H ányinger, á ttö réses, ill. megvonásos vérzés je len tkezhet a ta b le tta  utáni 2-3. napon, amely Rutascorbin adásával 
csökkenthető . N agyobb m értékű "érzés esetén a Postinor újabb alkalmazása e lő tt nőgyógyászati vizsgálat indokolt.
F IG Y E L M E Z T E T É S : H avonta összesen 4 ta b le tta  szedhető!

CSOMAGOLÁS: 10 db tabletta

K ŐB ÁNYAI GYÓ GYSZERÁRUGYÁR,  BUD APE ST

Kiadja a Medicina Könyvkiadó Vállalat, 1054 Budapest V , Beloiannisz u. 8. Megjelenik 11 100 példányban 
A kiadásért felel Prof. Dr. Árky István igazgató 

Telefon: 1310-781
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, 
a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)

(Budapest XIII., Lehel út 10/a. 1900),
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. 

Szerkesztőség: 1361 Budapest V., Nádor u. 32. Pf. 9. Telefon: 1325-109, ha nem felel: 1327-530/123, 151 
Előfizetési díj egy évre 1680,— Ft, félévre 840,— Ft, negyedévre 420,— Ft, 1 hónapra 140,— Ft egyes szám ára 31,— Ft 

Széchenyi Nyomda, Győr 90.13760 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató
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tabletta ANTI PARKI NSONICUM

HATÓANYAG: 5 m g seleg ilinum  hydroch lo ricum  tah i 
kén t.

JAVALLAT: P ark in son ism usban  a le v o d o p a -te ráp ia  ad- 
ju v á lá sa . A jó  te rá p iá s  e ffek tu s fe n n ta r tá sa  m elle tt a le- 
v o d o p a  m en n y iség e  e s e te n k é n t c sö k k en th e tő . A lkal
m a z h a tó  a park in so n ism u s m inden  fáz isáb an , kü lönösen  
e lő n y ö s  e lő re h a la d o tt p a rk in so n ism u sb an , ahol a b e te 
gek  á llapo ta  n ap szak o sán  ingadozik.

ELLENJAVALLATOK: M inden dopam inh iánnyal nem  
já ró  ex trap y ram id á lis  m e g b e te g e d é s  (esszenc iá lis , fam i
liáris trem o r, ch o rea  h ered ita ria  s tb  ).

ADAGOLÁS: S zo k áso s kezdő ad ag ja  napi 1-2 tab l. (5- 
10 m g), reggel, e se tle g  regg e li-e sti e lo sz tá sb a n . N éhány 
h é t m úlva a kezdő  adag  a fe lé re  csö k k en th e tő . 
K o m b in á lt kezelés. A korábbi levodopa ad ag  e se te n k é n t 
c sö k k e n th e tő , az eg y éb  an tip a rk in so n o s  szerek  (para- 
sz im pato litikum ok, am an tad in  stb .) a lk a lm azásá t re n d 
sze rin t nem  befo lyáso lja .

MELLÉKHATÁSOK: N yugta lanság , á lm a tlan ság , hal- 
lucinációk, tév e se szm ék , hyperk inesis, to v áb b á  g y o m o r
bél pan aszo k , m elyek a levodopa m en n y iség  c sö k k e n té 
sével m é rsék e lh e tő k , ill. m e g szű n te th e tő k .

FIGYELMEZTETÉS: A lev o d o p a-k eze lésb en  ré szesü lő  
p ark inzonos b e te g  te ráp iá jáb a  a Ju m e x  m en n y iség é t 
fek v ő b e teg -g y ó g y in téze ti idegosztá lyon  kell beállítani. 
A b eá llítá s t végző  osz tá ly  leh e tő ség  sze rin t 3 havonkén t 
e llenőrizze a b e te g e t, ha ez nem  o ld h a tó  m eg, az e llen 
ő rz é s t szak ren d e lé sen  (gondozóban ) kell e lvégezni.

MEGJEGYZÉS: f r * C sak vényre a d h a tó  ki egyszeri a l
kalom m al. Az orvos akkor rende lhe ti, ha azt a te rü le tileg  
ille tékes fek v ő b e teg -e llá tó  osztály, szak ren d e lé s  (g o n 
dozó) szako rvosa  javaso lja .
P ark inson-kór é s  sz in d ró m áb an  szen v ed ő  b e te g n e k  a 
kezelőorvos -  körzeti-, üzem i orvos, az id eg -e lm e  szak- 
re n d e lé s  (gondozó) szakorvosa  -  té r íté s m e n te s e n  re n 
deli.

CSOMAGOLÁS.: 50 tab l



/ondonorm
1 mg tabletta H 400

Antihypertensiva
ADAGOLÁS:
Esszenciális hipertónia: Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 tabl) 
Amennyiben a hatás három hetes kezelés után nem kielégítő, az 
adagot napi 1 1/2—2 mg-ra (reggel 1 1/2—2 tabl.) lehet növelni, 
vagy más farmakológiai csoportba tartozó vérnyomáscsökkentő 
gyógyszerrel lehet a kezelest kiegészíteni. A vérnyomás normali
zálódása után — különösen enyhe vagy középsúlyos hipertóniá
ban — a napi adagot 0,5 mg-ig (reggel 1/2 tabl.) lehet lecsökken
teni.

Angina pectoris: Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 tabl.)
Amennyiben a hatás nem kielégítő, az adagot napi 1 1/2—2 mg-ra 
(reggel 1 1/2—2 tabl.) lehet növelni. Ha a válasz még mindig nem 
megfelelő, más farmakológiai csoportba tartozó gyógyszerrel le
het a kezelést kiegészíteni.
Mindkét indikációban a veseműködés súlyos károsodása esetén 
(kreatinm clearance kisebb mind 20 ml/perc) a kezdő adag napi 
0,5 mg (reggel 1/2 tabl.) legyen.

MELLÉKHATÁSOK: Esetenként e> édülés, fejfá|ás. fára
dékonyság. nagyon '  bőrreakció léphet 
fel. Hvenkor a  dű~'Tf csoKkenteni kell.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOV- F . tilos intravénás
Ca antagonistával. óvak 
— verapamil típusú kalcium árit

AV-átvezetóst. kardiodepresszív ,ia»«.- 
FIGYELMEZTETÉS: Kezdő vagy manifeszt szívetegu,*,..^. j >, 
szenvedő beteget béta-blokkolóval történő kezelés előtt megfele
lő digitálisz-kezelésben kell részesíteni.
Altatással történő érzéstelenítés esetén igen fontos a kardiovasz- 
kuláns rendszer körültekintő monitorozása. Ha az altatáshoz a bé
ta-blokád felfüggesztése szükséges, a Sandonorm dózisát foko
zatosan kell megvonni. A gyógyszer kisfokü intnnszik szimpatomi- 
metikus aktivitásának, valamint elhúzódó hatásának következté
ben a Sandonorm hirtelen elhagyása esetén sem következik be 
rebound telenség.
Phaeocromocytomában béta-blokkolót sosem szabad alfarecep- 
tor blokkoló nélkül alkalmazni.
Béta receptor blokkolóval történő kezelés során előfordulhat, hogy 
súlyosbodnak a korábban már fennálló perifériás érbetegségek 
tünetei, melynek paraesthesia és a végtagok lehűlése lehet a 
következménye
Veseelégtelenség esetén az alkalmazott dózist körültekintően kell 
megállapítani. Más béta-blokkolóknál megfigyelték, hogy a súlyos 
veseelégtelenség tünetei esetenként tovább romolhatnak.
Egyideiű antidiabetikus terápia esetén óvatosság szükséges, 
mert a tartós éhezés jelentős hipoglikémiához vezethet és ennek 
fő tünete a tachikardia a bétabiokád miatt rejtve maradhat, csupán 
az izzadás marad meg tünetként.
Amennyiben túladagolás miatt túlzott bradikardia alakulna ki.
0. 5— 1.0 mg (vagy több) atropin szulfátot kell i.v.-an adni. Egy má
sik lehetőség, hogy a béta-receptorok serkentése céljából lassú
1. v. infúzióban 5 pg/perc dózisban izoprenalin hidrokloridot adunk 
a kívánt hatás eléréséig. Relrakter esetekben, vagy kezdődő szív
elégtelenség kialakulásakor 8—10 mg glucagon hidroklondot kell 
adni, melyet szükség esetén 1 órán belül meg lehet ismételni, 
majd ezt követően, ha még szükséges, 1—3 mg/óra sebességgel 
i.v. infúzióban lehet folytatni, miközben a beteget folyamatosan 
moniiorozni kell.
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka 
végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy 
a gyógyszer milyen mennyiségben és mely adagolási módon 
történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni, vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni.

MEGJEGYZÉS:
♦  Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal.

CSOMAGOLÁS: 2 X 1 4  tabletta 

Gyártja: SANDOZ AG. licence alapján

^ E G I S Gyógyszergyár, Budapest
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injekció 25 mg
drazsé 10 mg, 25 mg, 50 mg

A Ludiomil pszichoaktív gyógyszerkészítmény, mely kiegyenlített hatásminő- 
sége következtében a depresszió minden fajtája ellen alkalmazható. Kifeje
zett hangulatemelö hatása egyként érvényesül a szorongó és agitált, a pszi- 
chomotorosan gátolt, valamint a testi panaszokkal elfedett ..lárváit1' 
depressziókban.
Hatása gyorsan érvényesül, az alvászavar akár az első napon enyhülhet. Na
ponta adagolva már a kezelés második hetében kiegyensúlyozott szintet ér 
el a szérumban, akár háromszorosra elosztott, akár egyszeri az adagolás. 
A napi egyszeri bevételt estére célszerű előírni, ami az esetleges altatószer 
vagy trankvilláns szükségletet csökkenti egyben mérsékli a szer kolinolitikus 
és vérnyomáscsökkentő kísérő hatását.
Jól alkalmazható járóbetegeknek

ÖSSZETÉTEL

25 mg maprotilinum methansulfoncium (2 ml) amp.-ként; 10 mg, 25 mg, 50 
mg maprotilinum hydrochloricurri drazsénként

Endogén depressziók: periodikus, ciklusos ép késői (mvolúciós)lormák pszi- 
chogén (reaktív és neurotikus) depressziók, szomatogén (szimptómás) de 
pressziók; lárváit depressziók; klimakterális depressziók.
Más lehangoltsági állapotok: szorongó, dysphoriás és ingerlékeny, apátiás 
állapotok, különösen idős korban.
Pszichoszomatikus vagy szomatikus panaszok, depressziós és/vagy szoron
gó háttérrel.
Gyermek- és ifjúkori depressziók és lehangoltsági állapotok 

ADAGOLÁS

Depressziókban, elsősorban járóbetegeknek: naponta3 x 25 mg, vagy
este 75 mg egyszerre per os az első héten Tovább1 beállítás a beteg gyógy
szertűrése szerint Tartós tünetmentesség esetén az adag csökkenthető 
Kifejezett depressziókban: naponta 3 x 50 mg. esetleg este egyszeri 150 
mg per os az első héten További beállítás a beteg gyógyszertűrése szerint 
Tunetmentesség esetén az adag csökkenthető, rosszabbodás esetén újra az 

-előző nagyobb adag szükséges
Az első és kifejezett depresszióban injekciós alkalmazás válhat szükségessé 
az egyszeri adag 25—50 mg cseppinfúzióban, vénába (250 ml steril izotó- 
más konyhasó vagy glukóz oldatban. 1 1/2—2 óra alatt) Ha a nagyobb adag 
szükséges. 75—150 mg-ot ugyanezen hígítással 2—3 óra alatt lehet bejuttat
ni Iv. a maximális napi adag 150 mg. Az infúziós kezelés kedvező hatása az 
első két hétben beáll, azután a kezelés folytatása per os adagolással he
lyénvaló.
Lehangoltsági állapotban, valamint időseknek és gyermekeknek: óva
tosan, kis adagokkal célszerű kezdeni a kezelést. Kezdő adagja általában na
ponta 3 x 10 mg per os, később az egyes, pl. az esti adag 25 mg-ra emelhe
tő. A szükséges adagokat fokozatosan kísérletezve kell elérni, esetleg végül 
csak esti bevételt írva elő. A felnőtt adagot csak nagyobb gyermekek kaphat
ják. indokolt esetben.

ANTIDEPRESSIVUM

MELLÉKHATÁSOK

Átmeneti szédülésérzés, szájszárazság, az első napokban fáradtság, vala
mint allergiás bőrtünetek, melyek a kezelés megszakítását általában nem te
szik szükségessé. Ritkán átmeneti vérnyomáscsökkenés és tachycardia, na
gyobb adagoktól reverzibilis T-hullám és vezetésváltozás. Ludiomil kezelés 
alatt ritkán görcsrohamokat is észleltek.

GYÓGYSZER-KÖLCSÖNHATÁSOK

Tilos együtt adni: MAO-bénítókkal (centrális izgalom fokozódik.) 

Óvatosan adható:
— adrenerg neuronblokkolókkal (vérnyomáscsökkentő hatásukat csökkent 

heti, ill. megszüntetheti);
— direkt ható szimpatomimetikumokkal (kardiovaszkuláns hatásukat fo

kozhatja).

FIGYELMEZTETÉS

A terhesség első három hónapjában alkalmazása nem ajánlatos. Máj- és ve
sebetegségben, glaucoma, vizeletürítési nehézség (pl. prostata- 
betegségekben), valamint epilepsziára utaló anamnézis esetén csak fokozott 
óvatossággal alkalmazható. MAO-bénító előzetes szedése után a Ludiomil- 
kezelés megkezdése előtt legalább két hét szünetet kell tartani. Idős szívbete
gek szívműködését, EKG-ját és vérnyomását rendszeresen ellenőrizni kell a 
kezelés alatt (ortosztatikus hipotóma veszélye)
Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fogyasztani tilos. Gépjárművezetés, 
magasban vagy veszélyes gépen végzett munka a kúra első két hetében ti
los, a későbbiekben az orvos véleménye szerint és ellenőrzése mellett végez
hető Hatóanyaga átmegy az anyatejbe.

MEGJEGYZÉS

A 10 mg, 25 mg és 50 mg-os drazsé csak vényre adható ki Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető 
A 10 mg és 25 mg-os drazsét az orvos csak akkor rendelheti, ha azt a terüle
tileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondo
zó) szakorvosa javasolja
Az 50 mg-os drazsét az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, 
aki a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógyszerezésére 
területileg és szakmailag illetékes.
Az injekció kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) felhaszná
lásra van forgalomban.
A 10 mg, 25 mg és 50 mg-os drazsét az illetékes mentálhigiénés (ideg-)- 
gondozó szakorvosa térítésmentesen rendeli.

CSOMAGOLÁS

50 drg. (10 mg)
30 drg. (25 mg)
30 drg. (50 mg)
10 amp. (25 mg)
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Erélyesen fokozza a vese húgy-
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Nemesánszky Elemér dr., 
Gerencsér Zsuzsanna dr. 

és Dalmi Lajos dr. *
A cink klinikai vonatkozásai
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
II.' Belgyógyászati Osztály
(osztályvezető főorvos: Nemesánszky Elemér dr.)
Megyei Kórház Fertőző Osztály, Debrecen,*
(osztályvezető főorvos: Dalmi Lajos dr.)

Az utóbbi évek irodalmi adatai egyre több krónikus meg
betegedésben igazolják a cink (Zn) metabolizmusának za
varát, illetve a Zn-hiányt. A szerzők felhívják a figyelmet 
arra, hogy elsősorban a krónikus máj betegségekben, a 
pancreatitisekben és colitisekben, valamint a diabetes és 
immundeficiens állapotok szövődményei esetén lenne in
dokolt a Zn-szubsztitúció. Ilyen vonatkozású therapiás le
hetőségeink korlátozottak, mivel megfelelő preparátum
mal nem rendelkezünk. Korszerű Zn-készítmény — 
esetleg magnéziummal kombinálva — forgalomba hozata
la indokolt lenne.

C lin ical aspects o f  zin c  m etabolism . In the literature an in
creasingly large body of evidence has revealed distur
bances of zinc metabolism and a consecutive zinc deficit 
in a broad spectrum of chronic diseases. The authors call 
attention to the therapeutic benefit of zinc substitution 
mainly in chronic hepatic diseases, pancreatitis and coli
tis, as well as in diabetes and in several cases of immun- 
deficiency with various complications. Since suitable 
preparations are not available on the market ’possibilities 
concerning zinc substitution are rather limited. There is a 
real need for completing our therapeutic arsenal with an 
up-to-date zinc preparate, possibly in combination with a 
magnesium compound.

Az esszenciális nyomelemek közül — a vason kívül — 
a cink (Zn) biológiai jelentősége a legnagyobb. A cinkhiány 
klinikai tüneteivel foglalkozó, 1960-ban megjelent első köz
lemény óta számos kísérletes munka, illetve klinikai megfi
gyelés igazolja azt, hogy egyes megbetegedésekben okként, 
egy szélesebb variációban pedig kísérő jelenségként szere
pel a szervezet Zn-metabolizmusának zavara (12, 32).

Egy átlagos súlyú felnőtt szervezetében 1,4—2,3 g 
cink (Zn) van, melynek 98%-a intracellularisan, nagyobb
részt fehérjéhez kötve található. Szerveink közül az izom- 
és csontrendszer tartalmaz sok cinket. A napi átlagos szük
séglet 15 mg, ezt a mennyiséget a hazai táplálkozási szoká
saink fedezik.

A cink a vékonybélből szívódik fel egy carrier segítsé
gével, a plazmában pedig aminosavakhoz, illetve fehérjék
hez kötődik. Kiválasztása főleg a széklettel történik, a vi
zelettel, a verítékkel és az epével csak 15—20%-nyi ürül. 
Felnőtt korban a normális Zn-szint a szérumban 0,07—0,12 
mg/1 között van (13).

A cink számos biokémiai folyamatban játszik kulcs
szerepet. Több mint 80 enzim ún. metalloprotein alkotóré
sze. A májban lévő metalloenzimek például az alkohol- 
dehidrogenáz, az alkalikus foszfatáz, az urea-ciklus enzi
mei, és a nukleinsav-polimerázok. A Zn részt vesz a DNS 
és RNS, valamint a fehérjék, a lipidek és a prosztaglandi- 
nok anyagcseréjében. Hiánya okozta enzimek működési 
zavarára számos kórállapot vezethető vissza. Például, ha a 
felszívódott provitamin Zn hiányában nem tud aktivált ál
lapotba kerülni, akkor A-hypovitaminózis alakulhat ki 
(12) .

Kulcsszavak: cink, krónikus betegségek
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A cink sokrétű szerepe közül klinikai jelentőséget az 
alábbiaknak tulajdonítanak:

1. serkenti a hámregenerációt és a sebgyógyulást,
2. befolyásolja a neurotranszmissziót, az agyfunkciót, 

és az érzékszervi működéseket,
3. hatással van a vérképzésre és a thrombocyták aggre- 

gációjában szerepet játszó folyamatokra,
5. szerepet játszik az immunrendszer működésében, 

az immunkompetencia kifejlődésében.
Az előzőekből adódóan a cinkhiány hatására leggyak

rabban a következő tünetek jelentkeznek:
1. Zavar a különböző ízek megítélésében,
2. A szem adaptációs képességének csökkenése (kü

lönösen szürkületben),
3. Növekedési, illetve fejlődési elmaradottság, fáradé

konyság,
4. A sebgyógyulás elhúzódása,
5. Vérképzési- és véralvadási zavarok,
6. A hormonális működés egyensúlyának felborulása, 

szexuális problémák, infertilitás,
7. Különböző bőrbetegségek,
8. Neuropszichiátriai tünetek.

A cinkhiány kialakulásában szerepe t já ts zó  tényezők

1. Csökkent bevitel.
a) minőségileg hiányos (helytelen) táplálkozás, b) alultáp

láltság (malnutrició), c) parenteralis táplálás, d) alkoholizmus, e) 
intestinalis shunt-műtéteket követően („bypass” operációk).

2. Csökkent felszívódás.
a) gyulladásos bélbetegségek, b) a pancreas krónikus meg

betegedései, c) direkt alkoholhatás, d) magas fitáttartalmú ételek, 
ületve rost- és korpa túlzott mértékű fogyasztása, e) excesszív 
vas, réz, calcium bevitel, f) kelátképzők tartós bevitele.

%
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3. Kóros eloszlás a szervezetben.
a) a fehérjék metabolizmusának zavarai (krónikus májbeteg

ségek), b) portoszisztémás shuntök, c) cellularis felvétel és/vagy 
leadás zavara (májcirrhosis, terminális veseelégtelenség), d) ma- 
lignus tumorok.

4. Fokozott kiválasztás.
a) proteinhiányban kis molekulájú anyagokhoz kötődik és 

azokkal fokozottan ürül, b) alkohol abúzus (a vizelettel több cink 
ürül), c) májbetegségekben a hyperaldosteronizmus miatt a veséken 
keresztül fokozott a vesztés, d) diuretikumok tartós szedése, e) ösztro 
géntúlsúly (a kiválasztást növeli), f) erős izzadás, g) égési sérülések.

A cinkhiány klinikai je len tő sége

A) Cinkhiány a tápcsa torn a  betegségeiben

A cinkhiány klasszikus szindrómáját (18), az acroderm ati
tis  en teropath icát 1974-ben írták le. Ez egy autoszomális- 
recesszíven öröklődő betegség, melynek oka ez ideig nem 
kellően magyarázott cinkfelszívódási zavar. Cinkpótlás 
nélkül halálos kimenetelű. Vezető klinikai tünetei: króni
kus hasmenés, hajhullás, megvastagodott, fekélyesedésre 
hajlamos bőr, főleg a testnyílások területén és a vég
tagokon.

A cinkhiány egyik leggyakrabban észlelt jellemző tü
nete az étvágytalanság. Cinkhiány gyakran fordul elő a be
lek krónikus megbetegedéseiben a rossz felszívódás miatt, 
többek között Crohn-betegségben, cöliákiában, steatorr- 
hoeában, anaemia perniciosában, krónikus alkoholiz
musban.

A mucoviscidosis elsősorban az emésztés zavara miatt 
okoz hiányt (7, 9). A cink szerepet játszik a nyálkahártyák 
védelmében, illetve regenerációjában.

Arkawa és mtsai (1) patkányoknak adagoltak cinket, ezt kö
vetően pedig etanollal hoztak létre mesterségesen gyomornyálka
hártya-károsodást. A Zn-kezelésben részesült állatokban sem 
mély necrosis, sem pedig felületes nyálkaháryagyulladás nem 
volt megfigyelhető.

Haltstead és mtsai (10) nehezen gyógyuló 9 ulcusos beteg 
közül nyolcban alacsony cinkszintet találtak a szérumban.

B) Cinkhiány előfordulása a  m áj m egbetegedéseiben

Krónikus májbetegségekben gyakori a hypocinkémia.
G rüngriff és m tsai (9) 109 krónikus májbetegben vizs

gálták a szérum-Zn értéket. A legalacsonyabb szinteket 
kómákhoz vezető decompenzált májcirrhosisban mértek.

niaszint, és javult az albumin és a karbamid koncentrációja is. 
Szignifikánsan javultak a psychomotoros funkciók.

Reding és m tsai (21) 22 krónikus encephalopathiás 
cirrhosisos betegnek adagoltak 1 hétig napi 600 mg Zn- 
acetátot. Már a 8. napon a szérum Zn-szintje normalizáló
dott, a hepatikus encephalopathia és a beszűkült vesefunk
ciók is javultak.

A rövid ideig tartó oralis cinkszubsztitúció feltehetően 
oly módon befolyásolja a hepatikus encephalopathiát, 
hogy az ammonium ureává alakulását segíti.

Schölm erich és m tsai (26) is májcirrhosisos betegeket 
részesítettek cinkterápiában. A betegek egyik csoportja 
3x45 mg cink-iont kapott Zn-szulfát formájában, egy má
sik csoport pedig 3x15 mg-ot Zn-histidinként. A Zn- 
szubsztitucióban részesült betegekben emelkedett a szöveti 
cinkkoncentráció, javultak a szenzoros funkciók és psy- 
chometriás tesztek eredményei is.

Noha a Zn-histidin formájában kevesebb cinkiont juttattak 
be és ezáltal 3 hónap alatt nem töltötték fel a cinkraktárakat, a 
szöveti cinkszint mégis magasabb volt, mint a Zn-szulfát szubsz
titúcióban részesült betegekben. A terápia hatásossága szempont
jából tehát a szubsztituált cink mennyiségén kívül lényeges a Zn- 
ionhoz kapcsolt anion komponens is.

H alstead  és m tsai (10) szintén alacsony Zn-szintet ta
láltak különböző etiológiájú krónikus májbetegségekben 
(postnecrotikus cirrhosis, vírusos és gyógyszer indukálta 
krónikus hepatitisek, szekunder májtumorok). Az irodal
mi adatokkal saját megfigyeléseink is összhangban van
nak, melyek szerint főként az alkoholos aetiológiájú króni
kus májbetegségekhez társul gyakran cinkhiány (14, 1, 32).

A cinktherapia Wilson-kórban is hatásosnak bi
zonyult.

Hoogenaad és mtsai (11) Wilson-kóros betegeket kezeltek 
napi 3 X 200 mg cinkszulfattal, később 3 X 300 mg dosissal. A 
betegek állapota kifejezetten javult, a szövetek réztartalma egyéb 
gyógyszeres kezelés nélkül is csökkent.

Cossack (5) szerint Zn-szubsztitúció a penicillaminnal 
szemben főleg az alábbi esetekben ajánlott:

1. ha a Wilson-kór veseelégtelenséggel szövődik,
2. terhes beteg esetén,
3. a kelátképzők miatt fellépő esetleges cinkhiány megelő

zésére,
4. a kelátképző dózisának, illetve toxicitásának mérsék

lésére.
Prasad (20) felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszabban 

tartó penicillamin kezelés is előidézhet cinkhiányt.

Alkoholos cirrhosisban az értékek alacsonyabbak voltak, 
mint nem-alkoholos cirrhosisos betegekben. A májfunkcióra in
formatív laboratóriumi adatokkal (ASAT, ALAT, ALP, thrombo
plastin, albumin) a szérum cinkszintje összefüggést nem muta
tott, a plasma ammóniával viszont fordított korreláció volt 
igazolható.
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Kormann és m tsai (17) májcirrhosisban fokozottabb 
cinkürítést találtak, ezzel együtt magasabb volt a vizelet
ben a cinkkötő aminosavak mennyisége is.

Hét betegnek, akikben hypocinkémiát észleltek, 1 hónapon 
keresztül napi 3x200 mg cinkszulfátot adagoltak. Négy hét múl
va a plasma Zn-szintje normalizálódott, csökkent a seammó-

C) A cinkhiány és a  hasnyálm irigy m egbetegedései 

Máig sem kellően magyarázott a krónikus pancreatiti- 
sekhez társuló cinkhiány pathomechanizmusa.

B oosalis és m tsai (3) megfigyelései arra utalnak, hogy 
a táplálékkal bejutott cink megfelelő mennyiségű felszívó
dásához a pancreasban termelődő ligand jelenléte szüksé
ges. A hasnyálmirigy szekretoros működésének csökkené
sekor a Zn-ligand kapcsolódás zavara alakul ki. A 
szervezet kiegyensúlyozott cink metabolizmusának előfel
tételei tehát: a megfelelő formában és mennyiségben bejut
tatott Zn-ionok, a jól funkcionáló pancreas és az intakt



felszívódási viszonyok a vékonybélben. Ezekét a tényeket 
számos állatkísérletes adat is támogatja (7).

Mindezek ismeretében kissé nehéz interpretálni Vanderhoof 
és mtsainak (30) adatait, akik a pancreast, illetve a béltraktust 
érintő különböző bypass-műtéteket követően azt észlelték, hogy 
a pancreasnedv kiiktatása a felső vékonybél szegmens területéről 
nem idézett elő a szérumban szignifikáns hypocinkémiát.

Érdekesek azok a megfigyelések, amelyek a krónikus 
pancreatitisekkel és a nem-diabeteses eredetű retinopathi- 
ákkal kapcsolatosak. Zn-szubsztitúció hatására a retinopat- 
hiák jelentős része reverzibilisnek bizonyult (4). Hazai vo
natkozásban R iesz és m tsai (23, 24) számoltak be elsőként 
a retinográfiás vizsgálati eredmények és a szérum-Zn korre
lációjáról krónikus pancreatitises betegekben. Szintén ez a 
munkacsoport közölte azt is, hogy pancreas enzimszubszti
túcióval nem csupán a széklet emésztettsége javítható, ha
nem a komikus pancreas betegek korábban alacsonyabbnak 
észlelt szérum-Zn szintjei is normalizálhatók (25).

D) A cink szerepe a z im m unrendszer m űködésében

Számos kísérleti adat igazolja, hogy a cink mind a
humoralis, mind a cellularis immunvédelemben fontos 
szerepet játszik. Hiányában csökken a T-limfociták száma 
és érése, valamint zavart a blasztos transzformáció is. 
Veseelégtelenségben szenvedő haemodializált betegekben 
csökkent immunválaszt találtak, melyet egy placebóval 
kontrollált kísérletben Zn-terápia kedvezően befolyásolt. 
Parenterálisan táplált betegekben a súlyos cinkhiány mel
lett jelentősen zavart T-sejt funkciót figyeltek meg. Intravé
násán adott Zn hatására normalizálódtak a T-sejt működés 
paraméterei (6, 8).

Az éretlen immunrendszerrel rendelkező, lassan fej
lődő, oedemák képződésére és infekciókra hajlamos kora
szülöttek esetén is gondolni kell a Zn-hiányra (15).

Stahl (8) szerint a II. típusú diabetesben észlelt csökkent im
munitásban a cinkhiány is szerepet játszhat.

Niewohner és mtsai (19) 180 diabeteses betege közül 16 bizo
nyult Zn-hiányosnak. Betegeiknek 6—8 héten keresztül naponta 
3 x  220 mg Zn-szulfátot adagoltak. A kontroll csoporttal össze
hasonlítva a killer-sejt aktivitás nem változott, de a PHA-ra adott 
limfocitaválasz szignifikánsan fokozódott. A cinkhiányt a diabe
tes szövődményeinek kialakulásával is összefüggésbe hozták (16).

E) Cinkterápia reum atológiai betegségekben.

Reumatológiai betegek közül, különösen a rheumatoid
arthritisben (RA) alkalmaztak nagy számban cinkterápiát.

Az USA-ban Simkin placebóval kontrollált kettősvak kísér
letet végzett rheumatoid arthritisben cinkszulfáttal és megállapí
totta, hogy 12 hetes cinkterápia után szignifikánsan javult az ízü
leti duzzanat, a reggeli merevség, a járástávolság és a közérzet. 
Németországban M ilachowski és von H einitz számoltak be ha
sonlóan kedvező eredményekről rheumatológiai betegeken tör
tént megfigyelések alapján (8).

F) A cink szerepe a hám regenerációban és a  sebgyó
gyulásban

A súlyosabb cinkhiánynak számos bőrtünete lehet: 
eritematózus papulák, pusztulák és eróziók az arcon, a 
nyelven leukokeratózis jelenhet meg, a nyálkahártyák duz

zanata alakulhat ki, a nyelv lepedékessé válhat. Perianali- 
san hólyagokat, nedvedzést, pustulákat figyeltek meg. 
Ezeken kívül hyperkeratózis és sebgyógyulási zavar is 
megnyilvánulhat.

B orbély  (2) 15 ulcus crurisos beteget kezelt 200 mg 
cinkszulfátot tartalmazó kapszulákkal napi 600—800 mg 
dózisban. Betegei közül 7 gyógyult, a többiek állapotában 
is javulás volt megfigyelhető.

G) Cinkhiány haem atologiai m egbetegedésekben

Sarlósejtes anaemiában magas ammónia és alacsony 
szérumcink értékek alakulhatnak ki. A cink pótlásával a 
klinikai tünetekben javulás érhető el, melyek általában 
csak átmenetiek. Thalassaemiában DTPA (dietiléntria- 
minpentaacetát) kezelés következtében léphet fel cinkhi
ány. Anaemia perniciosa valószínűleg a felszívódás romlá
sa által okoz cinkhiányt (22), ezért a fokozott bevitel 
szükségességére ilyenkor is gondolni kell.

A cinkhiány felism erésének  és kezelésének problém ái

Belgyógyászati betegségek közül elsősorban a króni
kus májbetegségek, a hasnyálmirigy- és bélgyulladások, a 
parenteralis táplálás, a különböző fekélyek és az immun- 
deficiens állapotokon kívül, főként a cukorbetegség szö
vődményeiben látszik indokoltnak a cinkbevitel fokozása. 
A cinkszubsztitúció egyes reumatológiai betegségekben is 
javasolt. A legtöbb súlyos krónikus folyamatban előfordul
hat, hogy fokozatosan cinkhiány alakul ki, mely az alapbe
tegség tüneteit súlyosbítja. Geriátriai betegekben ez igen 
gyakori észlelés.

A szérum cink szintjének kontrollálása tehát klinikai 
jelentőségű laboratóriumi teszt. Sajnálatos azonban, hogy 
Magyarországon ez sokszor még megfelelőnek tartott 
klinikai-laboratóriumi háttérrel rendelkező kórházakban 
is nehezen valósítható meg. Terápiás lehetőségeink is 
rendkívül korlátozottak. Szubsztitúció céljára jelenleg 
egyetlen lehetőség egy FoNo készítmény, a Zincum sulfu- 
ricum pro uso intemo, melynek vizes oldata adagonként 
0,20 g cinkszulfátot tartalmaz. Ennek alkalmazási nehéz
sége, kellemetlen íze és gyakran fellépő gyomor-bél trak
tust érintő mellékhatásai egy korszerűbb cinkpreparátum 
forgalomba hozatalát indokolná.

A jól felszívódó, mellékhatásoktól mentes gyógyszer- 
készítmények általában Zn-acetátot, Zn-aszpartátot, illet
ve Zn-histidint tartalmaznak. A cinkterápiára szoruló be
tegek széles köre várja a gyógyszeripar ilyen irányú 
segítségét.

Mindenekelőtt tehát a hazai gyógyszeres terápia nem
zetközi elismerést kivívott arzenálja szorulna korszerű 
technológiával gyártott, orálisan alkalmazható, effektiv és 
mellékhatásoktól mentes cink-szubsztitúcióra. Logikus
nak tűnne egy ilyen készítményt magnéziummal (Mg) 
kombinálni, hiszen a Mg-hiányos kórállapotok legtöbb
ször alacsony szérum-Zn szinthez társulnak és a fokozott 
bevitel biztosítása mindkét ion esetén gyakorlati problé
mákat jelent. 2017
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A jobbszívfél thromboemboliás 
betegségeinek diagnózisa és kezelése
Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 
(igazgató: Árvay Attila dr.)

Szerzők 8 esetben találtak jobbszívfél thrombust (JSZT)
2-dimenziós echocardiographiával (2DE). A JSZT klini
kai gyanúja pulmonalis embólia miatt 3 esetben merült fel, 
a többi esetben syncope, alacsony perctérfogat-szindróma, 
ismeretlen eredetű pulmonalis hypertonia, agyembolia, 
keringési elégtelenség jellemezte a klinikai képet. Az ext- 
racardialis keletkezésű mobilis JSZT típusban 4-ből 1 
esetben acut műtét történt, 2 kezeletlen beteg röviddel a 
2DE után meghalt, 1 beteg állapota AC kezeléssel javult. 
Az intracardialis JSZT oka 1 esetben ismeretlen, 3 esetben 
centrális kanül, illetve ventriculo-atrialis shunt volt. A 
belgyógyászati kezelés 2 esetben, a műtét 1 esetben teljes 
gyógyulást, a belgyógyászati és műtéti kezelés 1 esetben 
klinikai javulást eredményezett. Tapasztalataik alapján 1. 
2DE vizsgálatot tartanak szükségesnek acut vagy chroni- 
kus pulmonalis embolisatióban és ismeretlen eredetű pul
monalis hypertoniában és 2. mobilis, nagymértű JSZT 
esetén sürgős műtétet ajánlanak.

D iagn osis and therapy o f  the th rom boem bolic d iseases o f  
the right heart. Right heart thrombosis (RHT) was found 
by 2D-echocardiography in 8 cases. Clinical suspicion of 
RHT could be documented in only 3 patients, while in the 
other 5 cases syncope, low output syndrome, essential pul
monary hypertension, cerebral embolism or congestive 
heart failure was the clinical diagnosis on first presenta
tion. Out of the 4 cases of mobile RHT of extracardiac ori
gin 1 patient had an emergency operation, 2 patients died 
shortly after the 2D-echo diagnosis before treatment could 
have been started and 1 patient improved on anticoagulant 
treatment. RHT of intracardiac origin was due to a central 
line or a ventriculoatrial shunt in 3 cases and no source 
could be found in 1 patient. Complete recovery was 
achieved in 2 cases by medical, in one case by surgical 
management and in 1 patient medical and surgical treat
ment resulted in clinical improvement. In conclusion 
authors 1. consider 2D echocardiography necessary in the 
clinical setting of acute or chronic pulmonary embolism or 
„primary” pulmonary hypertension and 2. they recom
mend emergency operation in case of mobile large RHT 
detected by 2D-echocardiography.

A pulmonalis embólia egyike a leggyakoribb halál
okoknak, illetve a „primer” pulmonalis hypertonia okai
nak, az időben megkezdett helyes kezelés ugyanakkor élet
mentő lehet. A tünetek azonban gyakran atípusosak, így a 
diagnózis és az embolisatio forrásának klinikai felismeré
se igen nehéz.

A 2-dimenziós echocardiographia (2DE) ma már 
rutin-eljárásnak számít a szisztémás embolisatio forrásai
nak felkutatásában a balkamrai és balpitvari thrombusok, 
tumorok és vegetatiók kimutatásával (15, 16, 17).

Az utóbbi 3—4 évben számos közleményben számol
tak be a jobbszívfél thrombusainak (JSZT) 2DE diagnózi
sáról (1, 13, 28), főként esetismertetések formájában. Ki
derül ezekből a dolgozatokból, hogy a 2DE felismerés

sokszor véletlen melléklelet, mely egy egyéb indicatióból 
történt vizsgálat eredménye (5, 6, 7, 9, 12). A cél az lenne 
azonban, hogy minden pulmonalis embólia gyanú, illetve 
ismeretlen eredetű pulmonalis hypertonia estén 2DE vizs
gálat történjen a helyes terápia megválasztása érdekében. 
Dolgozatunkban ezért összefoglaljuk az elmúlt 3 évben 
szerzett tapasztalatainkat. Nyolc esetünk ismertetése és az 
irodalom áttekintése alapján ezzel szeretnénk felhívni a fi
gyelmet a jobbszívfél thromboemboliás betegségeinek kü
lönböző klinikai megjelenési formáira és ajánlást tenni a 
megfelelő kezelési módokra. Jelen dolgozatunkban nem 
térünk ki a tumorok, vegetatiók, endomyocardialis szívbe
tegség és műbillentyű thrombosis kérdéseire, mert azok 
külön közlemények tárgyát képezik (15—19, 33).

Kulcsszavak: jobbpitvari thrombus, jobbkamrai thrombus, pulmo
nalis embólia, pulmonalis hypertonia, 2-dimenzi6s echocardiographia, 
Doppler-echocardiographia

Rövidítések: JSZT: jobbszívfél thrombus; 2DE: 2-dimenziós echo- 
cardiographia; JP: jobb pitvar; JK: jobb kamra; Bp: bal pitvar; Bk: bal 
kamra; Th: thrombus; K: kanül; AC: anticoaguláns; v-a: ventriculo-atriális
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B etegek és m ódszerek  

Betegek

Az Országos Kardiológiai Intézet echocardiographiás labo
ratóriumában 1986. április és 1988. december között 8 betegben 
találtunk a jobbszívfélben thrombust. Közülük 3 esetben történt a 2019



vizsgálat pulmonális embolisatio gyanúja, illetve pulmonalis hy
pertonia miatt. A 8 beteg kora 29 és 68 év között volt, 2 nő és 
6 férfi volt.

Echocardiographia

A 2DE vizsgálat valamennyi standard parastemalis, csúcsi 
és subcostalis metszetre kiterjedt és magában foglalta a szívüre
gek vizsgálatán kívül a pulmonalis törzs és a vena cava inferior, 
esetleg a vena cava superior vizsgálatát is. Minden esetben ké
szült pulzatilis és folyamatos hullámú DE vizsgálat is a tricuspi- 
dalis insufficientia, illetve beáramlási gátlás megítélése, a pul
monalis nyomás mérése (15) és az esetleges egyéb 
hemodinamikai eltérések (shuntök stb.) kizárása céljából.

A vizsgálatokat HP 77020 A készüléken végeztük.

Esetismertetések

1. K. J. 52 éves férfit keringési elégtelenség miatt küldték 
vizsgálatra. Congestiv cardiomyopathiának megfelelő kép mel
lett a jobb pitvarban kifli alakban mobilis thrombust találtunk, a 
pulmonalis systolés nyomás 35 Hgmm volt. Az EKG pitvarfibril- 
latiót, a mellkasröntgen kevés jobb oldali pleuralis folyadékot 
mutatott. Előző anticoagulans kezelést nem kapott. A beteget 
kontrollvizsgálat nélkül hazabocsátották, azóta többszöri hívásra 
sem jelentkezett.

2. H. Gy. 68 éves férfit testhelyzet változás közben ismétel
ten jelentkező syncope miatt myxoma gyanúval küldték. A 2DE 
kígyózó nagyméretű szabadon mozgó jobb pitvari thrombust mu
tatott (Lábra), mely a tricuspidalis szájadékon át időnként a

1. ábra: 1. típusú, kígyóalakú mobilis jobbpitvari thrombus (2. 
eset) csúcsi 4-üregmetszeten.
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jobb kamrába prolabált, a pulmonalis törzsben és a vena cava in- 
feriorban thrombus nem volt, a pulmonális systolés nyomás 60 
Hgmm volt. A 2DE lelet alapján azonnali műtétre került sor, 
melynek során 25 X 1 cm-es embolus öntvényt távolítottak el a 
jobb pitvarból. A műtét befejezésekor ismét pulmonalis hyperto
nia lépett fel, ekkor a jobb pitvarban ismét egy 15 X 1 cm-es em
bolus öntvényt találtak. A beteg a műtőasztalon meghalt. A secti- 
ónál mindkét pulmonalis főág thrombotikus occlusióját találták 
és régebbi embólisatiót a másodlagos ágakban. Az alsó végtagi 
vénákban thrombus nem volt. Kórelőzményében az esemény 
előtt 1 évvel súlyos hasi műtét, majd vesekőzúzás szerepelt. AC 
kezelésben nem részesült, a preoperatív rtg. pulmonalis embóliát 
nem igazolt, az EKG pulmonalis hypertoniának felelt meg.

3. B. J. 61 éves férfi agyembolia tüneteivel jelentkezett. 9 
hónappal azelőtt állapítottuk meg congestiv cardiomyopathiáját, 
de ismétlődő nagy mennyiségű vérköpés miatt AC kezelést nem 
kapott. Intracardialis thrombust a korábbi 3 2DE vizsgálattal 
nem találtunk. Az agyembolia után 3 nappal a 2DE során nagy
méretű, lebenyes mobilis jobb pitvari thrombus derült ki (2. áb
ra), tehát az agyembóliát paradox embolisatióval magyaráztuk.

2. ábra: 1. típusú nagy, lebenyes, mobilis jobb pitvari thrombus (3. 
eset) csúcsi 4-üregmetszeten.

A beteg súlyos általános állapota miatt azonban a műtét fel
tételei nem voltak meg, 2 nap múlva meghalt. A sectio a nyitott 
foramen ovale gyanúját megerősítette, a thrombus változatlanul 
a jobb pitvarban volt, tüdőembólia nyomait nem mutatta.

4. H. L. 48 éves férfit pulmonalis hypertonia miatt küldték. 
A 2DE vizsgálat kisméretű mobilis thrombusokat mutatott a jobb 
pitvar és a jobb kamra üregében, a pulmonalis systolés nyomás 
70 Hgmm volt. Előző AC kezelést nem kapott. A beteg iv. he
parin kezelés 1. napján néhány syncope után hirtelen meghalt. A 
sectio a jk-ban 1 cm, a jobb pitvarban 2 cm hosszú keskeny 
nyeles thrombust, diffúz pulmonális microembolisatiót és a bi- 
fiurcatiót elzáró embolust mutatott ki, perifériás vénás forrás 
nélkül.

5. B. J. 32 éves férfit pulmonalis embólia klinikai és rönt
genképe miatt küldték. 2DE vizsgálattal a jobb kamra beáramlási 
részén kb. 1 cm átmérőjű laza fali thrombust találtunk, a pulmo
nalis systolés nyomás 75 Hgmm volt.

A tüdő-scan multiplex tüdő-embolisatióra utalt, angiogra- 
phiával bal oldali másodlagos ágelzáródás mutatkozott. Heparin 
kezelés mellett a klinikai kép fokozatosan regrediált, a mell
kasiig.-kép normalizálódott, a thrombus kisebb lett, majd 4 hó
nap múlva eltűnt, a tág jobb kamra mérete normális lett, a pulmo
nalis systolés nyomás 20 Hgmm-re csökkent. Perifériás forrás 
nem derült ki, tartós AC kezelés mellett az 1 éves kontroll során 
normális viszonyokat találtunk.

6. B. J.-né 37 éves nő jobbszívfél beáramlási gátlás, alacsony 
perctérfogat-tünetek miatt pericardiális folyadék gyanújával ke
rült 2DE vizsgálatra. Ennek során masszív nagyméretű immobil 
thrombust találtunk, mely a jobb pitvar falán széles alappal eredt, 
magában foglalta a tricuspidalis billentyűt és csaknem az egész 
jobb kamrai beáramlási üreget kitöltötte és 16 Hgmm-es tricuspi
dalis grádienst okozott (3. ábra).

3. ábra: 2. típusú statikus nagy jobbszívfél-thrómbus, mely a tri
cuspidalis billentyűt is m agába foglalja (6. eset) csúcsi
4-üregmetszeten.

Kórelőzményében ismételt alsóvégtagi phlebothrombosis, 
agythrombosis miatt tartós centrális vénás kanül kezelés szere
pelt. A tüdő-scan multiplex tüdőembolisatiót igazolt. Előző AC 
kezelést nem kapott. A szívműtét a 2DE leletet megerősítette, a 
thrombus eltávolítása során billentyű-cserére kényszerültünk 
(op. dr. Árvay). A histologiai vizsgálat thrombust igazolt. A
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4. ábra: 2 . t íp u s ú  th ro m b u s  a  jo b b p itv a rb a n  levő ven tricu lo - 
a tria lis  k a n ü lö n  o ld á s  e lő tt (a) é s  o ld á s  u tá n  (b) s u b c o s ta -  
lis 4 -ü re g m e ts z e te n  (7. e se t) .

thrombosis hajlam hátterében antithrombin-IÜ hiány derült ki 
(dr. Péterfy Miklós, III. Belklinika). A műtét után 6 hónappal 
történt kontroll vizsgálat során krónikus AC kezelés mellett nor
mális viszonyokat találtunk.

7. M. K. A. 29 éves nőbeteget pulmonalis embólia klinikai 
képe miatt küldték. Kórelőzményében 2 évvel ezelőtt hydroce
phalus miatt ventriculo-atrialis shunt műtét szerepel, AC kezelést 
nem kapott. A 2DE vizsgálatra a jobb pitvarba lógó kanülön kb. 
15 mm átmérőjű laza thrombust találtunk. Localis fibrinolysist 
alkalmaztunk, a thrombus 40 óra múlva eltűnt. Tartós AC kezelés 
ellenére 4 hónap múlva az akkor már panaszmentes betegnél a 
2DE a kanülön ismét egy 20 x  15 mm-es laza thrombust derített 
ki. Az ismételt fibrinolysis most 4 nap alatt járt sikerrel (4 . á b 
r a ) . Javaslatunkra a kanült ezután eltávolították, a követés 2 éve 
azóta eseménytelen volt.

8. S. T. 58 éves férfit kettős aorta-vitium okozta balszívelég
telenség gyanújával küldték. A 2DE és DE vizsgálat enyhe kettős 
aorta vitium, normális bal kamra mellett a pulmonalis hypertonia 
minden jelét mutatta, a pulmonális systolés nyomás 90 Hgmm 
volt. A tüdő-scan multiplex tüdőembolisatióra utalt. A jobb pit
varban a vena cava superiorból követhető kanült, rajta kb. 1 cm 
átmérőjű thrombust találtunk. Kiderült, hogy 6 évvel ezelőtt hyd
rocephalus miatt ventriculoatriális shunt-öt kapott, AC kezelés
ben nem részesült.

A vizsgálatok után AC kezelés mellett a thrombus a kanülről 
eltűnt, ekkor javaslatunkra a kanült a jobb pitvarból eltávolítot
ták, a shunt-öt az agykamra s a peritoneum között létesítették. 
Tartós AC kezelés és calciumantagonista kezelés mellett a pulmo
nális nyomás 60 Hgmm-re csökkent, (táblázat)

tá b lá z a t: A JSZT diagnlózisa, kezelése és kimenetele

E se t
L o k a 
lizáció

T íp u s F o rrá s K eze lé s
E re d m é n y

(k ö v e tés i
idő)

1. J P 1. --- ' AC él (2 h ó n a p )
2. J P 1. v é n á k ? M űtét m e g h a l t  (op)
3. J P 1. v é n á k ? — m e g h a l t  

(2  n ap )
4. J P ,  JK 1. v é n á k ? m e g h a l t  

(1 n ap )
5. JK 2. . in tra c a rd AC él (I év)
6. J P ,  JK 2. kanü l M űtét él (6 h ó n a p )
7. J P 2. V -a s h u n t S tre p to  

k ináz  2  x
él (2  év )

8. J P 2. V-a  s h u n t — él (3  h ó n a p )

M e g b e s z é l é s

K l i n i k a i  m e g j e l e n é s

A jobbszívfél throm boem boliás betegsége a követke
ző  klinikai m ejelenési formákat öltötte:

1. acut vagy chronikus pulm onalis em bolisatio. (5 .,
7 . eset),

2 . ism eretlen eredetű pulm onalis hypertonia (4. eset),
3. jobbszívfél beáramlási gátlás okozta alacsonyperc- 

térfogat szindróm a, syncope, esetleg  testhelyzetváltozás
sal összefüggő  syncope (2 ., 6 . eset),

4 . paradox (szisztém ás) em bolisatio (3. eset).

Ezenkívül „m ellék le let”  lehet nem gyanított pulm o
nalis em bolisatio vagy hypertonia, egyéb fennálló szívbe
tegség esetén (1. é s  8 . eset). A  3 év alatt talált 20  „pri
m er”  pulm onalis hypertonia esetből m indössze 4-ben 2023



sikerült JSZT-t kimutatni. A z irodalomban egyedül B ouvi- 
er és munkatársai (2 ) számolnak be pulm onalis em bólia  
esetén végzett prospektiv 2D E  szűrésről, a JSZT találati 
arány 9 /8 4 , durván 10% volt.

A z irodalmi közlések egy része pulm onalis em bólia  
vagy annak gyanúja kapcsán talált JSZT esetekre vonatko
zik  (1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 2 , 22 , 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32). 
Ritkábban syncope vagy agyem bolia hátterében derült ki 
a JSZT (4 , 5 ,7 ,9 , 12, 14, 2 5 ), vagy egyéb betegség pl. acut 
infarctus miatt történt vizsgálat derítette ki a JSZT-t, ami 
nem  gyanított tüdőem bóliát okozott (5, 6 , 7).

A  J S Z T  t í p u s a i

A  JSZT kialakulási helye szerint 2 típusba sorolható, 
m elyek a 2D E  m egjelenés, a rizikótényezők, következm é
nyek és  a kezelés szem pontjából egyaránt jó l elkülönülnek  
egym ástól.

1 . E x t r a c a r d i a l i s  k e l e t k e z é s ű  J S Z T

Keletkezési helye a perifériás (alsó végtagi, kismeden- 
cei) vénák thrombosisa. Ez a JSZT em bólia jellegű , m e- 
tasztatikus. 2D E  m egjelenése ennek m egfelelő: m obilis, 
kígyó- vagy kifli alakú vagy lebenyes képlet, m ely falhoz 
nem csatlakozik, a jobbkamrai beáramlásba vagy kiáram
lásba prolabál (2, 14 ,20 ,21 , 30). Ilyen volt 1., 2 . ,  3 ., 4 . e se 
tünk. Rizikótényező a tartós fekvés nagyobb műtétek, trau
ma, infarctus után (5, 25, 26). A  m ély vénás thrombosist 
sokszor csak venographiával lehet kimutatni (5, 8), de e lő
fordul, hogy még sectióval sem  lehet megtalálni (31).

2. I n t r a c a r d i a l i s  k e l e t k e z é s ű  J S Z T

K eletkezési helye a pitvar- vagy kamrafal, vagy — leg
gyakrabban — idegentest: tartós centrális kanül (5, 6 ), pa
cem aker elektróda (7 ), ventriculo-atrialis shunt (29). 2D E  
m egjelenése ennek m egfelelően  fali, széles alapú vagy  
nyeles, nem  m obilis. Ilyen volt 5 ., 6 .,  7 ., 8 . esetünk. R izi
kótényezők a tartósan behelyezett idegentestek, jobb kam
rai infarctus, congestiv cardiomyopathia, pitvarfibrillatio, 
tág jobb pitvar, ritkán alvadási betegség (6 . esetünk) (24 ).

K ö v e t k e z m é n y e k ,  k e z e l é s

A z  1 . t í p u s b a n  nyilvánvalóan nagyobb az em bolia- 
veszély  és különösen a nagy m obilis thrombus kisodródá
sa miatt a proxim ális pulm onalis occlusio , vagy a jobb  
kamrai beáramlás obstructiója miatt hirtelen halál veszé
lye is jelentős. A z irodalmi áttekintés alapján egyértelm ű, 
hogy ebben a csoportban sürgős műtét indikált (2 , 4 , 5, 6 , 
9 ,10 , 1 2 ,1 4 ,2 3 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ) .  A  szívkatéterezés célja a műtét 
előtt az esetleges proxim ális pulm onalis em bóliák kimuta
tása. A  szerzők többsége szerint a pulm onalis em bolecto- 
mia indicatiójához ez nem  feltétlenül szükséges, sőt az idő- 
veszteség valamint a m obilis thrombus kim ozdulása miatt 
veszélyes ( 4 ,5 ,6 ,2 6 ,  3 0 ), illetve contraindicált (2). A z AC 

2024 kezelés vagy fibrinolysis ebben a csoportban pulm onalis

em bolisatio és hirtelen halál veszélyével járhat (7, 20, 21, 
31, 32).

Eseteink közül a 2 . esetben történt acut műtét, m ely
nek során azonban a perifériáról újabb em bolus került a 
jobbszívfélbe és halálos kim enetelt okozott. A  maradék 3 
esetben a műtétre a rossz általános állapot (3. eset), a JSZT  
kis mérete (1. eset) é s  a retrospektive helytelen döntés (4. 
eset) miatt nem  került sor.

A  2 .  t í p u s  em boliaveszélye kisebb, és kisebb distalis 
em bolisatio várható. Ezért ebben a csoportban az anticoa- 
gulans kezelés (iv. heparin) vagy fibrinolytikus kezelés 
(streptokináz) lokális vagy szisztém ás adása a választandó 
kezelés. A  thrombus oldódását szám os közlem ény (2 , 3, 5, 
2 2 ) igazolta.

Eseteink közül a 7. ésetben streptokinázzal 2 alkalom 
m al, az 5. esetben iv. heparinnal sikerült az oldás pulm o
nalis em bolisatio nélkül. A  6 . esetünkben az intracardialis 
keletkezésű thrombus régi, a tricuspidalis billentyűt is m a
gába foglaló jobbszívfél-öntvény volt, ezért folyamodtunk  
a műtéti m egoldáshoz, m ely sikeres volt.

A z időben m egkezdett AC kezelés a JSZT oldásán k í
vül magában a pulm onalis em bolisatióban is hatásos lehet, 
mint 5. esetünk bizonyítja, akinél a jelentős pulm onalis hy
pertonia is reverzibilisnek bizonyult.

A z  e c h o c a r d i o g r a p h i a  s z e r e p e  a  J S Z T  b e t e g s é g b e n

A  2D E  segítségével kimutatjuk a JSZT-t, meghatároz
zuk típusát, m egkeressük az intracardialis hajlam osító té
nyezőket (idegentest, falmozgászavar, kamrafunkció), 
esetleges extracardialis forrást (vena cava inferior throm 
bus), keressük a következményeket (pulm onalis törzs és  
bifurcatio em bólia, pulm onális hypertonia je le i) és D E  
módszerrel mérjük a pulm onalis nyomást é s  az esetleges  
beáramlási obstructiót.

D i a g n o s z t i k u s  é s  k e z e l é s i  a j á n l á s o k

1. 2D E  vizsgálat indicált acut vagy chronikus pu lm o
nalis em bólia vagy annak gyanúja esetén, továbbá ism eret
len eredetű pulm onalis hypertoniában, testhelyzettel 
összefüggő eszm életvesztés é s  szisztém ás em bolisatio e se 
tén. Relatíve indikált a 2D E  jobbszívfél idegentest, job b 
kamrai infarctus, m élyvénás thrombosis esetén is.

2 . A  2D E  vizsgálattal talált nagyméretű 1. típusú  
JSZT esetén acut műtét indicált akkor is, ha pulm onalis 
em bólia m ég nem következett be. A  műtét előtt szívkatéte
rezés nem  szükséges. Proxim ális pulm onalis em bólia gya
núja esetén intraoperativ exploratio és pulm onalis em bo- 
lectom ia egészítse ki a jobbszívfél thrombectomiáját. 2 . 
típusú JSZT esetén AC vagy fibrinolytikus kezelés szüksé
ges. A  sikeres kezelés után mindkét típusban a rizikóténye
zők lehetőség szerinti m egszüntetése és tartós AC kezelés 
javasolt.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Kariinger Kinga dr. a  sella turcica és környékének CT anatómiája
Országos Érsebészeti Intézet, Budapest 
(igazgató: Szabó Zoltán dr.)
Központi Radiológiai Diagnosztika

A z utóbbi időben a com puter tomographia (a szűk kapaci
tású M RI-t leszám ítva) hazánkban is a sellakörnyék v izs
gálatának szinte kizárólagos módszerévé vált. A  vizsgála
tok értékeléséhez elengedhetetlerf a normál anatómiai 
viszonyok és  variációk ism erete. A  direkt coronalis síkban 
a hypothalam us, a hypophysis, a suprachiasmatikus cyster- 
na, a chiasm a opticum , a recessus infundibuli, a sellafe- 
nék és a sinus cavem osuson átfutó idegek ábrázolódnak  
jó l. A z axialis m etszetek a hátsó lebeny és a dorsum  sellae  
kimutatására alkalmasabbak. M indkét irányú m etszeteken  
látható a cavum  M eckeli, az infundibulum és a sella  körüli 
érképletek. A  szerző saját vizsgálatai alapján e lem zi az 
egyes anatómiai képletek optim ális ábrázolását, variációi
kat, utalván ezek  diagnosztikus értékére.

C T  a n a t o m y  o f  t h e  s e l l a  t u r c i c a  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t .  I f  
M RI is not considered because o f  its lim ited capacity, 
computed tomography has becom e an exclusive diagnostic 
method in recent years in our country for the radiologic 
visualization o f  the sella  turcica and its vicinty. Interpreta
tion o f  the findings o f  this method lies on the know ledge 
o f normal anatom ical situations and variations. In direct 
coronal sections the hypothalamus, pituitary gland, 
suprachiasmatic cystern, optic chiasm , infundibular 
recess, sellar flor and the nerves transversing the caver
nous sinus are visualised. The axial sections are m ore 
suitable for the visualization o f  the posterior lobe o f  
pituitary gland and dorsum  sellae. The M eckel’s cavity, in
fundibulum and the b lood vessels around the sella turcica 
are seen in both sections. The paper presents findings on  
the optimal CT evaluation o f  the above anatomical struc
tures and variations as related to their diagnostic value.

A  CT-vel olyan eszköz jutott a kezünkbe a se lla  és kör
nyékének vizsgálatához, m elynek értékéhez sem m ilyen  
eddigi vizsgálóm ódszer nem  hasonlítható. É lőben, direkt 
m ódon, ilyen  kicsiny és rejtett structurák sem m ilyen más 
m ódszerrel nem  tárhatók föl, (kivéve az M RI-t, m ely v i
szont egyediségénél fogva nálunk alig elérhető).

A  revelatio erejével hat nem csak a radiológus, hanem  
az anatóm us, az ideggyógyász és méginkább az idegsebész  
számára, ezen piciny structurák láthatóvá tétele, m elyek  
perdöntő inform atióhoz juttatják a klinikust.

A  sellakörnyék „klasszikus” CT vizsgálóm ódszere az 
axialis síkú, m ely a koponyaalappal, esetleg a Reid-féle 
basisvonallal (infraorbito-meatalis sík) párhuzamos síkok
ban történik. M egfelelő  direkt nagyítással (zoom m al) ez a 
m ódszer is láttat egy sor fontos structurát, de a direct co 
ronalis vizsgálat, m elyet a sella alapra m erőlegesen , kb. a 
dorsum  sellaeval párhuzamosan végzünk, összehasonlít
hatatlanul több informatióval szolgál, mint az előbbi.

Már a n a t í v  c o r o n a l i s  scaneken is jó l látható a sella és 
környezetének normál anatómiája: a csontos képleteken  
kívül felism erhető a m irigy teljes terjedelm ében (denzitása  
az encephalonéhoz hasonló), a chiasmatikus cysterna, a 
chiasm a opticum  és egyes esetekben már ilyenkor is látha
tó a hypophysis nyél. A  hypothalamus teljes terjedelm é-

Kulcsszavak: sella turcica, computer tomographia, anatómia

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 37. szám

ben, a III. kamra és az oldalkamrai m ellső szarvak (kisebb  
nagyításnál), szintén belekerülnek a képm ezőbe (1. á b r a ) .

1. ábra: C o ro n a lis  m e tsz e t  a z  in fu n d ib u lu m  s ík já b a n  (k o n tra s z td ú 
s ítá ssa l)  lá th a tó  m in d k é t a . c a ro tis  in te rn a , a  jo b b  c a ro tis  
o s z lá s a . A c h ia s m a  o p ticu m , va lam in t a  n. o cu lo m o to ri-  
us, am in t z s íro s  h ü v e ly é b e n  á tb ú jt a  p r o c e s s u s  c lin o id e u s  
a n te r io r  alatt.

A diaphragma sellaere mind natív, mind kontrasztanya
gos képeken csak indirekt módon következtethetünk. Egyes 
esetekben direkt módon is látható: ha meszet tartalmaz.

K o n t r a s z t a n y a g  100 m l Iodam ide 380. adása után — 
dynamikusan vizsgálva — a nyél felől telődik fel a m irigy 2027



(6 ). E lsőként az ún. „capillaris ágy” ábrázolódik, majd 60  
sec alatt az egész elü lső lebeny átfestődik (3). A  kontraszt- 
anyag eloszlása  benne hom ogén, denzitása néha kissé e l
marad a sinus cavernosusétól.

A  m irigy átlagmagassága 5,3 ±  1,7 m m  — nőknél egy  
árnyalattal magasabb, mint férfiaknál (5). Irodalmi közlé
sek szerint normális 1 és 9  m m  között (átlag 5,7) (16), de 
vannak ettől eltérő adatok is (13).

M agából a mirigy m agasságából nem  lehet m essze
m enő következtetéseket levonni (8 ), 8 mm  fölött azonban 
gyanúsnak kell tartanunk. Fiatal nőknél, többször szültek- 
nél előfordulhat magasabb m irigy is (12). A  kor előreha
ladtával csökken a m irigy nagysága. A  m irigy alakja igen  
nagy variációkat mutat, a környező képletektől befolyásol- 
tan (9).

A  hypophysis felső conturja — a diaphragma sellae, 
— rendszerint paralel a sellafenékkel. Ezért vízszintes, 
vagy enyhén convex. D e, különösen fiatal nőknél nem  
m eglepő az enyhe domborulat sem  (12). Előfordul az is, 
hogy az infundibulum belépésénél k issé nagyobb nyílású 
a diaphragma. Ilyenkor itt bem élyedést látunk. A  hypop- 
hysisnyélhez való sátorszerű csatlakozása sem  ritka.

A  sellafenék alaki variációi (10) gyakran okoznak gon
dot a normál röntgen-tomographiás képek elem zésekor. 
K ülönösen izgalmas az oldalirányba lejtős sellafenék m eg
ítélése, m ely  a CT képek alapján többnyire — de nem  m in
den esetben — a sinus sphenoidalis asym m etrikus septált- 
ságával függ össze. Igen ritkán, ha a sellafenék egyenes, (a 
sinus sphenoidalis túlzott pneumatizáltsága következté
ben) a hypophysis mintegy lovagol a keskeny sellán , és túl 
magasnak tűnik a domború felszínű, de keskeny mirigy. 
K ülönösen axialis m etszeteken lehet ez m egtévesztő, ahol 
a m irigy m integy „ k ilóg” a sinus cavernosusok fölé. 
Ilyenkor egy  sagittalis recon stru cts és a topogram tüzetes 
elem zése segít a probléma megoldásában (2 ).

A  hypophysis lebenyei CT-vel különbözőképp ábrázo
lódnak: A  coronalis aspectus csak ritkán alkalm as a hátsó 
lebeny kimutatására. Láthatóvá csak akkor válik ilyen irá
nyú m etszeteken, ha m integy „befészkelte” magát a dor
sum sellaebe. A xialis m etszeteken a dorsunihoz lapulva 
hypodenz, lencse alakú területként mutatkozik. A  kont- 
raszterősítéses képeken m ég inkább hypodenz az elü lső  le 
benyhez képest (4) (2 . á b r a ) .  Ez a^elenség a két lebeny e l
térő keringéséből adódik. E gyesek az elü lső  lebenyt sem  
látják hom ogénnek és az eltérő denzitású zónákat szövetta
nilag próbálják interpretálni (7). A  középső lebenyt — ami 
nem  lehet vastagabb 1— 2  m m -nél, fölbontásunkkal és m e
todikánkkal eddig m ég nem  sikerült bizonyíthatóan ábrá
zolni. Ezt hypodenz arcaként írják le (11).

A  sella  körüli érképletek közül az artéria carotis inter
na mindkét oldalon jó l ábrázolódik, rendszerint mindkét 
irányú m etszeteken. Idős korban m eszes voltuknál fogva 
gyakran már a natív scaneken jó l ábrázolódnak. A  sella két 
oldalán láthatók a sinus cavernosusok a bennük futó erek
kel és idegátm etszetekkel. A  sinus cavernosust szegélyező  
duraszél a kontrasztanyagos képeken élesen  kirajzolja a 
határt. M ind axialis, mind coronalis m etszeteken jó l m eg
ítélhető a sinus cavernosusok szélessége, symmetriája. 

2028 A sella  körül futó agyidegek közül a nervus opticus

2. ábra: A h á ts ó le b e n y  id e á lisa n  á b rá z o lh a tó  ax ia lis  s ík b a n . N atí- 
v a n  is h y p o d e n z e b b , m in t a z  e lü lső  leb en y , d e  k o n tra sz t
d ú s í tá s  u tá n  jól elválik  a z  e r ő s e n  d ú s ító  e lü lső  leb en y tő l. 
(Az o ld a lt k ira jzo lódó  p a ra le l vonal a  sz in té n  d ú s ító  d u 
raszé l.)

mind az axialis, mind a (m ellső) coronalis m etszeteken  
rendszerint jó l ábrázolódik a chiasma opticum m al együtt, 
chiasm a elhelyezkedése a cystem a suprasellarison belü l, 
valamint vastagsága a coronalis m etszeteken, m íg az in- 
fundibulumhoz való viszonya, esetleges antepositiója az 
axialis m etszeteken ítélhető m eg jobban.

A  nervus oculom otorius legjobban a processus clin o i- 
deus alatti átbújásakor ábrázolható, gyakran kis zsíros hü
vellyel körülvéve. Egyéb apró zsírdepositum ok negatív  
denzitásukkal gyakran látszanak, különösen retroorbitali- 
san. (Itt em lítem  m eg, hogy ha hátrébb is van zsírlerakó
dás, egyesek  C ushing-betegség jelének tartják) (1).

További agyidegek csupán a coronalis m etszeteken és  
akkor ábrázolódnak kielégítően, ha éppen m erőlegesen  
metszettük el őket. így  a nervus trochlearis közvetlenül a 
nervus oculom otorius alatt — néha azzal egybeolvadó — 
hypodenzitásként látható. A  nervus abducens viszont m e- 
dialisabban, m integy az artéria carotishoz tapadva ábrázo
lódik. Lejjebb és laterálisán mutatkozik a nervus trigem i
nus e lső  ága (14, 15).

D orsalisabb m etszeteken a cavum M eckeli ism erhető  
fel, a duralem eztől fedetten a pyram iscsúcsnál — benne a 
G asser-dúccal (14). Ez gyakorta axialis m etszeteken is k i
mutatható (3 . á b r a ) .

A  hypophysisnyél kiváltképp a kontrasztos m etszete
ken általában jó l ábrázolódik mindkét aspectusban, de  
m egítéléséhez elengedhetetlenül szükséges a sagittalis re- 
constructio elkészítése, m égpedig coronalis m etszetekből. 
A xialis síkban a vastag, élénken festődő hypophysisnyél 
összetéveszthető lehet adenomával. Coronalis képeken a
III. kamra recessus infundibulija és a hypophysisnyél gy ö 
ke „Y” alakban, rendszerint látható. Hátrább, fölötte maga  
a III. kamra ábrázolódik. Ezáltal a hypothalamus esetleges  
alaki vagy denzitásbeli különbségei m egítélhetők.

A  suprasellaris érképletek közül az artéria cerebri an- 
teriorok minden esetben ábrázolódnak a coronalis képe
ken. A z artéria carotis interna-arteria cerebri m edia oszlás



3. ábra: Coronalis síkú m e tsz e t a  d o r s u m  se lla e  m a g a s s á g á b a n  
(k o n tra sz td ú s ítá s sa l) :  Jó l lá th a tó  a  l iq u o rd e n z itá sú  

• - -  M e ck e l-c av u m .

jó l követhető, elsősorban coronalis aspectusból. A xialis 
m etszeteken az egész circulus arteriosus W illisii m integy  
kiterítve látható. A  dorsum sellae m ögött, mindkét irányú 
m etszeteken a középvonalban, de gyakran változatos lefu
tással és caliberrel látható az artéria basilaris, oszlásaival 
együtt (14).

A  sella csontos feneke változatos lehet, septáltságának 
m egfelelően  (10). A  csontablakkal megtekintett sellafené- 
ken látható kisebb elvékonyodásoknak csak akkor van je 
lentőségük, ha felettük microadenom ára van gyanú. Kétol
dalt az artéria carotis-internák okozta elvékonyodás nem  
ritka, sőt találtunk már teljes csonthiányt is.

A  dorsum sellae túlzott pneumatisatiója is gyakran 
előfordul. Zavaró akkor, ha asym metrikus.

Fejlődési variációként láttunk már egyik , ill. mindkét 
oldalán csonttarajjal szinte teljesen elsáncolt sellát. Ez 
normál röntgentomographiával bizarr képet ad és kóros e l
változást sugall.

A  processus clinoideusok hossza m eglehetősen variá
b ilis ., A z oldalirányú koponya röntgenfelvételeken „zárt 
sella” -ként interpretálják gyakran az összevetülő proces
sus clinoideus anteriorokat és posteriorokat. A  hátsó nyúl
ványok m indig közelebb helyezkednek el egym áshoz, mint 
az elü lsők , m elyek ha m egnyúlnak, mintegy közrefogják 
azokat.

A  tuberculum sellae is lehet prominens és erősen pneu- 
matizált. Gyakran alávájt, és ha ez a vájolat excentrikus és

m irigyállom ány tölti k i, csak nehezen dönthető el, hogy  
kóros eltéréssel állunk-e szem ben, vagy csupán furcsa 
normál variánssal (ez esetben az M RI segíthet).

Ö sszefoglalva megálllapíthatjuk, hogy a computer to- 
mographia segítségével a sella és környékének finom  ana
tóm iai structuráit in v ivo körülmények között sikerül ki
mutatni, feltárva a normál anatómiai variációkat és az 
eltérések okait is. M indezek a tanulmányok hozzásegíte
nek ahhoz, hogy már kicsiny kóros elváltozásokat is ki 
tudjunk mutatni, diagnosztizálni tudjuk a betegségeket, 
elősegítve azok gyógyítását.

Néhány ábrán a coronalis, ill. axialis síkban ábrázoló
dó képletek láthatók (1— 3 . á b r a ) .
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Az egeszseg szelleme. C-vitamin 1000 mg.
C-vitamin 1000 mg pezsgőtabletta
Vitam inkészítm ény, legyengült á llapotokban a vitam inszükség le t pótlására 
használható.
Szokásos adagja fe lnő tteknek naponta 1 /2 -1  pezsgőtabletta, m eghűléskor 
naponta legfeljebb 3 pezsgőtabletta, am elyet 1 /2 -1  pohár vízben feloldva 
kell alkalmazni.
Vesekő betegek csak orvos kife jezett utasítására szedhetik.
Szedése során hasmenés, gyom or-, bélpanaszok, a llerg ia e lő fo rdu lha t.
Ez esetben szedését abba kell hagyni és orvoshoz kell fo rdu ln i.
Mivel a vize le tcukor labora tó rium i meghatározását ta rtós szedése zavarja, 
szedéséről a kezelőorvost tá jékoztatn i kell.
A készítm ényt száraz helyen nedvességtől és fénytő l védve kell tá ro ln i.
A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Gyártja: a PHARMAVITRt. Veresegyház, Lévai u. 5. 
Telefon: (06 )-28 /30-890 , Fax: (06)-28/30-891 
Kapható a gyógyszertárakban.
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1 g és 2 g 
injekció

S zé les  spektrumú antibiotikum im./iv. 12 óránként
Széles spektrumú félszintetikus cefalosporin antibiotikum. Baktericid hatású. Nagyobb 

mennyiségben epével, kisebb koncentrációban a vizelettel választódik ki.

HATÓANYAG 1 g, ill. 2 g cefoperazonum (nátriumsó formájában) porampullánként.

JAVALLATOK. Cefobidra érzékeny mikroorganizmusok okozta alsó és felső légúti 
fertőzések, húgyúti infekciók, peritonitis, cholecystitis, cholangitis és más 

intraabdominális fertőzések, septikaemia, meningitis, bőr-, lágyrész-, csont 
es izületi fertőzések, medenceuri gyulladások, endometritis, gonorrhoea és 

a nemi szervek egyéb fertőzései.
Postoperativ fertőzések megelőzésére elsősorban hasi, nőgyógyászati, 

cardiovascularis es ortopédiai műtétek előtt.
A Cefobid antibakteriális spektruma kiterjed a legfontosabb Gram- 

pozitív kórokozókra, a Staphylococcus aureus penicillinazt termelő 
törzseire is, valamint a Gram-negativ kórokozók nagyrészére, 

a Pseudomonas aeruginosa-t is beleértve.
Számos anaerob korokozó - többek között a Bacteroides fragilis 

sok törzse - érzékeny a Cefobidra.
A készítmény több béta-laktamázzal szemben ellenálló.

ELLENJAVALLAT. Cefalosporinokkal szem ben i túlérzékenység.

ADAGOLÁS. Felnőtteknek: szokásos napi adagja 2-4 g,
12 óránként egyenlő részekre osztva.

Súlyos esetekben a napi adag 8 g, 12 óránként egyenlő 
részekre osztva, esetleg napi 12 -16 g, 8 óránként 

egyenlő részekre osztva. Szövödménymentes 
gonococcus urethritisben a javasolt adag egyszeri 500 mg intramuszkulárisan. 

A szokásos napi adag /  2-4 g /veseelégtelenségben is adható, mivel a 
Cefobid nem elsősorban a vesén keresztül választódik ki Azoknak a betegeknek, 

akik glomerulus filtráció mértéke 18 m l/perc-nél kevesebb, vagy a szérum kreatinm 
szintjük 3,5 m g/dl-nél magasabb, a Cefobid maximális napi adagja 4 g.

Gyermekeknek és csecsemőknek: 50-200 m g/ttkg naponta két vagy több egyenlő adagra osztva.
8 napnál fiatalabb újszülötteknek a gyógyszer csak 12 óránként adható. Súlyos fertőzésekben 

/pl. bakteriális m eningitis/a napi adag elérheti a 300 m g/ttkg-ot is súlyos mellékhatás nélkül.

ALKALMAZÁS:
Intravénás alkalmazás
Folyamatos infúzió készítésekor a hatóanyagot tartalmazó porampullák tartalmát először grammonként 5 ml 
injekcióhoz való desztillált vízben kell feloldani. Az Így készült oldat az alábbi infúziós oldatokhoz adható:
5% glükóz infúzió 0,9% NaCI infúzió

10% glükóz infúzió 5,0% glükóz és 0,9%-os NaCI infúzió
Sós nátrium laktát infúzió /R inger laktát in fúzió/

Intermittáló infúzió készítésekor az 1-2 g hatóanyagot tartalmazó ampullát kompatibilis infúziós oldattal 
20-100 ml-re kell hígítani és 15-60 percig infudálni. Ha Aqua destillata pro inj. az oldószer, az oldási 
térfogat maximálisan 20 ml.



c e f b b i d
Direkt intravénás injekcióban egyszeri legnagyobb adagja felnőtteknek 2 g, gyermekeknek 50 mg/ttkg. 
Ezt a mennyiséget annyi megfelelő oldószerben kell oldani, hogy az oldat koncentrációja 100 m g/m l legyen 
és lassan, legalább 3-5 percig kell beadni.

Intramuszkuláris alkalmazás
Az ampulla tartalmát annyi Aqua dest. pro inj.-ban kell oldani, hogy a nyert oldat koncentrációja 250 m g/m l 
legyen. Ha az oldat koncentrációja 250 m g/m l-nél nagyobb, készítéséhez Lidocain inj. használandó. Az 
opálosodás elkerülése céljából az oldat elkészítése 2 lépésben történjen: a porampulla tartalmát először 
desztillált vízzel kell oldani, majd megfelelő mennyiségű 2% -os Lidocain oldattal hígítani.

MELLÉKHATÁSOK: maculopapulás kiütés, urticaria, eosinophilia, láz. Előfordulásuk allergiás, ill. 
penicillinérzékeny betegeken gyakoribb. Neutrofil leukociták számának csökkenése, tartós kezelés esetén 
reverzibilis neutropenia, a direkt Coombs-teszt pozitívvá válhat, haemoglobin és haematokrit érték 
csökkenése, átmeneti eosinophilia ill. hypoprothrombinaemia előfordulhat. A SGOT, SGPT és az alkáli 
foszfatáz értékek átmeneti emelkedése.
Lágy széklet vagy mérsékelt hasmenés. Intravénás alkalmazáskor ritkán phlebitis.

FIGYELMEZTETÉS: Penicillinérzékenység és más gyógyszerallergia esetén óvatosság ajánlatos. A 
részleges penicillin- és cefalosporin keresztallergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak.
Az epével nagy mennyiségben választódik ki. Májbetegségben és/vagy epeelzáródásban a szérum felezési 
idő hosszabb és a vizelettel történő kiválasztás fokozódik. Még súlyos májkárosodás esetén is terápiás 
koncentráció alakul ki az epében, emellett gyógyszer felezési ideje 2-4-szeresére nő. Epeelzáródás, súlyos 
majbetegség és egyidejűleg fennálló vesekárosodás esetén az adagot csökkenteni kell. Ilyenkor a napi adag 
a 2 g-ot nem haladhatja meg.
A haemodialízis a felezési időt kissé csökkenti, amit a dialízis ideje alatt figyelembe kell venni.
Más antibiotikumokhoz hasonlóan K-vitamin hiányt okozhat, ilyenkor prothrombin idő ellenőrzés, K-vitamin 
pótlás szükséges. A kezelés alatti és az alkalmazást követő 5 napon belüli alkoholfogyasztás kipirulást, 
izzadást, fejfájást, tachycardiát okozhat.
Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmusok elszaporodását eredményezheti.
Glükóz kimutatása a vizeletből - Fehling vagy Benedict oldat alkalmazása esetén - álpozitív reakciót adhat.
A Cefobid es az aminoglikozidok oldatai egymással nem keverhetők, mivel közöttük inkompatibilitás áll fenn. 
Együttadasuk eseten a készítményekét egymás után es külön infúziós szerelékkel ill. külön helyre kell 
beadni. Ajánlatos elsőnek Cefobidot adni. Vesefunkcio ellenőrzés is szükséges együttes terápiánál.
Terhes asszonyokon és eretlen újszülötteken meg nincsenek megfelelően ellenőrzött vizsgálatok, e 
betegeknek csak a gyógyszer adasanak előnyeit és lehetséges hátrányait gondosan mérlegelve adható.
Kis mennyiségben kiválasztódik az anyatejjel, ezert a szoptatás ideje alatt csak óvatosan alkalmazható.

MEGJEGYZÉS:
++ Kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti gondozóintézeti felhasznalasra.

CSOMAGOLÁS:
1 amp. /^  g /
1 amp. /2  g /

FORGALMAZZA: BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 

Pfizer In c . New York, USA együttműködés alapján.

* A Pfizer Inc., New York védjegyzett neve. Pfizer
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A lymphoscintigraphia fej-nyaksebészeti 
alkalmazásának lehetőségei: 
bevezető vizsgálatok
Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
(főigazgató: Eckhardt Sándor dr.)
10rvostovábbképző Egyetem, Budapest, Fej-nyaksebészeti Tanszék 
(tanszékvezető: Bánhidy Ferenc dr.)
2Nukleáris Medicina Osztály 
(osztályvezető főorvos: Karika Zsigmond dr.)

A szerzők a fej-nyaksebészeti lym phoscintigraphia beve
zető vizsgálatának eredm ényeit mutatják be. 35 esetben  
vizsgálták a nyaki nyirokkeringést technécium -izotóppal 
jelö lt m ikrokolloid segítségével. Bemutatásra kerül az ép
nek tekinthető és a tum oros nyirokkeringés. A z előzetes 
eredmények szerint a m ódszer jó  kiegészítő, nem 
specifikus diagnosztikai lehetőség alapjait teremtheti m eg.

L y m p h o s c i n t i g r a p h y  o f  t h e  h e a d  a n d  n e c k :  r e s u l t s  o f  a  p i l o t  

s t u d y .  The results o f  a pilot study o f  head and neck lym 
phoscintigraphy are presented. The study was performed  
in 35 cases with technetium -99m -labelled m icrocolloid . 
The scintigraphic observations o f  the intact and tum orous 
neck are presented. T he results o f  this pilot study suggest 
that this method m ight create the base o f  a nonspecific ad
ditional diagnostic tool.

A  nyaki nyirokcsom ók tum oros érintettségének m eg
határozása jelentős az onkológiai terápia m egválasztása 
szem pontjából. A  klinikai tapintási lelet m ellett a diag
nosztikában az aspirációs cytológia, az ultrahangos v izsgá
lat, illetve a com putertom ographia a leggyakrabban alkal
mazott m ódszer. Ugyanakkor az utóbbi két vizsgálati 
m ódszer eszközigényes, és nem  m indenhol áll rendelke
zésre, em ellett szenzitivitásuk és  specificitásuk sem  eléggé  
tisztázott.

A z izotópokat a fej-nyaki diagnosztikában elsősorban  
a pajzsm irigy és  a nyálm irigyek, illetve távoli áttétek v izs
gálatában alkalmazzák.

Közlem ényünkben a lym hoscintigraphiával foglalko
zunk, am i az izotópdiagnosztika egyik  fej-nyaksebészeti 
kiterjesztési lehetőségét jelenti.

A  m ódszert korábban már felhasználták a laryngealis 
nyirokelvezetés (2 ), m am m a-tum orok (5) és m elanom a  
m alignum  (8, 10) nyirokcsom óáttéteinek, illetve nyirokel
vezetési zavarok (4) vizsgálatára. Hazánkban is történtek  
kísérletek a lym hoscintigraphia alkalmazására hypopha- 
rynx-, illetve szájüregi és garattumorok esetében (3, 9 ) , de 
a m egfelelő  vivőanyagok hiánya miatt a módszer nem  ter
jedt e l szélesebb körben.

Célunk volt, hogy meghatározzuk: alkalm as-e a tech- 
nécium m al jelzett m ikrokolloid a nyaki nyirokkeringés 
vizsgálatára, é s  hogy a vizsgálatok elvégzésére m ilyen  
módszer a legm egfelelőbb.

Kulcsszavak: lymphoscintigraphia, fej, nyak, nyirokkeringés

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 37. szám

M ó d s z e r

A lymhoscintigraphia során vivőanyagként a LYMPHO- 
SCINT SOLCO (Solco Nuclear, Basel) elnevezésű preparátumot 
alkalmaztuk. A készítmény fagyasztva szárított, steril, pirogén- 
mentes prekolloidális ón (If)-szulfidot, zselatint és nátriumklori- 
dot tartalmaz. A megfelelő mennyiségű és dózisú technécium- 
99m eluátummal jelölve kapjuk a lymphoscintigraphiához fel
használható izotópos mikrokolloidot. Ennek részecskenagysága 
nem haladhatja meg az 50 nanométert.

Az izotóp felezési ideje mintegy 6 óra, ami biztonságos, kis 
sugárterhelést jelentő alkalmazást tesz lehetővé: az előállító által 
megadott értékek szerint a beadás helyén az elnyelt dózis megfe
lel 5,00 (SD ±1,2) mGy/MBq-nek, ez az érték az efferens nyi
rokcsomókban 2,70 (SD ±0,8) mGy/MBq: a távolabbi szervek
ben pedig 0,02 mGy/MBq alatti.

Vizsgálataink bevezető részét a gazdag nyirokelvezetési há
lózattal bíró nyelvgyöki és szájfenéki régiókban végeztük. Az al
kalmazott izotóp 60—70 MBq összaktivitású volt, 0,6 ml kolloi- 
dális oldatban.

Négyféle alkalmazást választottunk meg: (I) a papillae cir- 
cumvallatae szintje mögött, laterálisán adtunk mindkét oldalon 
egyenlő aktivitást, azonos mennyiségű oldatban (30—30 MBq,
03—0,3 ml-ben); (II) hasonlóan kettéosztott mennyiséget adtunk 
a frenulum mindkét oldalára, a mandibulától mintegy 1 cm-re: 
illetve (ül) az egész aktivitást a nyelvgyök középvonalába adva 
vagy (IV) a frenulum hátulsó részénél alkalmaztuk. Az izotóppal 
jelölt kolloidot minden esetben submucosusan juttattuk be, mint
egy 2 cm mélységre, ügyelve az azonos aktivitások szimmetrikus 
beadására.

A tumoros áttétet tartalmazó nyirokcsomók az interstitiali- 
san bejuttatott, izotóppal jelzett kolloidot az épekkel ellentétben 
nem veszik fel. így tumoros nyirokcsomók esetében a scintigra- 
phiás képen aktivitáskiesés várható (5).

A vizsgálatokat 10 nem malignus tumor, valamint 15, áttétet 
nem adó fej-nyaki tumor, illetve 10, áttétet is adó fej-nyaki malig
nus tumor esetében végeztük el, összesen 35 esetben.
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Az anteroposterior irányú (AP) vizsgálathoz a beteg hátra
hajtott fejjel foglalt helyet a gamma-kamerával szemben, amit 
kissé az álla alá fordítottunk. Az oldalirányú (jobb és bal oldalról 
végzett) vizsgálatok alkalmával a beteg az adott arcfelét fektette 
a kamerára. A lokalizáció meghatározása a vizsgálat során úgy 
történt, hogy egyes nyaki régiókat megfelelő nagyságú ólomle- 
mezkével letakartunk. Az oszcilloszkópos képernyőn kapott ké
pet fekete-fehér Polaroid papírra rögzítettük.

Eredmények

A kolloid bejuttatásával kapcsolatban a betegek né
hány esetben a beadás helyén fellépő, rövidebb időtartamú 
fájdalomról számoltak be. Más lokális, illetve általános 
szövődményt nem észleltünk.

A gamma-kamerával történő vizsgálatra a legmegfele
lőbbnek a beadást követő 4—6. óra kölzötti időszak bizo

2. ábra: Ép nyaki nyirokkeringés AP képe (a frenulum két oldalára 
adott radiokolloiddal)

nyult. A 4. óra előtt a kolloid nem minden esetben jut el 
a beadás helyétől megfelelő távolságra: a 6. óra után egyes 
esetekben az értékelést megnehezítő aktivitáscsökkenést 
észleltünk.

A következőkben néhány olyan felvételt mutatunk be, 
melyek jól reprezentálják a vizsgálat klinikai lehetőségeit.

Az 1. ábrán nem malignus tumoros beteg épnek te
kinthető nyaki nyirokkeringésének AP képét mutatjuk be, 
a kolloidot a papillae circumvallatae mögé, két oldalra ad
tuk. Mindkét oldalon jól kirajzolódnak a parajugularis 
nyirokcsomórendszer főbb állomásai.

3. abra: Nyaki áttetet ado sublingualis tumor eseteben a jobb oldalon
a középső parajugularis régiónak megfelelő kieses látható

1. abra: Ep nyaki nyirokkeringes AP kepe (a nyelvgyok két oldala 
ra adott radiokolloiddal)

A 2. ábrán a frenulum két oldalára adott izotóp által 
megjelenített, épnek értékelhető nyirokkeringés látható.

A 3. ábrán nyaki áttétet adó sublingualis tumor eseté
ben az izotópot a papillae circumvallatae mögé két oldalra 
adtuk. A felvétel AP irányú. Látható jobb oldalon a közép
ső parajugularis nyirokcsomónak megfelelő kiesés.

A 4. ábrán bemutatott képen aktivitáskiesés látható a 
bal középső parajugularis régióban (bal oldali nyaki áttétet 
adó gégetumor esete, a kolloidot a nyelvgyök két oldalára 
adtuk).

4. ábra: Nyaki áttétet adó gégetumor esetében aktivitáskiesés lát
ható a bal középső parajugularis régióban

Megbeszélés

A fej-nyaki lymphoscintigraphia módszere még nem 
tekinthető standardizáltnak, bár nem végeztek elegendő szá
mú vizsgálatot a korábbiaknál megfelelőbb vivőanyagokkal



és izotópokkal. R észben erre vezethető vissza a m ódszer 
értékelésének helyenként ellentm ondásos volta (1, 6 , 7).

B evezető vizsgálatainkat annak érdekében végeztük, 
hogy tisztázzuk, alkalm as-e a m egválasztott kolloid  és al
kalm azási m ódszer a fej-nyaki nyirokkeringés v izsgá
latára.

E lőzetes eredm ényeink alapján úgy tűnik, hogy m ód
szerünk jó  k iegészítő, nem -specifikus diagnosztikai leh e
tőség alapjait teremtheti m eg. A z eddigi vizsgálatokban.az 
izotóp nyelvgyöki beadását követően kaptuk a legjobb ké
peket (m inden bizonnyal az anatómiailag és klinikailag is
mert gazdag nyirokérhálózat miatt). Bár a gamm a-kamera  
felbontóképessége miatt nem egyes nyirokcsom ókat, ha
nem nyirokcsom ócsoportokat tudunk csak ábrázolni, a 
klinikai leletekkel való egyezés több, m inthogy azt a vélet
lennek tulajdonítsuk.

Jelen közlem ényünkben a m ódszer bemutatása, és 
nem a satatisztikai értékelés volt a célunk. Ugyanakkor 
már az eddigiek alapján is m egem líthetők a m ódszer  
előnyei.

A  lym phoscintigraphia a betegek számára kevéssé  
m egterhelő, előnye m ég az egyszerű kivitelezhetőség, a 
biztonságos alkalm azás. A nyagigényessége alacsony, esz
közigényessége (tekintettel a hazai kórházi felszereltségi 
viszonyokra) közepesnek tekinthető.

N agy előnye m ég az ism ételhetőség, am inek a betegek  
rendszeres kontrollvizsgálata szem pontjából van jelen tő
sége. M ás nyirokelvezetés-vizsgálati m ódszerekkel (m int 
például a kontrasztanyagok segtségével végzett lym pho- 
graphiákkal) szem ben erre az izotóp rövid felezési ideje ad 
lehetőséget.

Ugyanakkor a vizsgálóm ódszer értékének meghatáro
zásához elsősorban az alábbiakat kell tisztázni:

— a lym phoscintigraphia m ilyen szenzitivitású és 
specificitású;

— m ilyen mértékű tum oros infiltráció szükséges ah
hoz, hogy azt a lym phoscintigraphia is kimutassa;

— specifikusabbá tehető-e a lym phoscintigraphia 
(pl. m onoclonalis antitestek alkalmazásával).

Vizsgálataink következő szakaszaiban a fenti kérdések 
m egválaszolása a célunk.
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Szerzők 15 éves újszülött beteganyaguk elem zésével m eg
erősítik azt a korábbi m egfigyelést, hogy a subcapsularis 
májhaematoma gyakori bonclelet a neonatális korban 
m eghaltakban. A  boncolásnál m egfigyelt, egyéb szerveket 
érintő hypoxiás eredetű patológiai leletek társulása és az 
intenzív szülészeti és újszülött ellátás m ellett csökkenő  
subcapsularis májhaematoma gyakoriság a m egbetegedés 
hypoxiás eredetét valószínűsíti. A  gyakori subcapsularis 
m ájhaematoma ellenére relatíve ritka a haem ascoshoz ve
zető újszülöttkori májvérzés. Öt májrupturás betegükben  
annak két típusát (azonnali és kétszakaszos tokruptura) fi
gyelték  m eg, m elyek klinikai kórlefolyásukban is külön
böztek  egym ástól. Felhívják a figyelm et arra, hogy az ult
rahang diagnosztika elterjedése mindkét típus élőben  
történő felism eréséhez új lehetőséget jelent.

S u b c a p s u l a r  h a e m a t o m a  a n d  h a e m o r r h a g e  o f  t h e  l i v e r  

d u r i n g  n e o n a t a l  p e r i o d .  By analysing their newborn pa
tients o f  15 years the authors confirm  the earlier observa
tion, that the subcapsular haematoma is a com m on finding 
at postm ortem  examination o f  the newborns dying during 
neonatal period. The association o f  the pathological symp
tom s o f  hypoxic origin o f the other organs observed at au
topsy and the decreasing incidence o f  subcapsular haem a
toma as a results o f  obstetrical and neonatal intensive care 
make this d isease o f  hypoxic origin probable. In spite o f 
com m on subcapsular haematoma the haemorrhage o f  liver 
causing haem ascos is relatively uncom m on. In their five 
patients suffering from  liver rupture they observed two 
types o f  this (im m ediate and delayed rupture o f  liver’s cap
su le), w hich  also differed from one another in their c lin i
cal picture. They are drawing attention to general use o f  
ultrasound in diagnostics w hich m eans a new chance to 
diagnosis in alive o f  both types.

A  subcapsularis májhaematoma gyakori bonclelet a 
halvaszületettek és a postnatális korban meghalt újszülöt
tek között. É lőben történő felism erése — m ég a modern  
képalkotó eljárások alkalmazása m ellett is — csak a szö
vődm ényként jelentkező májtok ruptura következtében ki
alakuló intraperitoneális vérzés tünetei alapján várható (2 , 
4 , 6 , 8 ). Annak ellenére, hogy az e lső  sikeresen operált 
esetét Rodgers (cit. 1.) már 1934-ben ismertette, m ég ma 
is magas mortalitással járó m egbetegedés, hiszen a túlélés
hez azonnali felism erés és rövid időn belül m agasszintű új
szülött intenzív ellátás és műtéti beavatkozás szükséges (1, 
3, 10, 16). M indezt alátámasztja az a tény, hogy a máj vér
zés gyakoriságát kórbonctani adatok a boncolt újszülöttek
1,2—9,6% -a között adják m eg (1, 3, 6 , 13), ugyanakkor 
1967-ig kevesebb, mint 25 túlélőről szám oltak be, é s  azóta 
csak néhány túlélő esetét ismertették nem zetközi közlem é-

Kulcsszavak: subcapsularis m ájhaem atom a, újszülöttkori m ájvérzés

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 37. szám

nyék (3, 6 , 11). A  hazai irodalomban pedig Í970-ig 3 hae
m ascos leírása ism ert, s közülük is csak 1 esetben történt 
sikeres műtéti beavatkozás (12).

Retrospectiv felmérésünkkel a subcapsularis m ájhae
matoma előfordulási arányát, az újszülött intenzív ellátás 
és a subcapsularis májhaematoma gyakoriságának ö ssze
függését vizsgáltuk. E lem ezni kívántuk a subcapsularis 
m ájhaematomához társuló — s azt gyakran elfedő — egyéb  
pathologiai folyamatok előfordulását és gyakoriságát. To
vábbá az anyagunkban észlelt májrupturás betegeink kór
lefolyásából szárm azó tanulságokat kívántuk összegezn i.

1
A n y a g  é s  m ó d s z e r

15 éves időszakban (1973—1987) áttekintettük az osztályun
kon született, illetve a progresszív betegellátás keretében felvett 
újszülöttek és koraszülöttek diagnózisát, valamint az azonos idő
szakban 28 napon belül meghaltak kórbonctani jegyzőkönyvét. 
Részletesen elemeztük az anyagunkban előfordult 5 haemascos
hoz vezető májrupturás esetünk kórlefolyását.

A  rendelkezésre álló kórlapok alapján meghatároztuk az
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évenként felvett újszülöttek, az ezek közül meghaltak és a sub
capsularis májhaematomának diagnosztizáltak számát. Ezen 
adatokból számoltuk az osztály újszülött halálozását (0—28 nap) 
ezrelékben, és megadtuk a subcapsularis májhaematoma gyako
riságát a születések, valamint az újszülött halálozás arányában. 
Majd e gyakorisági adatokat elemeztük az intenzív újszülött ellá
tás előtti és alatti években s e két periódust, ahol ez szükségesnek 
látszott, Student-t próbával hasonlítottuk össze.

A subcapsularis májhaematoma diagnózisát akkor állítottuk 
fel, ha a májtok alatt egyes vagy többes vérzést észleltünk, mely 
rendszerint mindkét májlebenyre kiterjedt, legalább 1 cm nagy
ságú volt, és metszéslapon az állományba terjedt. Szövettani kri
tériumnak tekintettük, hogy mélybe terjedő összefüggő vérzést 
találjunk, tömeges fibrinkiválással, környezetében polysejtes 
emigrációval és a vérzés az acináris szerkezetet roncsolja. A kór
bonctani jegyzőkönyvek lehetőséget adtak arra is, hogy elemez
zük a subcapsularis májhaematoma mellett előforduló egyéb pa- 
thologia gyakoriságát.

E r e d m é n y e k

A 15 év alatt összesen  31 596 újszülöttet és koraszülöt
tet vettünk fel osztályunkra. Ugyanezen időszakban 783 új
szülött m eghalt a 28. postnatális nap előtt s közülük 243  
esetben diagnosztizáltunk boncoláskor fenti kritériumok
nak m egfelelő  subcapsularis májhaematomát. Ezen secti- 
ókban 4  esetben észlelt a kórboncnok haem ascost, m ely
ből 3 származott subcapsularis májhaematomából, 1 pedig  
zsigeri szerv rupturájából. A  3 subcapsularis májhaemato
mából szárm azó intraperitoneális vérzés közül 1 esetben a 
diagnózist élőben felállítottuk, de műtéti m egoldásra már 
nem kerülhetett sor, m íg a másik kettőben a diagnózis csak  
post mortem tisztázódott. Két további érett újszülöttben a 
májvérzés diagnózisának felállítását követően sikeres m ű
téti m egoldás történt (1. t á b l á z a t ) .

H a e m a s c o s s a l  s z ö v ő d ö t t  e s e t e i n k

A z 5 subcapsularis m ájhaematomából származó hae- 
m ascosos betegünk kórlefolyásának fontosabb jellem zőit 
az 1. t á b l á z a t b a n  foglaltuk össze. V e r v e r a  és H o r á c e k  (17) 
klinikai és pathologiai csoportosításának m egfelelően két, 
egym ástól alapvetően különböző kórlefolyást figyeltünk  
meg. A z e lső  két esetünket jellem ezte, hogy mindkettő ala

cson y súlyú koraszülött vo lt, traumatizáló jellegű  szülés 
zajlott le . M egszületést követően  azonnal jelentkezett a 
sú lyos általános állapot, a klinikai képet a nagy kiterjedé
sű bőr suffusiók, a respiratorikus distress syndromának 
m egfele lő  tünetek (tachypnoe, tachycardia, juguláris és  
bordaív menti behúzódások, grunting, cyanosis) és nem  a 
m ájvérzés „k lasszikus”  klinikai tünetei dominálták. 
M indkét koraszülött esetében a haem ascost a sectio v é le 
m ényezte, a hasüregben 5— 10 m l-nyi részben alvadt vért 
ész le lv e  s halálokként a 750  g -o s koraszülöttben az im m a- 
turitást, az 1900 g -os koraszülöttben a falx cerebri teljes 
dyslaceratióját, subdurális vérzést vélem ényezett.

A  három érett újszülött kórlefolyásának jellem zői az 
alábbiak voltak: mindhárom esetben többé-kevésbé  
kom plikált szülés zajlott le , a szülést közvetlenül követő  
időszakban az adaptáció zavartalannak tűnt, és 1 ,5— 3 na
pos időszakban kóros tünetet nem  észleltünk. E tünetmen
tes időszakot követően  hirtelen állapotrom lás jelentkezett, 
kifejezett anaemia alakult ki (haematokrit értékük 24%  és 
28% közötti volt), peripheriás keringési e légtelenség, hasi 
distensio , egy esetben kifejezett icterus uralta a klinikai 
képet. Közülük két esetben a d iagnózis felállítását követő
en sikeres műtéti m egoldás történt, 1 esetben a késői diag
nózis miatt műtéti m egoldásra nem kerülhetett sor. A  
diagnosztikai tanulságok miatt ezek  közül két esetünket 
érdem esnek látszik  részletesebben is ismertetni.

F. Z. 4300 g-os újszülött. Az anya II., a terhesség utolsó 
heteiben fellépő oedemáktól eltekintve, zavartalan terhessége. 
Terhestanácsadáson észlelt nagy magzat miatt a 37. héten vették 
fel az anyát. A felvételt követő napon a szülés spontán megindul, 
meconiumos magzatvizet észlelnek, s a vállak kifejtése a szo
kottnál nehezebben sikerül. A nagy magzat miatt végzett anyai 
postprandiális vércukor meghatározások gesztációs diabetes le
hetőségét vetették fel. Az újszülött a születést követő első két na
pon tünetmentes, a második életnapon észlelik a szokottnál kife
jezettebb icterusát. Vércsoport incompatibilitás hiányában 
ekkor csak serum büirubin meghatározás (245 |tmol/l) történik. 
75 órás életkorban icterusa fokozódik (288 /tmol/1), htk 30%, 
thrombocyta 47 000. 79 órás korban nyögdécsel, orrszámyi lég
zés és hepatomegalia (jobb bordaívet 4 cm-rel meghaladó máj) 
alakul ki. Ekkor kerül áthelyezésre osztályunkra. Felvételekor 
tensiója mérhetetlen, eszméletlen, szúrcsatomákból diffúzán 
vérzések észlelhetők, a hepatomegaliához kifejezett hasi disten- 
sió társul. Laboratóriumi vizsgálataiban htk: 24%. Csoportazo
nos vérrel megindított shocktalanítás mellett elvégzett haspunc-

%
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1. táblázat: Májvórzés okozta újszülöttkori haemascosos betegeink jellemző adatai

Sorszám Születési súly
(g)

Életkor
(óra)

exitus, ill. 
műtétkor

Szülés adatai A vérzés 
típus

Tünetmentes
intervallum A sérülés helye Megjegyzés

1. 1900 1,5 óra Bracht extractio I. típus nem volt A bal lebeny többszö
rös rupturája

Sectiós felismerés

2. 750 9 óra Előesett köldökzsi
nór, karkifejtés

I. típus nem volt A bal lebeny alsó fel
színén 2 cm-es ruptura

Sectiós felismerés

3. 4300 83 óra Fejvégű, vállkifej- 
tés, meconiumos 
magzatvlz

ll/a típus 75 óra A máj elülső alsó 
felszíne

83 órás korban mű
tét előtt meghalt

4. 3300 63 óra Fejvégű, anyai cer
vix ruptura

ll/a típus 36 óra A máj viscerállis 
felszíne

Sikeres műtét, él

5. 2950 48 óra Fejvégű, meconiu
mos magzatvlz

ll/a típus 45 óra A máj elülső alsó 
felszíne

Sikeres műtét, él



tióval vért nyerünk. Állapota fokozatosan romlik s gépi lélegezte
tés ellenére felvételét követő 3. órában meghalt. Boncolásnál a 
hasüregben 200 ml vér észlelhető, a jobb májlebeny convexitásán 
és hátsó felszínén feketésen áttűnő, metszéslapján (1. á b r a )  a jobb 
lebenyt gyakorlatilag teljesen körbevevő májtok alatti haemato- 
ma látható, a májtok a jobb májlebeny elülső alsó felszínén kb. 
fél cm-es szakaszon rupturálódott.

S. Sz. 2950 g-os újszülött. Az anya II. hypertóniával szövő
dött terhességéből 38. gesztációs hétre született, szülőszobán

1. ábra: F.Z. ú jszü lö tt b o n c o lá s a k o r  ész le lt, a  jo b b  m á jle b e n y  c o n - 
v ex itá sá t k ö rb ev ev ő  n a g y  k ite r je d é sű  s u b c a p s u la r i s  m áj- 
h a e m a to m a .

trachea-szívást végeztünk feltételezett meconiumos magzatvíz 
aspiráció miatt. Cardiorespiratorikus adaptációja zavartalan volt, 
az első életnapon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokban kóros 
eltérést nem találtunk, htk: 41% volt. 45 órás életkorban észlel
jük tachypnoeját, enyhe orrszámyi légzést, kezdődő sápadtságát 
és htk értékének csökkenését (35%, ill, 1 óra múlva 25%). Az 
ekkor elvégzett üres has felvételen gázszegény has ábrázolódott. 
A műtéti indikáció egyértelművé tétele érdekében Picker 7000 tí
pusú készülékkel végzett ultrahang felvételeken (2 . á b r a )  jól lát
ható a máj jobb lebenyének laterális viscerális részén 4 x 5  cm- 
es átmérőjű élesen elhatárolódó kissé szabálytalan echodúsabb 
structurájú térimé, melynek közepén folyadékra utaló echomen- 
tes terület ábrázolódik. A további ultrahang képeken megfigyel
hető a lép és a belek körül elhelyezkedő folyadék structure. 
Shocktalanítást követően 48 órás életkorban sorra kerülő műtét
nél 250 ml-nyi vért távolítottunk el a hasüregből és a jobb májle
beny laterális széle mellett kb. gyermektenyémyi területen a sé
rült májtokon keresztüli vérszivárgást öltésekkel, ill. 
tamponálással látjuk el. Zavartalan postoperativ szakot követően 
21 napos életkorban tünetmentesen bocsátjuk haza az újszülöttet.

S u b c a p s u l a r i s  m á j h a e m a t o m a

A  2. t á b l á z a t b a n  foglaltuk össze a 15 éves periódusban 
osztályunkra felvett, 28 napon belül meghalt újszülöttek és 
koraszülöttek abszolút számát, a sectióra kerültekben ész
lelt subcapsularis májhaematomások abszolút számát, ezek 
százalékos gyakoriságát a meghalt újszülöttekhez viszonyít
va, illetve a születések ezrelékében kifejezve. Ugyancsak a 
táblázatban tüntettük fel a subcapsularis májhaematomás 
újszülöttek születési súlyát és életkorát s megadtuk osztá
lyunk (0—28 napos) halálozási értékeit. A  táblázatból meg
figyelhető, hogy a subcapsularis májhaematoma gyakori le
let az újszülöttkorban boncoltak között. Anyagunkban az 
évenkénti gyakoriság ezen 15 év alatt 1 6 ,2 ± 2 ,5  eset volt s 
ez magas értéknek adódik akkor is, ha a születések ezrelé
kében fejezzük ki (7 ,5± l,0% o évente).

Ugyanakkor lényeges különbségek figyelhetők meg 
anyagunk e lső  10 éves és utolsó 5 éves periódusainak  
összehasonlításakor. A z összehasonlítást azért tartottuk in-

2 . tá b lá z a t:  Subcapsularis májhaematomás újszülöttek jellemző adatai a hagyományos (1 9 7 3 — 1 9 8 2 ) és az intenzív 
újszülöttellátás ( 1 9 8 3 — 1 9 8 7 ) alatt ( á t la g ± S E M )

1 9 7 3 — 1 9 8 2 1 9 8 3 — 1 9 8 7 p  é r té k Ö s s z e s e n

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m á s  ú jsz ü lö tte k  a b s z o lú t  s z á m a 201 4 2 2 4 3

O sz tá ly ró l kiirt ú jsz ü lö ttek  é s  k o ra sz ü lö tte k  s z á m a  é v e n k é n t 2 2 3 7  ±  61 1 8 4 6  ±  22 < 0 ,0 0 1 2 1 0 6  ±  6 4

Ö s s z e s e n  m e g h a lt  ú jszü lö ttek  é s  k o ra sz ü lö tte k  s z á m a  é v e n k é n t 6 2  ±  6 ,4 3 2  ±  4 ,6 < 0 ,0 1 5 2  ±  5 ,8

O sz tá ly o s  h a lá lo z á s  % o-ben 2 7 ,8  ±  2 ,7 1 7 ,4  ±  2 ,3 < 0 ,0 2 2 4 ,3  ±  2 ,3

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m a  a b s z o lú t  s z á m a  é v e n k é n t 2 0  ±  3,1 8  ±  1 ,5 < 0 ,0 1 1 6 ,2  ±  2 ,5

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m a  a  m e g h a l t  ú jsz ü lö ttek  °/o -ában 3 1 ,9  ±  3 ,0 2 5 ,5  ±  2 ,2 n.s. 2 9 ,8  ±  2 ,5

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m a  a  s z ü le té s e k  e z re lé k é b e n 8 ,9  ±  1 ,3 4 ,5  ±  0 ,8 < 0 ,0 2 7 ,5  ±  1 ,0

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m á s  m e g h a l ta k  sz ü le té s i, sú ly a  (g) 1 3 6 8  ±  4 0 1 5 0 2  ±  11 8 n.s. 1391 ±  3 8

S u b c a p s u la r i s  m á jh a e m a to m á s  m e g h a l ta k  é le tk o ra  (óra) 3 2  ±  3 ,2 73  ±  1 3 ,7 < 0 ,0 1 3 9  ±  3 ,7

%
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2. ábra: S. Sz. újszülött m á jv é rz é sé n e k  a b d o m in a lis  u ltrah an g  felvételei. Az á b r a  két felső  felvételén lá tha tó  a  m áj jo b b  le b e n y é n e k  laterális részén  
elhelyezkedő  4 x  5  c m  á tm érő jű  é le s e n  e lh a tá ro ló d ó  e c h o d ú s  s tru c tu ra , m e ly n ek  k ö zep én  e c h o m e n te s  te rü le t áb rázo lód ik . A két a lsó  
k épen  m egfigye lhe tő  az  ab d o m in á lis  szerv ek  között e lh e ly ezk ed ő  foyladék. (H e =  m áj; R = v ese ; L = lép; F =  folyadék)

dokoltnak, mert az intenzív újszülött ellátást 1983-ban va
lósítottuk meg, vagyis az e lső  10 éves időszak a hagyom á
nyos újszülött ellátás, m íg az 1983—1987 közötti időszak az 
intenzív újszülött ellátás adatait mutatja.

A két periódus összehasonlításából az alábbi követ
keztetések vonhatók le;

— az osztályon évente ellátott koraszülöttek és újszü
löttek száma az országos dem ográfiai csökkenésnek m eg
felelően szignifikánsan csökkent ( p < 0 ,001);

— vele párhuzamosan csaknem  felére csökkent a 
meghalt kora- és újszülöttek abszolút szám a (p < 0 ,01). Ez 
a csökkenés az újszülötthalálozás értékét is szignifikánsan, 
lényegében 10 %o-kel csökkentette ( p < 0 ,0 2 );

— a meghalt újszülöttek és koraszülöttek között 
ugyanezen időszakoknak m egfelelően  szignifikánsan  
csökkent a subcapsularis májhaematomák évenkénti ab
szolút száma is (20,1 ± 3 , 1-ről 8 ,4 ± l ,5 - r e ;  p < 0 .01). Ez a 
csökkenés a születések szám ához viszonyítva is je len tős
nek bizonyult (p < 0 ,0 2 ) . Azonban a meghalt újszülöttek 
szám ához viszonyítva ez a változás (3 1 ,9 ± 3 ,0 % , ill. 
2 5 ,5 ± 2 ,2 % ) már nem volt szignifikáns;

2040  — fenti változások értékeléséhez fontosnak látszik

m egem líteni azt a tényt, hogy a subcapsularis májhaema
tom ák abszolút számának csökkenése m ellett a két perió
dusban szignifikánsan nem változott a subcapsularis máj- 
haematomás újszülöttek átlagos súlya, azonban a 
meghaltak túlélési ideje (3 2 ,0 ± 3 ,2 ,  ill. 72 ,9 ±  13,7 óra) j e 
lentősen növekedett ( p < 0 ,01).

A  3 . t á b l á z a t  mutatja a subcapsularis májvérzés m el
lett észlelt egyéb pathologiai leleteket. A  táblázatból m eg
figyelhető, hogy az egyéb szervrendszereket is érintő 
vérzések közül a subcapsularis vérzéssel rendelkező újszü
löttekben leggyakoribbak a központi idegrendszeri hypoxiás 
és traumás eredetű vérzések, nagy számban figyelhető meg 
subpleurális és tüdővérzés, valamint subepicardiális vérzés. 
E szempontból ugyancsak feltűnő, hogy az újszülöttek több 
mint 80%-ában észleltük a tüdők dystelectásiáját, illetve 
atelectásiáját boncolásnál. Ugyancsak érdekes e szempont
ból a subcapsularis májhaematoma és az újszülöttek szüle
tési súlyának összefüggése. A 4 . t á b l á z a t b ó l  látható, hogy 
a subcapsularis májhaematomával rendelkező újszülöttek 
6 8 %-ának születési súlya 1500 g alatti volt, és az összes 
subcapsularis májhaematomás újszülöttből (243 újszülött) 
csupán 6,2% (15 újszülött) volt érett újszülött.



3  tá b lá z a t:  A subcapsularis májhaematomás újszülöttekben 
észlelt jelentősebb kórbonctani elváltozások

D ia g n ó z is o k
A bszo lú t

sz ám

A (2 4 3 ) s u b 
c a p s u la r i s  

m á jh a e m a to 
m á s  ú jszü lö tt 
s z á z a lé k á b a n

K ö z p o n t i id e g re n d s z e r i vé rzések  
F alx  c e re b r i  é s  ten to riu m
c e re b e lli  v é r z é s e 170 6 9 ,9
H a e m o c e p h a lu s  in te rn u s 109 4 4 ,9
G e rin c v e lő -v é rz é s 50 2 0 ,6
S u b e p e n d y m a l is  v é rz é s 3 2 1 3 ,2
S u b a r a c h n o id e a l i s  v é rz é s 21 8 ,6
D yslacera tio  +  su b d u ra lis  v é rzé s 10 4,1

P u lm o n á lis  e lv á lto z á s o k

S u b p le u ra lis  v é rz é s 161 6 6 ,3
H a e m o r rh a g ia  p u lm o n u m 36 1 4 ,8
D y s te le c ta s ia  p u lm o n u m 172 70 ,1
A te le c ta s ia  p u lm o n u m 29 1 1 ,9
A sp ira tio 9 3 ,7
P n e u m o n ia 36 1 4 ,8

C a rd ia lis  le le te k

S u b e p ic a rd ia l is  v é rz é s 178 7 3 ,2
S u b e n d o c a r d ia l i s  v é rz é s 6 2 ,5
E g y é b 5 2,1

M á je lv á lto z á s o k

Á llom ányi v é rz é s 11 4 ,5
R u p tu ra  h e p a t i s 3 1 ,2
(to k ru p tu ráv a l)

4  tá b lá z a t: A subcapsularis májhaematomás újszülöttek 
súlycsoport szerinti megoszlása

A b szo lú t s z á m  Az ö s s z e s  s z á z a lé k á b a n

<  9 9 9  g 73 3 0 ,0
1 0 0 0  — 1 2 4 9  g 4 3

}  9 2
1 7 ,7  '

} 3 7 ,9
1 2 5 0  — 1 4 9 9  g 4 9 2 0 ,2  J
1 5 0 0  -  1 7 4 9  g 2 0

} 37
8 ,2  ’

} 1 5 ,2
1 7 5 0  — 1 9 9 9  g 17 7 ,0  :
2 0 0 0  — 2 4 9 9  g 2 6 1 0 ,7

a  2 5 0 0  g 15 6 ,2

Ö s s z e s e n 2 4 3 100,0

M e g b e s z é l é s

A z ú j s z ü l ö t t k o r i  s u b c a p s u l a r i s  m á j h a e m a t o m a  még a 
modern képalkotó eljárások alkalmazása m ellett is a k l i n i -  

k a i l a g  n e h e z e n  d i a g n o s z t i z á l h a t ó  újszülöttkori pathologiai 
elváltozások közé tartozik. Ennek oka éppen a subcapsula
ris májvérzés klinikai lefolyásának különböző típusaiban 
kereshető.

Ververa és  Horácek (17) a  s u b c a p s u l a r i s  m á j h a e m a t o 

m a  keletkezése és kórlefolyása alapján két csoportját kü
lönböztette m eg. A z I. típusban a m egszületéskor azonnal 
sérül a májtok is, és rögtön megkezdődik az intraperitonea- 
lis vérzés kialakulása. A II. típusban két lefolyási forma is
mert, az egyik formájában a máj sérülését követi a subcap

sularis haematoma kialakulása, majd klinikailag látszólag 
tünetmentes periódus után reped meg a májtok, s kialakul 
a haem ascos. E típus másik tormájában pedig a bekövetke
zett subcapsularis haematomát nem követi toksérülés, és a 
haematoma felszívódik.

A z I. t í p u s  f e l i s m e r é s é n e k  n e h é z s é g é t  az okozza, hogy  
a szülési sérülést, vagy intra- esetleg postpartum asphyxiát 
elszenvedett újszülöttben észlelt egyéb tünetek (respirato- 
rikus distress syndrom a, cardiopulm onalis distress stb.) 
uralják a klinikai képet, és a diagnosztikus és terápiás tö
rekvések is utóbbiak ellátására irányulnak. Ily m ódon a 
megszületéskor bekövetkező májtok ruptura tünetei háttér
be szorulnak, s ez lehet egyik magyarázata annak a tény
nek, hogy az e lső  alacsony születési súlyú (1500 g) m ájsc- 
rülést túlélő sikeres esetről csupán 1986-ban számoltak be
(1). Saját anyagunkban is a két alacsony súlyú koraszülött 
haemascosát a kórbonctani vizsgálat diagnosztizálta. A II . 

t í p u s  t o k r u p t u r á v a l  haem ascost okozó f o r m á j á n a k  d i a g n ó 

z i s a  a klasszikus anam nesis és klinikai kép (szülési enyhe 
vagy súlyosabb kom plikáció, tünetmentes intervallumot 
követő hirtelen állapotrom lás, anaem izálódással, hepato- 
megaliával és hasi distensio m egjelenésével) ismeretében  
könnyebb. Azonban egészen a közelm últig ennek d iag
nosztikája is elsősorban a klinikai képre, indirekt jelként 
a radiológiai tünetekre (gázszegény, szabad folyadékot tar
talmazó has radiológiai képe, esetleg a keringésbejuttatott 
kontrasztanyag májon keresztül a hasüregbe jutása) és ak
tív invazív diagnosztikaként a haspunctióra épült (1, 3, 4 , 
5, 7, 9, 16). Lényeges fordulópontot jelentett a d iagnoszti
kában a hasi szervek, elsősorban a vese és m ellékvese (14, 
15) vizsgálatára bevezetett ultrahang diagnosztika rutinsze
rű kiterjesztése. A m int azt 5. számú esetünk is bizonyítot
ta, a helyszínen elvégezhető, nem invazív ultrahang v izs
gálattal a klinikai tünetek m egjelenésekor rövid időn belül 
lehet diagnózishoz jutn i, s a diagnózis felállításán kívül 
egyértelműen diagnosztizálható a hasüreg teljes áttekinté
sével a folyamat stádiuma is. Ugyancsak ezen v izsgáló
m ódszer elterjedésétől várható az I. típus — a subcapsula
ris májhaematoma azonnali májtok rupturával járó 
formájának — időben történő diagnosztizálása is. M indez 
ideig a I I .  t í p u s  t o k r u p t u r á v a l  n e m  j á r ó  szervülő h a e m a t o -  

m á j á n a k  élőben történő f e l i s m e r é s é r ő l  m é g  n e m  s z á m o l t a k  

b e .

A subcapsularis májhaematoma kórbonctani gyakori
sága anyagunkban 29% -nak adódott. E relatívé magas gya
koriságot magyarázhatja, hogy a diagnózist m ellék lelet
ként akkor is kim ondtuk, ha látszólag nem volt 
összefüggés a halál oka és a subcapsularis májhaematoma 
között. Más szerzők (2 , 6 , 8 , 12) anyagukban nem definiál
ták a haematoma nagyságát mint diagnosztikus kritériu
m ot, s lehetséges, hogy csak a nagyobb kiterjedésűeket fo
gadták el diagnózisként, hiszen feltűnő, hogy K o h u t  é s  

m t s a i  (6 ) anyagában magas (54,2% ) volt a tokrupturával 
rendelkezők szám a. További magyarázat lehet, hogy anya
gunkban magas volt az 1500 g alatti súllyal meghalt újszü
löttek aránya (6 8 %). A z em lített szerzők (6 ) anyagában az 
59 subcapsularis májhaematomás újszülöttből 81,3% , m íg 
243 saját esetünkből 93,8% volt a koraszülöttek gyako
risága.
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További érdekes összefüggésnek látszik anyagunkban 
az intenzív újszülött ellátás mint terápiás változás és a sub
capsularis májhaematomás halálesetek csökkenésének  
összefüggése. A bemutatott adatokból egyértelm űnek lát
szik, hogy az intenzív újszülött ellátás jelentősen  csökken
tette a csecsem őhalálozást és vele párhuzamosan a m eg
halt subcapsularis májhaematomás újszülöttek és 
koraszülöttek számát, de nem csökkentette az ö sszes cse
csem őhalotton belül a subcapsularis májhaematoma e lő 
fordulási gyakoriságát. Ez a tény ugyanakkor indirekten 
arra is utal már, hogy a subcapsularis haematoma aetiolo- 
giájában a szülési trauma csak egyik tényezőnek tekinthe
tő. Ha figyelem be vesszük a bizonyítottan hypoxiás aetio- 
logiájú egyéb pathologiás elváltozások (haem ocephalus 
internus, gerincvelő vérzés, subependym alis vérzés, sub- 
pleuralis vérzés, subpericardialis vérzés, dystelectasia pul
monum stb.) és a subcapsularis májhaematoma gyakori 
együttes jelentkezését, okkal kell feltételeznünk közös ae- 
tiologiájukat. Ugyancsak a hypoxia jelentőségét bizonyítja 
az a tény is, hogy m íg a roncsoló je llegű  májrupturából 
származó vérzést nagy súlyú újszülöttekben észleljük  
gyakrabban, addig a subcapsularis májhaematoma első 
sorban koraszülöttekben jelentkező kórkép. Szintén a hy
poxia aetiológiai szerepét támogatja az a tény, hogy a szü
lést közvetlenül m egelőző, a fetus intrauterin hypoxiás 
állapotát je lző  szülészeti monitorizálás általánossá válása, 
a m egszületéskor alkalmazott azonnali újszülött ellátás 
(korszerű reszuszcitáció, K-vitamin prophylaxis stb.) és az 
intenzív újszülöttkori lélegeztetés azonos időben történt 
m egvalósulása mellett figyeltük meg a subcapsularis máj
haematoma abszolút számának csökkenését és a m eghal
tak túlélési idejének szignifikáns növekedését.

Az újszülöttkori subcapsularis májhaematoma, illetve 
annak rupturájából szárm azó haem ascos klinikai m egjele
nési form áival, diagnosztizálási és terápiás lehetőségeivel 
az 1960—70-es években szám os szerző foglalkozott, és az 
elm últ években úgy tűnt, hogy a diagnosztikai és terápiás 
kérdések nyugvópontra jutottak s ennek következtében 
csökkent e kérdés iránti irodalmi érdeklődés. E témakör 
ismételt előtérbe kerülését a diagnosztikai lehetőségek  
(ultrahang diagnosztika felbontóképességének javulása, a 
komputer tomográfia hozzáférhetősége) gyors javulása.

valamint az intenzív szülészeti és újszülött ellátás m ódsze
reiben bekövetkezett technikai fejlődés magyarázhatja. 
Ezen diagnosztikus és terápiás lehetőségektől várható, 
hogy a közeljövőben jobban megismerjük a subcapsularis 
májhaematoma aetiopathogenesisét, mind több esetben a 
tokrupturával járó májhaematomát sokkal korábban le 
szünk képesek diagnosztizálni, s így a m ég ma is magas 
mortalitás éppen a korai diagnózis és intenzív újszülött e l
látás következtében lényegesen csökkenhet.
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A  lupus erythem atosus kórképen belül a klinikai kép, sze- 
rológiai és szövettani leletek alapján több alcsoportot külö
nítenek el. A  szerzők esetük ism ertetése során kívánják 
bem utatni, hogy ezek  között a gyakorlatban nem  éles a ha
tár, átm eneti kórképek és kórformák is léteznek.

L u p u s  e r y t h e m a t o d e s  é s  d e s q u a m a t i v  i n t e r s t i t i a l i s  a l v e o l i t i s  

e g y ü t t e s  e l ő f o r d u l á s a .  Several subtypes can be distin
guished within the disease lupus erythematosus according 
to the clinical appearance, serological and histological find
ings. With their case reports the authors wish to present that 
there is no definitive dividing line among them in practice, 
but transitional appearences and forms also exist.

A  lupus erythem atodes (LE) az autoimmun betegség- 
csoport reprezentánsa. Kezdetben lokalizált és szisztém ás 
formáját különítették el. A  d isco id  lupus erythem atodest 
(D L E ) napfénynek kitett bőrterületeken jelentkező, soliter 
vagy m ultiplex, hyperaemiás, középen heges, teleangiec- 
tasiával körülvett, follicularis hyperkeratosissal fedett 
papulák jellem zik  típusos esetben, de számtalan klinikai 
variáns ismert (15). Laboratóriumi leleteiben im m unsero- 
log ia i pozitivitások előfordulhatnak, de nem  gyakoriak. 
Lefolyása krónikus, recidiváló, az esetek kb. 5  % -ában sys- 
tem ás lupus erythem atosus (SL E ) alakul k i, annak ízületi, 
vese , m áj, cardialis kom ponenseivel.

1979-ben S o n t h e i m e r  (14) az L E  újabb alcsoportját írja 
le  subacut cutan erythem atosus (SC LE) néven, m elyre je l
lem ző a kifejezett fotoszenzitivitás, psoriasiform , pityria
siform , anularis heg  nélkül gyógyuló  bőrtünetek, enyhe 
szisztém ás tünetek: arthritis, lá z , myalgia. Im m unserolo- 
giai leletek  közül legjellem zőbbnek a Ro/SSA antigen e lle 
ni autoantitestek jelenlétét tartják (1).

A z  autoimmun betegségekhez társult tüdőelváltozá
sok  jó l ismertek. SLE-ben leggyakoribb a pleuritis és az 
interstitialis pneum onia (6 , 17). A  fibrosis klinikai tünetei 
kezdetben szerények, infectio, ptx vagy egyéb  céllal ké
szült rtg.-felvétel hívhatja föl a figyelm et a korai esetekre, 
később dyspnoe, cardialis decom pensatio jelentkezik, 
m int a végstádiumú tüdőfibrosis symptomája. A z intersti-

Kulcsszavak: discoid lupus erythematodes, subacut cutan lupus 
erythematodes, desquamativ interstitialis alveolitis.

Rövidítések: LE-lupus erythematodes, DLE-discoid lupus ery
thematodes, SLE-szisztémás lupus erythematosus, ANF-antinuclearis 
faktor, IC-immuncomplex, C-complement, IF-Immunfluorescentia

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 37. szám

tialis fibrosis, vagy pneum onia több fokozatát, formáját 
különböztetik m eg (9, 13, 16). Relatíve jobb prognózisú  
csoport a desquam ativ interstitialis alveolitis.

A  továbbiakban egy D L E  miatt gondozott beteg kor
történetét ismertetjük, akinek nehézlégzése hátterében 
desquam ativ alveolitis igazolódott.

E s e t i s m e r t e t é s

40 éves férfi 1977 nyarán jelentkezett első alkalommal a 
DOTE Bőrklinikán az öt évvel korábban kezdődő, napfény hatá
sára megélénkülő, mellkasra, vállaltra, a hát felső részére lokali
zálódé, számos fillémyi, lencsényi hyperaemiás középen heges, 
atrophiás papula miatt. Diagnosis: Disseminált DLE. Delagil 
kezelésben részesült.

1979-ben spontán ptx miatt tüdőosztályon kezelték, majd 
évente ellenőrizték.

1981-től a bőrtünetek a karokon és az egész háton is megje
lentek, melyek az utóbbi időkben nem okoztak atrophiát (1. á b 
r a ) . A recidívákkal egyidejűleg ízületi panaszok, subfebrilitás is 
jelentkezett. Rutin és immunserologiai laboratóriumi leleteiben 
szisztematizációra utaló eltéréseket nem észleltünk, az antimala- 
riás szer mellett steroid (30—10 mg) terápiát kapott.

1986-tól fullad, nehézlégzése 1988-ban már nyugalomban is 
jelentkezett. Ekkor bőrstatusa a korábbiakhoz hasonló: háton, 
mellkason, karok feszítő felszínén, az atrophiát övező, valamint 
szétszórt fillémyi hyperaemiás papulák. Alsó ajkon hámlás. Fizi
kális vizsgálattal a tüdők fölött gyengült légzés észlelhető. Rutin 
laboratóriumi leletei élettani értékeket mutattak.

Immunológiai vizsgálati leletei: dsDNS elleni autoantiest 
szint enyhén emelkedett, LE-sejt negatív, de rosetta képződés ki
mutatható a preparátumban. Antinuclearis faktor (ANF), im- 
muncomplex (IC), complement (C), VDRL, Rose, Ro/SSA és 
La/SSB antigén elleni autoantitest több alkalommal negatív. A 
serum ossz. IgE szint ismételt vizsgálatok során mindig jelentő
sen emelkedett értéket mutatott (1000 KU/1 fölött, PRIST-tel).

Inhalativ allergénekkel végzett prick teszttel Dermatophagoi-
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1. ábra: A h á to n  h y p e r a e m iá s  p a p u lá k , széli r é s z e n  te le a n q ie c ta -  
s ia  (1988).

des pteronissimusra gyenge, D. farinae-re erős pozitív reakciót 
kaptunk.

A bőrbiopsiás anyag histologiai vizsgálata kezdetben DLE- 
re típusos, 1984-ben a szöveti kép SCLE-re jellemző.

Mellkasrtg.-felvételen mindkét oldalon a tüdőben fátyolo
z o t t  fedettség (2. ábra), retrospektive vizsgálva már az 1979-es

2. ábra: M ellkasrtg .-felvétel 1988. K ö zép ső  tü d ő m e z ő k b e n  fá ty o 
lozott fe d e tts é g .
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filmen fibrosis jelei láthatók. További vizsgálatok céljából a Szív
ós Tüdőgyógyászati Klinikára helyeztük át. A testplethysmogra- 
phia kp. fokú restrictiv és enyhe obstructiv ventillatiós zavart mu
tatott súlyos emphysémával.

A tüdőbiopsiás anyag kórszövettani vizsgálata desquamativ 
interstitialis alveolitist igazolt (3. á b r a ) .

3. ábra: A b io p s iá s  tü d ö s z ö v e tb e n  d e s q u a m a tiv  in terstitialis a lv e 
olitis (H E xlO O ).

Ezt követően a IO. Belgyógyászati Klinikán steroid, cytosta- 
ticum (cyclophosphamid), antioxidans (Mannisol, Vitamin A és 
E) kezelésre a bőrtünetek visszafejlődtek, nyugalmi nehézlégzése 
megszűnt.

M e g b e s z é l é s

A beteg kezdetben a dissem inált D LE  tüneteit mutat
ta, bár a klinikai képből a follicularis hyperkeratosis h i
ányzott. Laboratóriumi leleteiben  eltérés nem volt. A  bőr
szövettan a basalsejtréteg enyhe vacuolás degeneratióját 
mutatta az irha papillaris rétegében kifejezett gyulladásos 
in fii tratummal.

Direkt im m unfluorescens (IF) vizsgálattal a derm o- 
epiderm alis határon im m unglobulin és com plem ent lera
kódást lehetett kimutatni. K ésőbbiekben a tünetek d isse- 
m inálódása fokozódott, a recidívák napfényexpozíció után 
jelentkeztek, a klinikai kép a SCLE-re volt jellem zőbb. A  
histologiai leletben is a basal sejtréteg hydropikus degene- 
ratiója fokozottabb, a sejtes infiltratum a reticularis der- 
m isre lokalizálódott és szerényebb m értékű volt. Kezdet
ben enyhe általános tünetek kísérték, később dyspnoe 
jelentkezett. A  laboratóriumi leletek közül a d sD N A  ellen i 
autoantitestek m egjelenése jelezheti a progressziót, m elyet 
SL E-ben az aktivitás serologiai markerének tekintenek (4 , 
18). A  SCLE-re je llem ző  R o/SSA  antigen ellen i autoanti- 
test csak határértékeket mutatott (5, 11, 12).

A  tüdőfolyamat hátterének tisztázására szubjektív pa
naszok progressziójakor került sor. A z interstitialis pneu- 
moniákra je llem ző  szegényes kezdeti szubjektív lelet vagy  
ptx, később dyspnoe, esetleg  köhögés, megtalálhatók e se 
tünkben is. A  végső stádiumra je llem ző  súly vesztés, cardi- 
alis decom pensatio, dobverőujj, vérgáz eltérések m ég nem  
fejlődtek ki, bár a testplethysmographia mutatja a beszű
kült légzésfunkciót. A  desquam ativ alveolitis szövettani 
diagnosis. Jellem zője a macrophagok proliferációja, gra- 
nularis pneumocyták desquam atiója az alveolusba, kevés 
interstitialis plasm asejt, eosinophil granulocytát és  
lym phocytát tartalmazó infiltratum, fibrosis nélkül. A  k i
váltó okok toxikus, szekunder, exogen és idiopathiás ere



detűek lehetnek (3). A z idiopathiás esetek nagy részében 
autoimmun pathom echanism us feltételezhető az immun- 
serologiai leletek  (A N F pozitiv itás), a tüdőbiopsiás anyag 
IF vizsgálata során észlelt im m unglobulin, com plem ent 
lerakódás alapján (2 ).

A z ismertetett eset anam nesztikus adatai alapján a bőr 
és tüdő folyamat közel azonos kezdete, párhuzamos prog- 
ressiója m egfigyelhető. Ez és  az egyéb tünetek, valamint 
az im m unserologiai lelete alapján a két betegséget egy au
toimmun pathom echanism usú betegség különböző szervi 
manifestatiójának tartjuk, bár az em elkedett IgE szint, a 
pozitív  bőrpróbák exogen, allergiás eredet lehetőségét is 
felvetik a tüdőfolyamat kiváltásában.

A z erythem atodes korcsoporton belül több külön né
ven em lített, meghatározott klinikai képpel és serologiai 
leletekkel jellem zett kórform át különböztetnek meg (5, 7, 
8 , 10). A  gyakorlatban nem m inden beteget lehet besorolni 
az alcsoportokba, hiszen azok számtalan eset szintéziséből 
születtek. A  jelen leg tárgyalt kortörténet azt is példázza, 
hogy a D L E , SCLE és SL E  között a klinikum ban sokszor 
folyam atos átmenet észlelhető.

A z eset ismertetésével szeretnénk felh ívni a figyelm et 
a gondozás jelentőségére különösen  a különböző szakterü
leteken dolgozók szoros együttm űködésének szükséges
ségére.
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R . D . , G i l l i a m ,  J . N . : Subacute cutaneous lupus erythematodes 
and discoid lupus erythematodes. Arch. Dermatol., 1984, 1 2 0 ,  
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V É R A LV A D Á S M É R Ő  K É S Z Ü L É K  OE— 190

Az OE— 190 típusú Coagulométer IV. készülék egy
szerre négy független véralvadási ciklus mérésére 
alkalmas berendezés. A korszerű mérési elven műkö
dő, esztétikus megjelenésű készülék elengedhetetlen 
eszköze a modern véranalitikai laboratóriumoknak.

Általános működési elv

A véralvadási vizsgálatra előkészített mintát a 37 °C-ra 
thermosztált „munkahelyek" valamelyikébe kell he
lyezni. A mintához adott golyó a küvetta alatt létesí
tett forgó mágneses tér szerint egyenletesen halad a 
mintában. A golyóhaladás az optikai érzékelőkben 
folyamatosan impulzusokat generál.
Alvadáskor a képződő fibrinrostok a golyót megállás
ra késztetik. Ezzel a golyó mozgásával keltett impul
zusok is megszűnnek az optikai érzékelőben. A golyó 
megállásának automatikus detektálása a mérési idő 
végét érzékeli, ami a kijelzőn leolvasható.

max. 40 VA 
4
999,9 s 
37 °C±0,1 °C 
30 perc
300 x 290 x 75 mm 
60 N

±15 °C— +35 °C

0—45 °C

Tartozékok:

1000 db küvetta, .
1000 db 01 /8  golyóT
100 db reagenstároló kémcső,
1 db golyóadagoló,
1 db gépkönyv.

Hálózati teljesítményfelvétel 
Független mérőhelyek száma 
Max. mérési idő 
Termosztálási hőmérséklet 
Felfűtési idő 
Befoglaló méretek 
Súly kb.
Működési hőmérséklet- 
tartomány
Tárolási hőmérséklet- 
tartomány

Műszaki paraméterek:

Érintésvédelmi osztály 
Hálózati tápfeszültség

I. osztály 
220V/50 Hz ±10%
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Prenatális nemmeghatározás DNS dúsí
tási eljárással anyai perifériás vérmintából.
Lo, Y-M. D. és mtsai: Lancet, 1989, //, 1363.

A szerzők 19 terhes perifériás vérmintá
jából végeztek Y specifikus DNS szakasz 
alkalmazásával polymeráz láncreakciót, a 
magzat nemének meghatározása céljából. 
12 terhesnél pozitív volt az eredmény, ezek 
az asszonyok mindannyian fiú újszülöttet 
szültek, míg a 7 negatív esetben leány új
szülöttek születtek.

A kontamináció elkerülésére bevezetett 
előírások szigorú betartása mellett, a szer
zők eljárásukat alkalmasnak tartják prena
tális nem-meghatározásra.

A szerzők, a már korábban leírt, de siker
telenül alkalmazott polymeráz láncreakció 
módosítását, az úgynevezett „kettős erősíté
sű” rendszert dolgozták ki. Az eljárás lénye
ge, hogy az anyai vérminta DNS kivonatát 
30 s-on keresztül örvényeltetik, melynek so
rán a hosszú DNS láncok széttörtek és a 
magzati eredetű DNS fragmentumok az 
anyaival elkeveredtek. Ezután 2 ß g  DNS 
mintát vettek, melyből elvégezték a jelzett 
Y l.l és Y1.2 primerekkel a polymeráz lánc
reakciót, 40 cyeluson keresztül. Ezután eb
ből az anyagból 2 ß l  mintát vettek és ismé
telten elvégezték a polymeráz láncreakciót, 
az eljárás hatákonyságát növelendő Y1.3 és 
Y1.4 primerekkel. Az így kapott mintát ethi- 
dium gélen futtatták, majd értékelték.

A polymeráz eljárás ismétlése növeli a 
kontamináció veszélyét, azaz nem magzati 
eredetű, Y chromosoma bekerülését a 
rendszerbe.

Az értékelés során gyakorlatilag mind a 
19 vizsgált terhességnél a prenatális nem
meghatározás eredményével egyezett a 
megszületett magzat neme. Y chromoso- 
mát 107 hígításban is ki tudtak mutatni, a 
kettős erősítés metodika segítségével. Eljá
rásuk nagy pontosságát egyrészt a polyme
ráz reakció duplikációjának, másrészt a tel
jes sejt helyett a DNS fragmentumok 
vizsgálatának tulajdonítják. Eljárásukat to
vább fejlesztve alkalmasnak tartják a nem
hez kötötten öröklődő betegségek prenatá
lis diagnózisában leány magzat esetén a 
chorionbiopsia, illetve az amniocentézis 
elkerülésére. Ismételten felhívják a figyel
met a kontamináció veszélyére. A szerzők 
a munkafolyamat végzésére csak nőket al
kalmaztak, és ezen idő alatt nem végeztek 
férfinál genetikai vizsgálatot.

H a jd ú  J ú l i a  d r .

Mentálisan károsodott fiúk kromoszó
ma vizsgálata. English, C. J. és mtsai (De
partment of Human Genetics, University of 
Newcastle upon Tyne): J. Med. Genet., 
1989, 2 6 ,  379.

Korábbi tanulmányok 11—17%-ban adták 
meg a kromoszóma rendellenességek pre- 
valenciáját mentálisan károsodott fiúk kö
zött. Ekkor azonban még nem volt ismert a 
fragilis X kromoszóma jelentősége a szelle
mi visszamaradottság kialakulásában.

A szerzők vizsgálataikat egy angliai gyer
mekotthonban végezték, amelynek 557 szel
lemileg károsodott fiú lakója van. Sikeres 
kromoszóma analízis 512 esetben történt, 
abnormális kariotípust 110 betegben (21,5 %) 
találtak. A rendellenességek között első he
lyen állt a Down-syndroma (65 eset), ezt kö
vette a fragilis X-syndroma (30 eset), amely 
így a kromoszóma rendellenességek közel 
negyedét és az egész populáció mintegy 
6 %-át képezte. A fennmaradó 15 esetben az 
autoszórrüák strukturális rendellenességei és 
a nemi kromoszómák aberrációi álltak a 
mentális retardáció hátterében.

Eredményeik szerint minden ötödik fiú 
esetében egyértelműen kromoszomális ok
ra vezethető vissza a szellemi károsodás. 
Javasolják az ilyen típusú intézetek lakói
nak citogenetikai szűrését.

G a r d ó  S á n d o r  d r .

Leber-féle congenitalis amaurosis: új 
syndroma cardiomyopathiával. Russel- 
Eggitt, I. M. és mtsai: (Hosp. for Sick 
Children, Great Ormond Street, London, 
Inst. Child Health and Ophthalmol. Univ. 
London): Brit. J. Ophtalmol., 1989, 73, 250.

A Leber-féle congenitalis amaurosis 
(LCA) heterogén csoport, jellemzője az 1 
éves kor előtt fellépő csökkentlátás, nystag
mus, gyér pupillareakciók, a szemfenék 
degeneratív elváltozása. Az öröklődés au- 
tosomalis recessiv. L e b e r  1916-ban elkülö
nítette a kizárólagos ocularis formát és a 
mentalis retardatióval társuló congenitalis 
vakságot. Később kifejezetten csökkent 
vagy hiányzó elektroretinogrammot igazol
tak (ERG).

Elkülönítő kórismeként infantilis vagy ké
sői Batten-kór (neuronalis ceroid lipofúsci- 
nosis), peroxisomalis kórképek (Zellweger- 
syndroma és infantilis Refsum-kór) és mito- 
chondrialis myopathia jönnek szóba.

LCA esetében lehet csap-dysfunctio vagy 
congenitalis farkasvakság. Leggyakoribb 
fundus-elváltozás a granularis retinealis 
pigmenthám és a retina arteriolák elvéko- 
nyodása.

A szerzőcsoport 4 család 7 tagjában ész
lelt nystagmust 3 hónapos kor előtt, látás
zavart, fotofóbiát, jelentősen csökkent vagy 
hiányzó ERG-t. Közülük 6 betegnek cse
csemőkorban az életet fenyegető decom- 
pensatiós epizódjai voltak. 2 újszülöttkor
ban meghalt, 1 beteg gyermek 2 éves 
korban, egy másik betegük 19 éves korban 
exitált. Az 5 túlélő gyermek viszonylag jó 
állapotban van, maradandó nystagmussal,

látásromlással, a két legidősebbnél a fény
látás is elveszett. Termetük alacsony, elhí
zott habitusúak, az egészséges szülőktől, 
testvérektől eltérően.

L á s z l ó  A r a n k a  d r .

Herediter opticus atrophia (Leber): a 
cyanid anyagcsere defektusa? Berninger,
T. A. és mtsai: (Univ Eye Hosp. München, 
Inst. Legal Med.): Brit. J. Ophthalmol., 
1989, 73 , 314.

W ils o n  1965-ben közölte, hogy a L e b e r -  
f é le  opticus atrophia (LOA) súlyossága a 
dohányzással kapcsolatos, mivel a cyanid 
exogen fő forrása a dohány. Opticus neuri
tis előfordul cyanid intoxicatióban. Wilson 
szignifikánsan fokozott vizelet-thiocyanat 
ürítést talált egészséges dohányosokban, 
nem dohányzókkal szemben.

LOA-ban alacsony cyanid detoxikáló en
zimet, rhodaneset közöltek, májszövetből 
és rectum mucosából meghatározva az ak
tivitást.

A szerzők LOA akut stádiumában bizo
nyítottak jelentősen fokozott vércyanid- 
szintet, 54 //mol/l-t (normálisan kevesebb 
mint 7,7 ^mol/1). Cyanid antagonistákkal 
(250 mg p-DMAP methaemoglobin kép
zésre, 375 ml 8 %-os natrium thiosulphat 
infusio, 600 mg széndioxid-EDTA és 18 g 
Bu-vitamin) való kezelés hatására férfi be
tegük cyanid szintje csökkent, bár a látási 
funkció elhúzódó natriumsulphat terápiára 
sem javult lényegesen. Kimutatták, hogy 12 
krónikus LOA-ban a vércyanid-szint nor
mális, szemben az akut stádiummal. A rho- 
danese aktivitás valamennyi betegükben 
normális volt.

Az akut stádiumban a szerzők jelentős 
szerepet tulajdonítanak a cyanid anyagcse
re-zavarnak.

L á s z l ó  A r a n k a  dr.

A mitochondrialis myopathia non in
vasiv diagnózisa. I. Pöulton, R. M. Gardi
ner (Dept. Paed. Univ. Oxford, J. Radcliffe 
Hosp.): Lancet, 1989, I ,  961.

Az utóbbi években mitochondrialis myo- 
pathiában szenvedő (MM) betegek eseté
ben a mitochondrialis DNA (mt-DNA) 
deletióját és duplikációját egyaránt kimu
tatták. Az utóbbi az esetek kisebb részében 
észlelhető. A deletiós esetek igen nagy vál
tozékonyságot mutatnak, az izomban csu
pán restrikciós endonuclease emésztéssel 
egybekötött génpróbával igazolhatók.

MM esetén a szerzők az izom mt-DNA 
deletióját oligonucleotid sequentiákkal 
analizálták, PCR mintával 1,5 kilobázisú 
fragmensben találtak deletiót. Restrikciós 
enzim-analízissel 3 betegben a vér mt- 
DNA strukturális átrendeződését nem sike
rült korábban kimutatniuk. Bár az izom 
DNA-t nem vizsgálták, valószínűsítik, 
hogy a mt-DNA zavar az izomban és a vér
ben egyaránt mutatkozhat.
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Mindhárom betegük, ahol az mt-DNA 
deletiója bebizonyosodott, Kaems—Sayre 
phenotypusú volt.

Az MM betegek közel 40% -ában találha
tó mt-DNA deletio. Ezen technika non in
vasiv diagnosztikus lehetőséget biztosít a 
tünetmentes MM esetek közel 40%-ában.

L á s z l ó  A r a n k a  d r .

A Laron-törpeség és a növekedési hor
mon receptor-gének mutációja közötti 
összefüggés. Anselem, S. és mtsai (Service 
de Biochimie and INSERM, France): N. 
Engl. J. Med., 1989, 3 2 1 , 989.

A Laron-törpeség (hypophyser törpeség
II. típusa) ritka, autosomalis recessiv örök- 
letességű kórkép, amelyre jellemző, hogy 
növekedési hormonra (GH) refrakter.

A Laron-törpeségben a GH szint normá
lis vagy emelkedett, a működő GH-kötő 
protein hiányzik a betegek szérumából. A 
betegek szövetei rezisztensek mind exogén, 
mind endogén GH-ra, erythroid progenitor 
proliferáció GH-ra nem jön létre, ugyanak
kor in vitro stimulálhatok insulin-like 
growth factor I-gyel. Feltételezik ezért, 
hogy a kórkép a GH receptorok hibás vagy 
elégtelen működésével, ill. a somatomedin 
C struktur-gén hibájával függ össze.

A szerzők molekuláris genetikai mód
szereket alkalmaztak Laron-törpeség fami
liáris, ill. sporadikus eseteiben a kórkép 
alapját képező defektus tisztázására.

Gél-elektroforesissel a restrictiós frag
ment polymorphismus (RFLP), valamint a 
DNA sequentia és linkage analízis felhasz
nálásával két olyan család vizsgálatáról szá
molnak be, amelyekben a vérrokon szülők 
több gyermeke jelleghordozó beteg volt. 
Ugyanakkor elvégezték a mutáció elemzést 
hét, az előbbiekkel nem rokon Laron-bete- 
gekben és 35 egészséges egyedben.

Megállapították, hogy a kóros fenotípus 
és a családra jellemző RFLP együttesen 
öröklődik.

Direkt mutáció analízissel az egyik vizs
gált családban DNA bázis (thymidin- 
cytosin) substitutiót találtak mind a négy 
utódban, és a heterozygota szülők lympho- 
cyta RNA készletében mind a mutáns, 
mind a normál GH receptor mRNA-t kimu
tatták. A thymidin-cytosin bázis csere kö
vetkeztében phenylalanin helyett serin ke
rült a receptor gén extracelluláris 
tartományába. Feltételezik, hogy ez a GH 
receptoron belüli molekuláris változás le
het a felelős a plazma GH-kötő aktivitás de
fektusáért.

A másik család betegeiben, ill. a hét to
vábbi Laron-törpeségben szenvedő beteg
ben nem volt igazolható ugyanezen DNA  
mutáció.

Ez arra utal, hogy mind a különböző et
nikumokhoz tartozó betegekben, mind 
ugyanazon populáció egyedeiben a gén
szerkezet változása különböző mutáns allé
tokkal lehet kapcsolatos, tehát génen belüli 
polymorphismus lehetséges.

A GH receptor marker karakterének fel

ismerése segítség lehet a GH rezisztens 
szindrómák nosologiai tisztázásában, és je
lentős szerepe van a genetikai preven
cióban.

D o b o s  M a t i l d  d r .

A Laron-törpeség és a medullaris 
pajzsmirigy carcinoma molekuláris bio
lógiai megközelítése. Jackson, Ch. E., 
Norum, R. A. (Henry Ford Hospital, Det
roit): N. Engl. J. Med., 1989, 3 2 1 , 1039.

A klasszikus és a molekuláris genetikai 
kutatások egybehangolása tette lehetővé a 
Laron-törpeségben a növekedési hormon 
rezisztencia megértését, tisztázva, hogy a 
kórkép alapja egy génen belüli molekuláris 
változás.

Az új molekuláris genetikai módszerek 
alkalmazása további örökletes betegségek 
génhordozóinak kiszűrésével ezen betegek 
védelmét és a genetikai prevenciót teszik 
lehetővé. S o b o l  é s  m t s a i  a multiplex endok
rin neoplasia 2a típusában jellemző, a gén
hordozók kiszűrésére alkalmas DNA frag
ment polymorphismust (RFLP) észlelt (N. 
Engl. J. Med., 1989, 3 2 1 ,  996.). A kórkép 
autosomalis domináns öröklődésmenetet 
mutat, tehát az egymást követő generációk 
tagjai igen nagy kockázattal betegednek 
meg. A kóros génhordozók családon belüli 
kiszűrése a carrierek túlélését, a rákos elfa
julás korai felismerését eredményezheti. A 
megbetegedésre jellemző medulláris pajzs
mirigy carcinoma, az adrenomedullaris és 
parathyreoidea tumorok ugyanis sebészileg 
kezelendők, az eredményesség a felismerés 
időpontjától is függ.

A DNA analízissel kiszűrt, kóros génse- 
quentiát hordozó családtagok kockázata 
tumoros pajzsmirigy carcinoma szokott 
lenni, a parathyreoidea tumorok és phaeo- 
chromocytomák rendszerint későbbi élet
korban jelentkeznek, egyes családokban el 
is maradnak.

A kiszűrt kóros génhordozók rendszeres 
ellenőrzése calcitonin teszt segítségével a 
tumomövekedést ellenőrző stratégia része. 
A legtöbb szerző évenkénti szűrést tart 
szükségesnek, mint a legrövidebb perió
dust, amelyben a preklinikai stádium, a C- 
sejt hyperplasia már detektálható.

Az előnyös marker típushoz tartozó csa
ládtagok igen alacsony kockázattal bírnak 
endokrin neoplasiára, ezért tehát felesleges 
ezek költséges szűrővizsgálata, és megen
gedhető a félelem nélküli utódvállalás.

A tumor genotípusa adott családban ál
landó, ennek ismerete a magzat sorsának 
eldöntésében is meghatározó.

D o b o s  M a t i l d  d r

Ataxia teleangiectatica: milyen járulé
kos vizsgálatok relevánsok? Boltzhauser,
E. és mtsai (Kinderspital Zürich): Schweiz, 
med. Wschr., 1989, Ü 9 , 133 (Suppl. 29).

Az ataxia teleangiectatica (at.) ritka 
(1 : 40 000 praevalentia) autosomalis re

cessive öröklődő betegség (génlókusz 11 q 
22—23). A kedvezőtlen prognózist a prog- 
rediáló neurológiai szimptomatika, foko
zott malignoma kockázat, valamint a fertő
zésre való hajlamosság jelentik. Az 
iskoláskor előtti diagnózis klinikailag alig 
bizonyítható, mert a hasonló ataxia- 
szindrómák igen nagy hasonlóságot mutat
nak. A szerzők öt saját típusos at.- 
betegüknél a következő laboreredmények 
mutatkoztak kórosnak (zárójelben a vizs
gált esetek): 1. emelkedett a-fetoprotein 4
(4) ; 2. fokozott chromosomatörékenység 4
(5) ; IgGí, IgG4 immunglobulin alosztá
lyok csökkenése 5 (5); haemophilus- 
(pneumococcus-) polysaccharidák elleni 
antitestek hiánya 2 (2); a G2-fázisban besu
gárzott sejteknél átlag alatti lymphocyta 
proliferatio/sejtciklus blokkolás.

A chromosomatörések főleg a 14. chro- 
mosomát illetik; ez magyarázhatja a törési 
helyek szerint az immunglobulin alosztá
lyok konstellációját. Az at. a felsorolt la
borvizsgálatok alapján messzemenően bi
zonyítható, illetve a normál leletek alapján 
kizárható.

if i .  P a s t in s z k y  I s tv á n  d r .

Felnőtt örökbefogadottak és biológiai 
testvéreik obesitasának genetikája. So
rensen, T. I. A. és mtsai (Hvidovre Univer
sity Hospital, Copenhagen): Br. med. I ,  
1989, 2 9 8 ,  87.

A kövérség jellemző lehet családokra. E 
tendencia genetikai bizonyítékát családi 
kapcsolatokat elemző modellek, ikertanul
mányok, örökbefogadottak és az örökbe fo
gadó szülők leszármazottainak összehason
lításai adták. Ezen vizsgálatok nem tudták 
kizárni a környezeti tényezők zavaró hatá
sát. A közelmúltban 2 tanulmány foglalko
zott örökbefogadottak és természetes szülő
ik obesitasával, egyöntetűen igazoltak 
poligén hatásokat és major gén hatását sem 
tudták kizárni.

A szerzők újfajta vizsgálatukban egy
mástól távol nevelt felnőtt örökbefogadot
tak és természetes testvéreik, féltestvéreik 
súlyát és testtömeg indexét hasonlították 
össze. Dánia 1924 és 1947 között örökbefo
gadásait elemezték, a népességnyilvántar
tás segítségével megkeresték az örökbefo
gadottakat, féltestvéreiket, testvéreiket. A 
vizsgálatot kérdőíves módszerrel végezték.

57 örökbe fogadott személy 115 testvéré
nek és 341 örökbefogadott 850 féltestvéré
nek adatait elemezték. Az összehasonlítás
hoz az örökbefogadottakat 4 csoportba 
(sovány, középsúlyos, túlsúlyos és kövér) 
osztották. Mind a 4 csoportban az örökbe
fogadottak súlyával párhuzamosan emelke
dett a testvéreik testtömeg indexe, ugyan
ilyen, de gyengébb emelkedést találtak az 
örökbefogadottak és féltestvéreik között. 
Eszerint a zsírtartalom öröklődése — so
ványtól kövérig — poligén transzmissziójú. 
Major gén vagy gének hatását feltételezik a 
szerzők specifikusan az obesitasra vonat
kozóan a túlsúlyos és kövér csoportokban



Vérnyomáscsökkentő

ö ssz e té te l : Tablettánként 1, ill. 2 mg prazosinum 
/prazosinium  chloratum alakjában/

Értágító
tüneteit.
Hatását
torainak

ANTIHIPERTENZIV HATÁSA A PERIFÉRIÁS ELLENÁLLÁS 
CSÖKKENTÉSÉNEK A KÖVETKEZMÉNYE.
A vérnyomás csökkentése nem jár együtt a szív-perctérfogat, a 
szívfrekvencia, a vese vérellátása és a glomerulus filtráció mértékéne 
klinikailag jelentős változásával.
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Minipress csökkenti az LDL 
szintet /  aterogén koleszterin frakció /  és nem befolyásolja vagy 
növeli a HDL szintet /  protektiv koleszterin frakció/.
Terápiás ha tása  szívelégtelenségben is érvényesül.
Keringési elégtelenségben a terápiás hatás a bal kamrai töltőnyomás 
a szív e lőterhelése/ és a teljes perifériás ellenállás /  a szív 
utóterhelése/ csökkentésének, valamint a szív-perctérfogat 
növelésének az eredménye.
Ezek a hatások mind az arteriolákon, mind a vénákon kiegyensúlyo
zottan érvényesülő értágító hatással hozhatók összefüggésbe, 

hatása következtében mérsékli a Raynaud-szindróma és betegség

jóindulatú prosztata hiperpláziában a mirigy- és izomszövet a lfa^recep 
gátlása révén fejti ki.

JAVALLATOK
Különböző etiológiájú é s  súlyossági fokú hipertónia.
Adható önmagában vagy diuretikumokkal és/vagy egyéb antihipertenzív gyógyszerekkel együtt. 

M érsékelt é s  súlyos szívelégtelenség.
Kiegészítheti az addig alkalmazott kezelést /szívglikozidok és diuretikumok/, ha arra a beteg nem 
reagál megfelelően vagy refrakterré válik.
Raynaud-szindróma, Raynaud betegség.
Jóindulatú prosztata hiperplázia által okozott húgyúti obstrukciók adjuváns tüneti kezelésére.

ELLENJAVALLATOK
A gyógyszer iránti túlérzékenység.
Nem ajánlott szívelégtelenség kezelésére, ha annak oka mechanikus obstrukció.
Terhes és szoptatós anyáknak csak a gyógyszer adásának előnyeit és a lehetséges hátrányait gondosan 
mérlegelve adható.
Adása 12 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.

ADAGOLÁS
Gyakorlati útm utató az adagolás beállításához hipertóniában:

Reggel Este

Első nap 0,5 mg
A következő 3 napon 0,5 mg 0,5 mg
Az ezt követő 3 napon 1,0 mg 1,0 mg

Ellenőrzés

A következő napokon ha szükséges 2 mg 2 mg



/Minipress

Ezt követően a Minipress adagja a megfelelő vérnyomásválasz eléréséig a betegek egyéni érzékenységének 
megfelelően növelhető max. napi 20 mg-ig.
A Minipresst célszerű naponta kétszer /reggel és este/ bevenni, de naponta háromszor is adható. 
Szívelégtelenség kezelésére fekvő betegeknek az ajánlott kezdő adag naponta 2-4-szer 0,5 mg. Ez az adag
2- 3 naponként növelhető a beteg klinikai javulásának eléréséig. Szokásos fenntartó adag 4-20 mg
3- 4 részletben.
Raynaud-szindróma, illetve betegség  kezelésére a javasolt kezdő adag naponta 2-szer 0,5 mg, a szokásos 
fenntartó adag naponta 2-szer 1-2 mg.
Jóindulatú prosztata hiperplázia esetén az obstrukciós tünetek csökkentésére ajánlott kezdő adag este 
0,5 mg majd 2-szer 0,5 mg 3-7 napig, ez fokozatosan hetente emelhető legfeljebb napi 2-szer 2 mg-ig.
Ezen adag túllépése nem javasolt.

MELLÉKHATÁSOK
Szédülés, fejfájás, kábultság, gyengeség, hányinger és palpitáció, ortosztatikus hipotónia. A kezelés során 
ezek a mellékhatások rendszerint megszűnnek vagy oly kismértéküek, hogy a gyógyszer adagjának 
csökkentését nem teszik szükségessé.
Ritkán előfordult hányás, hasmenés vagy székrekedés, alhasi diszkomfort érzés és/vagy fájdalom, ödéma, 
májfunkciós rendellenességek, pancreatitis, dyspnoe, eszméletvesztés, tachycardia, idegesség, hallucináció, 
depresszió, gyakori vizelési inger és inkontinencia, paraesthesia, kiütés, viszketés, alopecia, lichen planus, 
impotencia, homályos látás, a sclera pirossága, orrvérzés, fülcsengés, szájszárazság, orrdugulás és izzadás, 
láz, pozitív antinukleáris antitest titer, arthralgia. Összefüggésük a Minipress szedésével nem minden 
esetben volt megállapítható.

FIGYELMEZTETÉS
Ritkán előfordulhat a kezelés elején, vagy a dózis növelésekor, hogy a Minipress bevétele után fél-másfél 
órával átmeneti szédülés, gyengeség, izzadás lép fel. Ilyen esetben, amíg a tünetek tartanak, célszerű 
feküdni.
A gyógyszer rendelésekor a jóváhagyott alkalmazási előírás /Útm utatóhoz készült pótlap/ részletes , 
információit kell figyelembe venni.

MEGJEGYZÉS: + Csak vényre adható ki.

CSOMAGOLÁS: 100 db 1 m g-ostabl.
100 db 2 mg-os tabl.

ELŐÁLLÍTÓ: BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen
PFIZER Inc., New York, USA együttműködés alapján.
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* PFIZER Inc., New York védjegyzett neve.



talált kapcsolatok alapján. Véleményük 
szerint a kövérség nemtől függetlenül 
öröklődik.

M á r k  L á s z l ó  á r .

A 18-as chromosoma hosszú karjának 
deletiója, a primer hypothyreosis, 
Biermer-anaemia és az IgM típusú hypo- 
gammaglobulinaemia kapcsolata. Hen- 
rot, B. és mtsai (Département de Pédiatrie, 
de Médecine Interne et du Centre de Géné- 
tique Humaine, Cliniques Universitaires 
Saint-Luc, B—1200 Bruxelles): Arch. Fr. 
Pédiatr., 1989, 4 6 ,  729.

A megaloblastos anaemia másodlagos 
Bi2-hiány következménye és igen ritka 
gyermekkorban. A gyomor-nyálkahártya 
hisztológiája és a gyomomedv elválasztása 
alapján két típust lehet elkülöníteni. Az el
ső megfelel egy veleszületett intrinsic fak
tor hiányának, amely autoszóm, recesszíve 
öröklődik, általában 3 éves kor előtt jelent
kezik, s eddig csak 15 esetről számoltak be. 
A második forma megfelel a felnőttek 
Biermer-féle anaemiájának; jellemzi a gyo- 
momedvben az intrinsic faktor hiánya és a 
histamin-dependens achlorhydria. Eddig 11 
betegről számolt be az irodalom.

A szezők egy eredeti megfigyelést közöl
nek egy olyan fiatal egyénről, akinek a 
Biermer-anaemiáját (B. A.) 16 éves korban 
diagnosztizálták. Ezt a beteget éveken át 
primer hypothyreosis miatt kezelték. 
Emellett a betegnél többszörös fejlődési 
rendellenességet, mentális debilitást, és 
IgM-típusú hypogammaglobulinaemiát 
észleltek. A beteg karyotypusa a 18-as 
chromosoma hosszú karja deletiójának bi
zonyult.

A szerzők részletes áttekintést adnak az 
érintett egyén megelőző múltjáról, jelen 
helyzetéről, elszenvedett betegségeiről, az 
elvégzett vizsgálatokról. Az elvégzett 
chromosoma-vizsgálatot ábrán is, majd az 
immunglobulinokkal, thyreoidea hormo
nokkal és antitestjeikkel kapcsolatos vizs
gálatokat táblázatban foglalják össze. Kü
lön táblázat szemlélteti a haemogram- és 
vitamin-értékeket 1982—1987 között, 
összehasonlítva az 1977-es értékekkel.

A végeredményben kazuisztikainak mi
nősíthető, de a folyóirat által eredetinek 
megítélt közleményből az alábbi fontosabb 
vélemények formálhatók: Eddig egyedülál
lónak minősíthető egy chromosoma hosszú 
karjának deletiója, amely kapcsolódik egy 
polymalformatiós szindrómával, hypogam- 
maglobulinaemiával és primer hypothyreo- 
sissal.

Az irodalomból ismert hasonló betegek 
tüneteinek értékelésével a következő meg
állapítások vonhatók le: 1. A hypothyreo- 
idea-zavarok és az anaemia perniciosa va
lószínűen autoimmun eredetű. 2. A 18q 
szindróma egy olyan klinikai egység, amit 
szellemi visszamaradottság, az arc középső 
részének összehúzódása, alacsony test
hossz és egyéb rendellenességek jellemez
nek. Mindezekhez a pajzsmirigy zavara két

esetben társul: a) hypoplasia thyreoideae, 
b) IgA-hiányos hypothyreosis. 3. A 18-as 
chromosoma hosszú karjának deletiója 
gyakran társul IgA-hiánnyal. 4. Végezetül a 
szerzők kiemelik, hogy — az irodalmat is 
figyelembe véve — betegük a legfiatalabb, 
akiben a 18q szindróma, hypothyreosis, és 
a Biermer-anaemia együtt fordult elő. Az a 
véleményük, hogy a 18q-s szindrómás be
tegeket a jövőben fokozott figyelemmel kell 
endokrinológiai, haematologiai és immu
nológiai szűrővizsgálatban részesíteni, 
mert ezek előfordulási gyakoriságát esetük 
is meggyőzően támogatja, feltételezi.

K ö v é r  B é l a  á r .

A Chédiak—Higashi-kór gyorsított fá
zisa. Bejaoul, M. és mtsai (Unité d’Immu- 
nologie et d’Hématologie, Département de 
Pédiatrie Hőpital des Enfants-Malades, 
F—75015 Paris): Arch. Fr. Pédiatr., 1989, 
4 6 , 733.

A Chédiak—Higashi (Ch.—H.)- 
betegség egy autoszóm recesszíve öröklődő 
megbetegedés, amit a leukocytákban je
lentkező abnormális granulációk megjele
nése jellemez, emellett pigment-anomáliák 
és fokozott, fertőzésekkel szembeni érzé
kenység mutatkozik. A betegség fellépése, 
annak egy bizonyos szakaszában, azaz a sú
lyosbodás fázisa, amit „gyorsult, gyorsí
tott” fázisnak is neveznek, adja meg a kór
kép eredetiségét és határozza meg a 
súlyosságát is. Egy retrospektív ankét be
számolója szerint a betegek kb. 73 %-ban az 
első, hirtelen, gyorsítottan fellépett fázis
ban haltak meg, átlag 3 V2 éves korban.

A szerzők jelen munkájukban 10, Ch.—
H.-kórban szenvedett betegnél gyorsult, hir
telen fellépett fázis tüneteiről, történéseiről 
számolnak be. Emellett foglalkoznak a pato- 
fiziológiás hipotézisekkel is. A beteganyag, 
az alkalmazott módszer részletes ismerteté
se után vizsgálati eredményeik megbeszélé
sére térnek rá. Megemlítik, hogy az ún. 
„gyorsított, gyors” fázis betegeiknél átlag 3 
éves korban jelentkezett. A klinikai tünete
ket, a legfőbb adatokat táblázatban foglalják 
össze. Ezek: láz, hepatosplenomegalia, vér
zés, oedemák, idegrendszeri tünetek, icte
rus, polyadenopathia.

Táblázatban mutatják be biológiai vizs
gálati eredményeiket is. Ezek közül a he
matológiai eredmények főbb mutatói: ana
emia, thrombopenia, leukopenia, 
neutropenia, fibrinopenia a legjelentőseb
bek. A vérlipidaemia közül a hypertriglice- 
ridaemia volt a leggyakoribb, az egyéb bio
lógiai elváltozások közül a hyponatraemia, 
hypoproteinaemia volt a legfeltűnőbb, ami 
az antidiuretikus hormon nem megfelelő 
kiválasztására utalt.

A histopathologiai kép a cytophagiát mu
tatta, az összes visceralis szervek lympho- 
histiocyter infiltrációja mellett.

A szerzők, miután részletezik a kezelési 
eljárásaikat, összefoglalójukban a követke
ző lényeges megállapításokat teszik: 1 
Ch.—H.-kórképben a gyors fázis kifejlődé

se általános. Ennek fellépte átlag három év, 
szélsőség 2 hó és 17 év között ingadozik. 2. 
A fellobbanást többnyire virális fertőzés 
váltja ki, hirtelen, a fentebb említett tüne
tekkel. 3. A pancytopenia, főleg a neutro
penia és thrombopenia állandó jelenség. 4. 
Jellemző vonás a vérlipidek zavara. 5. Na
gyon fontos a histopathologiás, a diffúz 
polyvisceralis lymphocytás, monocytás in- 
filtráció, histiocytosis. 6. A klinikai, bio
lógiai és histologiai jelek hasonlítanak a 
familiáris lymphohistiocytosisos elváltozá
sokhoz. 7. A lymphohistiocyter rendszer 
hyperaktivitása általános jellemzője a 
„gyors” , vagy „gyorsult” fázis megjelené
sének a betegség folyamán. 8. Az a hipoté
zis, hogy az aktivált macrophagok prolife- 
rációja felelős a „gyors” , „gyorsult” 
fázisért, terápiás konzekvenciákhoz is ve
zetett: a nagy dózisú corticoidok, cytotoxi- 
kus drogok, alkyláló ágensek, plasmaphe
resis, cseretranszfúziók eredménytelenek 
maradtak. 9. Rövid távra eredményt hozott 
az etoposid, vagy VP—16—213, amit kez
detben a monocyta leukaemiában használ
tak. Nagy dózisú corticoidokkal kombinál
va, gyors remisszióhoz vezettek. A 
visszaesés azonban elkerülhetetlen maradt. 
Ismételt visszaesések után szóba jön az al- 
logén csontvelő transzplantáció.

K ö v é r  B é l a  á r .

Gastroenterologia

Cyclosporin kezelés krónikus aktív 
Crohn-betegségben. Placebo kontrollos, 
kettős vak, randomizált tanulmány.
Brynskov, J. és mtsai (4 dániai, egy kanadai 
és egy olasz centrum részvételével): N. 
Engl. J. Med., 1989, 3 2 1 , 845.

A Crohn-betegség ismeretlen eredetű és 
pathogenezisű krónikus gyulladásos beteg
ség. Epidemiológiai tanulmányok bizonyít
ják, hogy a betegek 75%-ában relatíve eny
he lefolyású. Néhány esetben az intenzív 
kezelés ellenére, súlyos, aktív, folyamatos 
betegségről van szó. A kortikoszteorid-, 
sulfasalazin- és metronidazol-rezisztens 
esetekben vagy azoknál, akik nem tolerál
ják ezeket a szereket, immunosuppressiv 
kezelést adunk. A cyclosporin (c) újfajta 
immunosuppressiv gyógyszer, melyet szé
les körben használnak a szervtranszplantá
cióknál. Szelektív hatása van a T-lympho- 
cyták mediálta immunválaszokra.

A szerzők 3 hónapos, kis adagú c. keze
lést próbáltak placebo kontrollal, steroid 
rezisztens vagy intoleráns, aktív, krónikus 
Crohn-betegeikben. A betegek a kezelés 
során prednisolont is kaptak 20 mg, vagy 
annál kisebb adagban, és ennek dózisán 
sem a kezelés előtt 2 héttel, sem a kezelés 
alatt nem változtattak. Néhány beteg sulfa- 
salazint vagy aminosalicylsavat kapott 
mindvégig. A betegek más immunosupp
ressiv szert sem a kezelésbe vétel előtt leg
alább 4 héttel, sem a c. kezelés alatt nem 
kaptak. A kipróbálás mindenben megfelelt 
a II. Helsinki Deklarációnak.
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A c.-t orálisán 5—7,5 mg/tskg/nap adag
ban adták betegeiknek, a végső dózis medi- 
ánja 7,6 mg/tskg/nap (3,0—15,8) volt. A c. 
szintet a vérben radioimmunoassay-vel 
mérték. Az értékelés a jóllét, testsúly, ét
vágy, általános állapot, diarrhoea, láz, hasi 
rezisztencia jelenléte, érzékenység vagy ha
si fájdalom, szövődmények és extraintesti- 
nalis megjelenés alapján történt a kezelés
2. hetében, 1., 2. és 3. hónapjában, függet
len orvosok által, és értékeltek a gyógyszer 
elvonás után 3 hónappal is. Különböző sta
tisztikai analíziseket végeztek. A c. szigni
fikánsan jobb eredményeket adott a place- 
bónál, ezt mindegyik centrumban 
észlelték. A javulást pontozás, a plasma 
orosomucoid szintje és az aktivitási index 
alapján mérték le. A c.-nal kezeltek egy- 
harmada lényegesen javult, majdnem újabb 
harmada közepes javulást észlelt a periódus 
végére (37-ből 22 javult, összehasonlítva 34 
placebót kapott közül csak 11 mutatott javu
lást [p =  0,032]. A c. kezelés alatt szignifi
kánsan javult a serum orosomucoid szintje 
(p =  0,025) és a betegség aktivitási indexe 
(p =  0,00012). A betegektől 3 hónap múl
tán fokozatosan elvonták a szert, és 37 kö
zül 14-ben maradt a jó állapot (38%), míg 
a placebót kapottak közül 34-ből 5 maradt 
jól (15%), itt p =  0,034.

A mercaptopurin és azathioprin Crohn- 
betegségben hasznos szemek tűnik, ha 
megfelelő adagban és kellő ideig alkalmaz
zák. A remisszió eléréséhez általában 12 
hét szükséges. A c. egyik előnyének lát
szik, hogy gyorsabban fejlődik ki hatása. 
Tanulmányukban a javuló esetekben ez a 
kezelés 2. hetében már látszott. Ez arra 
utal, hogy 2—4 hetes c. kezelés után csak 
akkor érdemes tovább adni a szert, ha defi
nitiv javulás következett be. A javulás ará
nya valamivel nagyobb azokban a betegek
ben, akik a c. mellé prednisolont is kaptak. 
Vitatkozni lehet róla, hogy inkább a predni- 
solon a hatékonyabb szer, de az ellenkező
jét látták a placebo csoportban. Az iroda
lom szerint a prednisolon emeli a plazma c. 
szintet.

A szerzők azt a következtetést vonják le 
tanulmányukból, hogy c-ra a betegek javul
tak mind steroiddal, mind nélküle. A c-t re
latíve alacsony adagban adták, a mellékha
tások enyhék voltak. A betegek 27%-ában 
figyeltek meg c. malabsorptiót, ezekben le
hetséges iv. kezelést kipróbálni. C. kezelés 
után a Crohn-betegség kiújulhat. A szerzők 
szerint fontos, hogy a szert fokozatosan 
vonják el.

Hosszú ideig tartó, követéses vizsgálatok 
szükségesek, hogy a c. kezelés helyét meg
találjuk a Crohn-betegség gyógyításában.

S z a ló k i  T ib o r  d r .
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Cyclosporin kezelés a gyulladásos bélbe
tegségekben. Egy lépés hátra vagy ugrás 
előre? Sachar, D. B. (Szerkesztőségi közle
mény): N. Engl. J. Med., 1989, 321 , 894.

A világ gastroenterológusai olyannyira 
elszántak, hogy minden szalmaszálat meg

ragadnak a gyulladásos bélbetegségek 
problematikájának újabb megközelítésé
ben. A reménytelenséget le lehet mérni 
abban is, hogy ileitis, colitis kezelésére 
ajánlottak már BCG vakcinációtól kezdve 
A-vitaminon, thymectomián át acupunctu- 
rát is. Azonban csak 4 szer alkalmazása 
nyert polgárjogot a gyulladásos bélbetegsé
gek kezelésében: sulfasalazin és az amino- 
salycilatok, corticosteroidok és ACTH, 
metronidazol és egyéb antibioticumok és 
az immunsuppressiv szerek. Az alapvető 
kezelés tehát számos kísérlet, teória ellené
re maradt nem specifikus, gyulladásgátló.

A gyulladásos bélbetegségek egyik mo
dellje az intestinalis vulnerabilitáson és az 
antigénekre adott túlzott immunválaszon 
alapul. A kezelésben két alapvető formától 
figyeltek meg javulást. Az egyikben — 
mely különösen Crohn-betegségben haté
kony — az antigénterhelést csökkentették 
széles spektrumú antibioticumokkal, ele
mentáris diétával, teljes parenteralis táplá
lással vagy a béltartalom áramlási irányá
nak sebészi megfordításával. A második 
formában — mely gyakran hatékony mind 
Crohn-betegségben, mind colitis ulcerosá- 
ban — az immunválaszt csökkentették. A 
steroidok és aminosalicylatok gátló hatása 
mellett kimutatták az antimetabolit mer
captopurin és azathioprin jótékonyságát, 
erősen felmerült a kezelésben a folsav anta- 
gonista methotrexat, tervezik a relatíve 
drasztikus lépcsőt: apheresissel eltávolítani 
a T-sejteket. Mostanában célzások vannak 
az antigén inhibitor chloroquin és hydro- 
xychloroquin kezelésre.

A gyulladásos bélbetegségekben alkal
mazott újabb immunregulátor gyógyszerek 
közül a legdrámaibb a cyclosporin, a T-sejt 
aktiváció erőteljes suppressora. Óriási lé
pésként B r y r ts k o v  és mtsai szerveztek egy 
nemzetközi, többközpontú, randomizált, 
placebo kontrollos vizsgálatot a refrakter 
Crohn-betegség cyclosporin kezelésére. 
Arról számoltak be, hogy a szer klinikai és 
laboratóriumi javulást hozott létre bete
geikben.

Legalább négy okból fontos e tanulmány. 
Először: új kezelés Crohn-betegségben. A 
3 hónapos kezelésre a betegek 59%-a 
javult, szemben a placebót kapottak 
32%-ával (p =  0,032). Másodszor: olyan 
betegeket vettek be tanulmányukba, akik a 
konvencionális steroidra nem reagáltak. 
Az, hogy a cyclosporin terápia valamennyi
vel sikeresebb volt steroidokkal együtt ad
va, újra azt húzza alá, hogy egylépcsős ke
zeléssel szerényebbek az eredmények. 
Harmadszor: a steroidokat kivéve cyclo- 
sporinnal gyorsabban lehetett javulást el
érni, a kezelt esetekben 2 héten belül 
lemérhető az eredmény, míg az antimeta- 
bolitokkal általában 3—4 hónapos, a met- 
hotrexattal 8—10 hetes kezelés szükséges 
ahhoz, hogy a sikerességet megállapíthas
suk. Tény, hogy súlyos colitis ulcerosában 
iv. cyclosporin napokon belül eredményes. 
Legvégül: a szer adása gyulladásos bélbe
tegségekben racionálisnak tűnik, mivel T- 
helper sejt hyperreaktivitás és T-suppressor 
sejt inaktivitás mutatható ki a betegekben,

és a cyclosporin a T-sejt aktivitással interfe- 
rál anélkül, hogy gátolná a T-suppressor 
sejtek működését.

A remény sugarai mellett természetesen 
óvatosaknak is kell lennünk. A referáló 
vitatja Brynskovék kettős vak módszerét, 
melyet formailag nem tartanak annak. 
Rámutat, hogy a cyclosporin malabsorptio 
miatt (közel a betegek 30%-ában különbö
ző fokú volt) további tanulmányokban kell 
megítélni a kezdeti iv. adás hasznát. A cyc- 
losporinnal kezelt betegek 38%-a a tanul
mány befejezése után 3 hónappal remissió
ban volt, viszont a kezdetben javultak 
36%-a gyorsan visszaesett. Súlyos, steroid 
refrakter esetekben a cyclosporin gyorsan 
hathat, és így elég időt ad a lassan ható, 
hosszasan adagolandó szereknek (pl. anti- 
metabolitok) a jó hatás fenntartására. A 
cyclosporin főleg a vese sejtjeire toxikus, 
ezt jó tudni.

Meg kell tehát tanulni a cyclosporin meg
felelő alkalmazási módját, folytatni kell a 
kutatásokat ahhoz, hogy e kezelés hatalmas 
előreugrásnak bizonyulhasson.

S z a ló k i  T ib o r  dr.

Colorectalis adenomák polypectomiás 
eltávolításának utánkövetése. A totál- 
colonoscopiák fontossága. Kurato Yashiro 
és mtsai (Institute of Gastroenterology, Tb- 
kyo Women’s Medical College Tokyo, Ja
pan): Surg. Endosc., 1989, 3 , 87.

1950-ben Japánban a colorectalis carci- 
nomák mortalitása 100 ezer lakosra 1,5 
volt, de ez a szám 1986-ra hatszorosára nö
vekedett: 9,9 lett. A colorectalis adenomák 
száma is nagymértékben nőtt, feltehetőleg 
a keleti stílusú, szénhidrátokban gazdag di
éta helyett a zsírban bőséges nyugati étrend 
elterjedése miatt. A colorectalis adenomák 
és carcinomák közötti definitiv kapcsolat 
nem ismeretes, az idevonatkozó elméletek 
nem egységesek a malignus elfajulás ma
gyarázatának területén. Utánkövetéses 
vizsgálatok során M o r s o n  é s  B u s s e y

1985-ben 1697 polypectomizált betegnél 
úgy találta, hogy az adenomák recidívája 
50%-os, a carcinomák kiújulása 6,6 %-os.

A szerzők 1974 és 1985 között 582 bete
get colorectalis adenoma, illetve korai car
cinoma miatt polypectomizáltak. 100 be
tegnél több mint két alkalommal történt 
colonoscopia. Három csoportra osztották 
őket, A-ban egyéves intervallumban, ő-ben 
kétéves intervallumban, C-ben három
vagy többéves intervallumban végezték el a 
teljes colonoscopiát. Új adenomát az A  
csoportban 13%-ban, afl-ben 50%-ban, C -  
ben 43%-ban találtak, amely A  és B  között 
szignifikánsnak bizonyult. Az újonnan ki
fejlődött adenomák helye főleg a haránt 
vastagbél, kisebb részben a jobb colonfél 
volt. Nagy számban növekedett a pozitív le
let azoknál a betegeknél, akiknél az első 
polypectomia in  s i tu  carcinomát bizonyí
tott. Az utánkövetéses colonoscopiák során 
előrehaladott carcinomát nem találtak(I). A 
betegek kora és a kezdeti vizsgálatok során



eltávolított adenomák száma valamint a re- 
cidívák között kapcsolatot nem tudtak felfe
dezni. A vizsgálatok vezénylése alatti fő 
probléma a betegek szem elől való téveszté
se volt, melynek okát a betegek vizsgálattól 
való félelmében, stress-állapotban jelölik 
meg. Megerősítik a totál colonoscopiák 
fontosságát, a jobb colonfél áttekintését.

N o v á k  L á s z l ó  d r .

Mikroszkópos (kollagén) colitis. Glick
S. N. és mtsai (Hahnemann University 
Hospital, Philadelphia): Amer. J. Roentge
nol., 1989, 1 5 3 , 995.

A mikroszkópos vagy kollagén colitis fő
ként középkorú és idős nőkben előforduló, 
ismeretlen kórokú betegség. Idült vagy ki
újuló vizes hasmenéssel, hasi görcsökkel 
jelentkezik. Fogyás, vérszegénység, intesti
nalis vérzés nem jellemző. Férfiakban rit
ka. A laboratóriumi leletek általában nor
málisak, irrigoscópia, colonoscopia lelete 
is negatív lehet, csak az endoscopos biop- 
sia teszi lehetővé a kórisme megállapítását. 
A szövettani kép az epithelium és a lamina 
propria dominánsan lymphocytás beszűrő- 
dését mutatja, plasmasejtekkel, eosinophi- 
lekkel, a kollagén rostok megvastagodásá- 
val. Remissióban a szöveti elváltozások is 
regrediálnak, néha teljesen normalizálódik 
a szövettani kép. A kezelésben jó hatású le
het a sulfasalazin és a steroid, néha segít a 
hasmenés elleni tüneti kezelés is.

A szerzők két esetről számolnak be. A 
kettős kontraszt irrigoscopia mindkettőben 
finom, nodularis-granularis nyálkahártya
elváltozásokat mutatott. Colonoscopiával 
ép nyálkahártyát találtak, de elvégezték a 
biopsiát, és ez vezetett a kórisméhez. A 
szerzők tudomása szerint közleményükben 
elsőként írták le a kórkép pozitív irrigosco- 
piás leletét.

L a c z a y  A n d r á s  d r .

Heveny bélvérzés pancreas pseudocys- 
ta és vastagbél közti sipoly talaján. Tril
ler, J. és mtsai (Inselspital, Universität 
Bem): Fortschr. Röntgenstr., 1989, 151, 
527.

Az idült pancreatitis gyakori szövődmé
nye a pseudocysta kialakulása. Ennek to
vábbi következménye lehet az extrahepati- 
kus epeutak vagy a gyomor-bélrendszer 
összenyomatása, sárgaság, portalis hyper
tonia, ascites és mellűri folyadékgyülem, 
ritkán a pseudocysta rupturája vagy bevér
zése. A vérzés oka a hasnyálmirigy körüli 
erek arrosiója, ami súlyos, halálhoz vezető 
komplikáció lehet. A szerzők ritkaságként 
beszámolnak két olyan esetükről, melyben 
a pancreas pseudocysta és a colon között 
sipoly alakult ki, és az arrosiós vérzés he
veny bélvérzés képében jelentkezett. Ultra
hangvizsgálat a pseudocystát képes kimu
tatni. A CT ehhez képest többletként 
érzékelheti a pseudocysta bennékének vér

hez hasonló denzitását. A döntő diagnoszti
kus eljárás az angiographia. Ez egyik ese
tükben az a. lienalis ál-aneurysmáját 
mutatta ki, a másikban pedig kontrasztkilé
pést az a. li'enalisból a pseudocystába. 
Egyik esetben bal oldali hemipancreatecto- 
miát, splenectomiát és colon segmentre- 
sectiót végeztek, a másikban az a. lienalis 
ivalon-embolizálásával szüntették meg a 
vérzést. A kórkép helyes felismeréséhez el
engedhetetlen az arteriographia. A tenniva
lókat a beteg állapota határozza meg. In- 
operabilis vagy shockban lévő beteg esetén 
a katéteres embolizálást célszerű választani 
a megterhelő sebészi megoldás helyett.

L a c z a y  A n d r á s  d r .

A pancreatitis klasszifikációja, Mar
seille—Róma, 1988. Sarles, H. és mtsai ál
tal elkészített klasszifikáció és javasolt 
konklúziók: Scand J. Gastroenterol, 1989, 
2 4 ,  641.

A k u t  p a n c r e a t i t i s .  Itt a gyulladásos laesi- 
ók a pancreasra és a peripancreatikus szö
vetekre terjednek ki: oedema, necrosis, 
haemorrhagiás necrosis és zsímecrosis. A 
legtöbb betegben a gyulladás nem haladja 
meg az oedema és zsímecrosis stádiumát. 
Ezek a laesiók általában reversibilisek. A 
necrosis inficiálódhat. Folyadékgyülemek 
képződhetnek a peripancreatikus terekben, 
melyek pancreas nedvet, vért és necrotikus 
fragmentumokat tartalmaznak. Ezek spon
tán eltűnhetnek vagy persistálhatnak. Nec
rotikus pseudocysták is keletkezhetnek. 
Ductus obstructio is létrejöhet és a steno- 
sistól caudalisan krónikus obstructiv panc
reatitis alakulhat ki.

Az akut pancreatitis fő extrapancreatikus 
okai: epekövek, gyógyszerek, műtét, trau
ma, endoscopos retrograd papilla katétere
zés és hyperlipoproteinaemia.

Az akut pancreatitis intrapancreatikus 
okai: tumorok és krónikus pancreatitis. 
Pancreas divisum a legtöbb szerző szerint 
akut pancreatitist okozhat. Ez további ta
nulmányozást igényel.

Alkoholos akut pancreatitis is lehet az al
koholos krónikus pancreatitis első attackja.

K r ó n ik u s  p a n c r e a t i t i s .  A krónikus gyul
ladásos laesiók jelenlétére jellemző az 
exocrin parenchyma destructio, fibrosis és 
késői stádiumban az endocrin parenchyma 
destructio. Kezdetben gyakran akut pancre
atitises attackok fordulnak elő, később ezek 
csökkennek és eltűnnek. A krónikus panc
reatitis következő formáit lehet megkülön
böztetni:

K r ó n ik u s  o b s t r u c t i v  p a n c r e a t i t i s .  A fő 
pancreas-vezeték obstructiója okozza. Az 
obstructio időben megelőzi a pancreatitist. 
Az intraductalis dugók nem olyan gyakori
ak' itt, mint a kalcifikáló formában és a 
pancreas kövek, elmeszesedett dugók is hi
ányoznak. E forma fő okai: tumorok (be- 
nignus vagy malignus), necrotikus pseu
docysták, akut pancreatitis vagy trauma 
miatti hegek.

K r ó n ik u s  k a lc i f i k á ló  p a n c r e a t i t i s .  Mor
fológiailag jellemzik: irregularis, lobula- 
ris, foltosán szétszórt laesiók, intraductalis 
protein precipitatumok vagy dugók, elme
szesedett precipitatumok (kövecskék, kö
vek). Különösen gyakori a ductusok atro- 
phiája és stenosisa. Akut pancreatitis, 
cysták és pseudocysták gyakran társulnak e 
laesiókhoz. A krónikus alkoholfogyasztás, 
magas proteintartalmú étrend és az abnor
málisán alacsony vagy magas lipid tartalmú 
diéták valószínűleg etiológiai faktorok a 
hypercalcaemián kívül. Létezik egy trópusi 
forma is nem alkoholizáló fiatal betegek
ben és vannak még herediter formák is.

K r ó n ik u s  g y u l l a d á s o s  p a n c r e a t i t i s .  A 
krónikus pancreatitis bizonyos eseteiben az 
exocrin parenchymát sűrű fibrosis pótolja, 
amelyet mononuclearis sejtek infiltrálnak 
(chronic inflammatory pancreatitis). To
vábbi vizsgálatokat igényel e kórkép.

R e te n c ió s  c y s tá k  é s  p s e u d o c y s tá k .  Króni
kus kalcifikáló pancreatitisben és néha obst
ructiv pancreatitisben az obstructiótól dista- 
lisan a ductusok kitágulhatnak és 
intrapancreatikus retenciós cystát képezhet
nek. Ha a cysta növekszik, akkor a peripanc
reatikus szövetekbe is kiterjedhet (retentiós 
pseudocysta). A pseudocysták krónikus 
pancreatitisben is kialakulhatnak akut panc
reatitises exacerbatio következtében.

A b s c e s s u s o k .  Infiltrálódottcystákból, re- 
tentióból vagy necrotikus pseudocystákból 
keletkeznek.

F ib r o s is .  Dani, R. és Martin, E. kivéte
lével a többi kutató nem tekinti a perilobu- 
laris fibrosist krónikus pancreatitisnek. A 
diffúz pancreasfibrosis (peri- és intralobu- 
laris) — az exocrin parenchyma csökkené
sével vagy anélkül — megfigyelhető tünet
mentes alkoholistákon, fehérjehiányos 
étrenden lévőkön és hyperlipoproteinaemi- 
ásokon vagy ismert ok nélkül is.

K is f a l v i  I s tv á n  d r .

A több műszakos munkarendszer savat 
teremthet. Kuipers, E. J., Hazenberg, H. 
J. A. (Deventer): Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1989, 1 3 3 , 1297.

Kr. e. 300-ban A n d r o s th e n e s  a Nagy 
Sándor hadjáratáról szóló munkájában 
említi meg a tamarindusfa leveleinek na
ponkénti szabályos időközökben történő el
mozdulását. A circadian ritmus felismeré
se a hormon vizsgálatoknál indult meg, itt 
a napi ingadozások elérhetik a napi kö
zépérték 50%-át is, és ez klinikai tünetek
ben nyilvánulhat meg. A ritmust szabályozó 
„belső óra” valószínűleg a nucleus supra- 
chiasmaticusban található, ez szabályozza a 
testhőmérséklet, a szívfrekvencia, a vérnyo
más, az éberség, figyelem, emlékezet circa
dian változásait, és gondoskodik az exogén 
időmeghatározókkal, a világosság-sötétség, w W  
a táplálékfelvételek, a munkavégzés stb. TI
okozta ritmusokkal való szinkronizációról. -----------
Ha diszkrepancia áll fenn a „bel- 2053



ső óra” és a külső ritmusmeghatározók kö
zött, akkor a belső szabályozó kénytelen al
kalmazkodni, működése szabálytalanná vá
lik, és ez szomatikus és pszichikai 
panaszokban is megnyilvánul.

A több műszakos munkarendszeméi elő
forduló gastrointestinalis panaszok gyako
risága figyelmet érdemel. Egy váltóműsza
kos férfi kórtörténetével mutatják be az 
idült gastroduodenitis és duodenumfekély 
kezeléssel dacoló hosszú fennállását, ami 
gyakori munkából való kieséssel járt. Csak 
az üzemi orvossal való konzultáció és a be
teg kontinuális nappali műszakba való be
osztása tette lehetővé a gyógyulást.

A műszakokban végzett munka száza
dunkban terjedt el, Európában a munkások 
10—2 0 %-a ebben a rendszerben dolgozik. 
Az USA-ban nem a váltós, hanem a konti
nuális műszakbeosztás, Európában a rotá
ciós, a 2 vagy 3 műszakos munkamenet — 
szabad hétvégekkel — az elterjedtebb. A 
század elején az éjjeli műszakosoknál tíz
szer gyakoribb gyomor-bél panaszokról ad
tak hírt, az előfordulás a későbbi felméré
seknél mérsékeltebbnek mutatkozott, de az 
eltérések maradandónak bizonyultak.
1980-ban a nappali dolgozók 3—7%-ánál 
találtak gyomor-bélbetegséget, a két mű
szakosok (éjjeli műszak nélküliek)
5%-ánál, az éjjeli műszakban dolgozók
5—15%-ánál, és 10—30%-os előfordulást 
azoknál találtak, akik eü. okok miatt fel let
tek mentve az éjjeli műszakban dolgozás 
alól. Szintén 1980-ban 640 német vegyipari 
munkás 11 éven át tartó megfigyelésével ál
lapították meg az éjjeli műszakokban dol
gozóknál az ulcusok nagyszámú előfordu
lását és a nappali műszakba történt 
átsoroltaknál a panaszosok számának lé
nyeges csökkenését.

Feltűnő, hogy a műszakok között csak a 
gastrointestinalis elkváltozásokban és nem 
a cardialis-neurológiai-mozgásszervi elvál
tozások terén — találtak eltéréseket. A ret
rospektív vizsgálatok értékelésében bi
zonytalansági tényező a pathogenezisre és a 
circadian hatásokra vonatkozó ismereteink 
hiányossága, de a munkások szubjektív ér
dekei is csökkentik az objektivitás fokát. 
Mindenképpen a műszakos munkánál elő
forduló gastrointestinalis betegségek gya
korisága kétségtelen. Az esetleges H2 
blokkoló rendelésnél az adagolás időpont
ját ajánlatos a műszak idejéhez adaptálni, a 
fenntartó kezelésben a kezelés meghosz- 
szabbítása és az adag növelése, a recidiváló 
panaszok esetén az éjjeli, vagy a váltott mű
szakok alóli felmentés megfontolandó.

R ib ic z e y  S á n d o r  dr.

Szervátültetés

Amikor a sebészek kísérleteznek. Szer
kesztőségi cikk: Lancet, 1990, 3 3 5 ,  199.
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Amikor a 60-as évek elején a veseátülte
tést elkezdték, sokan úgy gondolták, hogy 
a beteg emberi testet is az elromlott gépko
csihoz hasonlóan lehet majd kezelni, el kell

távolítani a hibás szervet és egy újat beültetni 
a helyére. Az akkori kétkedők a sebészet és 
immunológia fejlődésével mára visszavonul
tak. A máj, szív, hasnyálmirigy átültetés ru
tin megoldássá vált ( r e f :  legalábbis a nyuga
ti országokban). Máj és vese, szív és tüdő 
együttes átültetése is sikeres. Legújabb 
tránsplantatio a „clustergraft” , melynek so
rán a rosszindulatú daganattal beszűrt májat, 
gyomrot, lépet, hasnyálmirigyet, nyombe
let, proximális vékonybél szakaszt, terminá
lis ileumrészletet és a felszálló, haránt vas
tagbelet pótolják együlésben. Pusztán csak a 
technikai részletek sebészeti kidolgozásáért 
jogosan aratják le a dicsőséget a pittsburghi 
sebészek S ta r z l  vezetésével. Eredményeik 
több mint figyelemre méltóak. Az eddig 
operált tíz betegből nyolc él, kitűnő a máj és 
a gastrointestinalis functiójuk, nincs közöt
tük diabeteses, súlyuk stabil, illetve növek
vő. Sajnos a tumor miatt transplantált máj- 
betegek csak az első évet élik túl, később a 
metastasisok következtében meghalnak. 
Kérdéses, hogy a hatalmas költségek jogo
san kerülnek-e felhasználásra az ilyen kísér
letek során, hiszen a kockázat több, mint el
hanyagolható, akár a vese transplantatióval 
összehasonlítva. A „cluster graft” műtét fel
tehetőleg kiküszöböli a visszamaradt micro- 
metastasisok észrevehetetlenségéből adódó 
recidívahalálozást.

A S ta r z l  és munkatársai által kifejlesztett 
„cluster graft” transplantatio egy kérdést is 
felvet. Ugyanis a nagy tömegű átültetett 
szervekkel együtt nagy tömegben kerül 
átültetésre nyirokszövet is, így akár teoreti
kusan a transplantatum késztetheti kilökő
désre a befogadót. Meglepetésre S ta r z l  be
tegei közül egyiknél sem lépett fel 
symptomatikus kilökődési reakció, igaz 
előzőleg OKT3 monoclonalis antitesttel ke
zelték őket. S ta r z l  korábban két gyereket 
operált sikertelenül és a „cluster graft” 
műtét alkalmazása a jelenlegi szakaszában 
még vita tárgya.

Bizonyítékok vannak arra, hogy a máj- 
transplantatum kilökődési reakciója jelen
tősen kevésbé agresszív a többi szervvel 
összehasonlítva. Lehetséges, hogy a máj 
specifikus „toleráló” hatást produkál, 
mely a „cluster graft”-ot túléléshez segíti. 
A „cluster graft” általános alkalmazásának 
elterjedése az egyébként gyógyíthatatlan 
betegeknél még a jövő titka.

(R e f . : a  , , c l u s t e r  g r a f t  ’ ’ m a g y a r  m e g f e le 
l ő j e  e g y ü lé s e s  s o k s z e r v i  á t ü l t e t é s  le h e tn e ,  
d e  n e k e m  n e m  t e t s z ik ,  a z  a n g o l  s o k k a l  t ö 
m ö r e b b ,  v i l á g o s a b b . )

N o v á k  L á s z l ó  d r .

T-sejt szegény csontvelő sikeres allogen 
transzplantációja közel HLA azonos nem  
rokon donorok esetén. Ash, R. C. és mtsai 
(Bone Marrow Transplant Program, Medi
cal College, Wiscosin, Milwaukee, WI 
53226): N. Engl. 1. Med., 1990, 3 2 2 ,  485.

Eszak-Amerikában és Nyugat-Európában 
csak a betegek 30—35%-a rendelkezik 
HLA-identikus testvérrel, ezért folynak a

kutatások alternatív donorok iránt. Az ed
digi tapasztalatok szerint azonban a nem 
HLA-identikus csontvelő transzplantációjá
val elért eredmények rosszabbak, melyért 
elsősorban a súlyos graft-versus-host beteg
ség (GVHD), valamint a gyakrabban elő
forduló infekciók és rejectiók a felelősek. A 
szerzők a GVHD betegség megelőzésére T- 
sejt szegény, közel HLA azonos, nem rokon 
donortól származó csontvelőt használtak a 
transzplantációk során. A csontvelőt több
nyire a helyi csontvelő-bank által regisztrált 
HLA tipizált donorokból nyerték.

55 beteg részesült ilyen módon 
csontvelő- átültetésben, közülük 47 beteg
nek volt malignus haematologiai betegsége 
(krónikus granulocytás leukaemia, akut 
myeloid leukaemia, akut lymphoid leukae
mia), nyolc betegben nem malignus kórkép 
képezte az indikációt (aplastikus anaemia, 
veleszületett immundeficientia). A transz
plantációt legtöbbször intenzív chemothe- 
rapia (nagy dózisú cytarabin és cyclophos- 
phamid, esetenként busulphan) és teljes 
test besugárzás előzte meg, míg a GVHD 
prophylaxist a T-sejt depletiót eredménye
ző CD3 monoklonális antitesttel és cyclo- 
sporinnal végezték. A betegek átlagéletko
ra 18 év volt (37 férfi, 18 nő).

A transzplantáció során 53 beteg adatait 
lehetett értékelni, közülük 50 esetben bizo
nyult a csontvelő megtapadása tartósnak. 
Ezen betegek 46%-ában alakult ki akut 
GVHD, melynek előfordulása és súlyossá
ga a HLA-rendszerben meglévő különbsé
gekkel mutatott szignifikáns összefüggést 
(nagyobb HLA különbség súlyosabb reak
cióval járt). A krónikus GVHD is a na
gyobb HLA eltérést mutató betegek cso
portjában volt a gyakoribb. Az 55 beteg 
közül 31 halt meg. A leggyakoribb halálok 
az infekció volt, öt esetben relapsus, kettő
ben rejectio, míg három beteg esetében a 
súlyos GVHD volt a közvetlen halálok. Hat 
betegben egyéb komplikációk (B-sejtes 
lymphoproliferativ kórkép stb.) okozták a 
betegek halálát. Megállapítható volt továb
bá, hogy a transzplantációval kapcsolatos 
komplikációk, illetve mortalitás gyakoribb 
volt azon betegekben, akikben GVHD ala
kult ki. A relapsusmentes túlélés a jó prog
nózisé csoportban (akut leukaemiában az 
első remisszió, krónikus granulocytás leu
kaemiában a krónikus fázis idején végzett 
transzplantáció) 48 %, míg a rossz prognó- 
zisú betegek esetén (előrehaladott leukae
mia) 32% volt. A nem malignus betegsé
gekben a várható túlélés 63%-nak 
bizonyult. A több mint 19 hónapos médián 
követési idő után életben lévő 24 beteg élet
minősége (a Karnofsky-beosztást figyelem
be véve) megfelelő.

A szerzők konklúziója, hogy a közel 
HLA azonos, nem rokon donoroktól szár
mazó csontvelő transzplantációja hasznos 
lehet a malignus és nem malignus betegsé
gek kezeléséban. HLA identikus donorok 
esetén jobbak az eredmények, azonban li
mitált HLA eltérések esetén szintén sikeres 
lehet néhány esetben a beavatkozás.

T e le k  B é l a  d r .



T-lymphocyta-antigén kölcsönhatások 
a transzplantátum rejectiója során.
Krensky, A. M. és mtsai (Dept. Pediatrics, 
Stanford University Medical Center, Stan
ford, CA 94305, USA): N. Engl. J. Med., 
1990, 322, 510.

Az utóbbi időben bővültek az ismerete
ink a transzplantátum rejectiójában szere
pet játszó celluláris, biokémiai és moleku
láris eseményekről. A közlemény ezen 
komplex folyamaton belül a HLA antigé
nek és a T-sejtek interakcióját, valamint az 
azt követő T-sejt aktiválódást és differenci
álódást tekinti át. A HLA (human leukocy- 
ta antigen) rendszert kódoló gének a 6-os 
chromosoma rövid karján (a chromosoma 
2% -a) találhatók. A HLA-régió génjei által 
kódolt polymorph sejtfelszíni glycoprotei- 
nek, vagy a Class I (HLA-A, B és C) és 
Class II (HLA-DP, DQ és DR) molekulák 
játszanak szerepet a T-lymphocyták 
antigén-felismerésében. Számos különbség 
ellenére a két osztály (Class I és Class II) 
strukturális és funkcionális sajátosságai 
sokban hasonlóak. Fontos különbségek 
vannak azonban a szöveti megoszlásban. A 
Class I molekulák expressziója ugyanis a 
legtöbb sejt és szövet, míg a Class II mole
kuláké csupán néhány sejttípus (B- 
lymphocyták, macrophagok, monocyták, 
follicularis sejtek) sajátsága. Újabban a 
Class II molekulák kutatása került előtér
be, míg korábban elsősorban a Class I-re, 
mint fő transzplantációs antigénekre irá
nyult a figyelem.

Jelenlegi elképzelések szerint a transz- 
plantált szövet rejectiójáért felelős T-sejt 
reakció kiváltásában a HLA, illetve az 
MHC (major histocompatibility complex) 
molekuláknak van fontos szerepe. A 
peptid-kötőhelyekkel rendelkező sejt fel
színi MHC molekulák ugyanis idegen fe
hérje peptid fragmentjeivel kapcsolódva 
lépnek interakcióba a T-lymphocyták anti
gén receptoraival, illetve válnak ezáltal fel
ismerhetővé. Az MHC molekula tehát, 
amely maga is idegen antigénként szerepel 
a transzplantációs rejectióban, mintegy fi
ziológiás folyamatként prezentálja az anti
gént a T-sejt receptor számára. Az MHC 
molekulák kifejezett polymorhismusában a 
kötődő peptideknek jelentős szerepük van. 
Az MHC molekulák és a peptidek közötti 
kötődést crystallographiás vizsgálatok iga
zolják. Nem tisztázott azonban, hogy az 
idegen (allogen) MHC minden esetben 
tartalmaz-e ilyen pepiidet, illetve hogy 
peptidkötés esetén honnan származik az 
MHC molekulához kötődő peptid.

A rejectióban részt vevő T-lymphocy- 
táknak antigén-specificitással rendelkező 
sejtfelszíni receptorai vannak. Ezek a disul- 
fid hidakkal összekötött alfa és béta poly- 
peptid láncból álló és a T-sejtek membrán
jához rögzített antigén-receptorok 
variábilis régiójuk révén képesek a peptide- 
ket kötő HLA molekulák felismerésére és 
hozzájuk való kötődésre. (A gamma- és 
delta-láncból álló másik T-sejt receptor im
munológiai szerepe jelenleg még nem is
mert.) A transzplantációs rejectio során te

hát a T-sejtek a számukra idegen HLA 
molekulákkal vagy HLA-peptid komple
xekkel reagálnak. Valószínű továbbá, hogy 
a T-sejt receptorok intrinsic affinitással is 
rendelkeznek a HLA molekulák iránt. A 
HLA és a peptidek nagyszámú variációja 
tehető felelőssé a T-lymphocyták felszapo
rodásáért a rejectio során.

A HLA antigén és a T-sejt receptor inter
akciójában egyéb mechanizmusok is szere
pelnek. Legalább öt egyéb antigén-receptor 
(pl. CD4 és HLA-DR stb.) molekuláris, il
letve kapcsolódási mechanizmusa játszik 
ugyanis szerepet a T-sejtek aktivációját 
eredményező celluláris adhézióban és az 
ezt kísérő transzplantációs rejectióban. Az 
alloantigének felismerésében tehát a donor 
sejtek felszíni molekulái és a recipiens 
lymphocytái komplex módon vesznek 
részt. Az immunválaszt azonban a T-sejt re
ceptorok és az alloantigének — antigénspe
cifikus — interakciója indítja el. Ez az in
terakció, transzmembrális szignál révén, 
antigénspecifikus T-lymphocyták klonális 
expanzióját és differenciálódását ered
ményezi.

A T-sejt receptor által szabályozott T-sejt 
aktiváció során bonyolult intracellularis 
biokémiai változások mennek végbe, mely
ben az inositolphospholipid és a tyrosin ki
nase rendszernek van fontos szerepe. Ezen 
utakat az antigéneken kívül mitogén lecti- 
nek és a T-sejt receptorral reagáló mono- 
klonális antitestek is aktiválhatják. Ezt kö
vetően a cytoplasmatikus szabad kalcium 
szint emelkedése, a protein kinase C akti
válódása és egyéb biokémiai változások 
mennek végbe, melyek még nem ismertek 
részleteikben.

A komplex biokémiai folyamatok végül 
is olyan genetikai változásokat eredmé
nyeznek, melyek speciális funkcióval bíró 
T-sejtek felszaporodásához vezetnek. A T- 
sejt aktiváció és differenciálódás korai kö
vetkezménye a különböző lymphokinek 
megjelenése, melyek különböző sejtekre 
hatva koordinálják a rejectióért felelős im
munmechanizmust. Először az interleukin 
2 és az interleukin 2 receptort kódoló gének 
aktiválódnak, ezen gének termékei ugyanis 
esszenciálisak a T-sejt proliferáció létrejöt
tében. Később az interleukin 3 (őssejt-pro- 
liferációt stimulál), interferon, majd a B- 
sejt növekedési és differenciálódási fakto
rok (interleukin 4 stb.) is bekapcsolódnak a 
folyamatba. Ez utóbbi antigén-specifikus 
antitestek megjelenését eredményezi. A 
lymphokin-produkció robbanásszerű meg
indulása a T-sejtek funkciójában is válto
zást eredményez, amely pl. a cytotoxikus 
sajátosság kialakulásában is megnyilvánul 
(ebben fontos szerepe van a serin esterase 
gének aktiválódásának is). A proliferáció- 
nak és a differenciálódásnak ez a folyamata 
autonóm jellegű és az antigen-T sejt recep
tor kapcsolódást'követő 30—120 percen be
lül a sejtek 50%-ában bekövetkezik.

Ezen bonyolult folyamatban az antigén
aktivált receptornak van központi szerepe. 
Az innen kiinduló szignál indítja el azokat 
a biokémiai és nuclearis változásokat (gé
nek aktivációját), melyek a T-sejt választ

eredményezik. A sejtmembránból kiinduló 
szignálra, mely végül is a gének (pl. inter
leukin 2) aktivációját eredményezi, a DNS 
rövid (10—20 bázis párból álló) fragmentu
mai reagálnak. Az aktivációban azonban 
számos nuclearis aktivátor protein (AP-1, 
valószínűleg a jun oncogennel azonos), 
nuclearis faktor (általában mint NF kappa 
B szerepel) is szerepet játszik.

Az intenzív kutatásoknak köszönhetően 
mindikább ismertté válnak azok a biokémi
ai lépések, amelyek az extracelluláris kör
nyezetet (antigén-stimulust) monitorozó 
sejt-membrán receptorok és a nuclearis fo
lyamatok (gén aktiváció) között zajlanak. A 
T-sejt aktiválódás és differenciálódás mole
kuláris folyamatán keresztül újabb immun- 
szuppresszív gyógyszerek kifejlesztésére, 
illetve a jelenleg használt glucocorticoidok 
és cyclosporin hatásmechanizmusának 
jobb megismerésére (mindkét szer a T- 
sejtekben végbemenő korai antigén- 
aktivációt gátolja) is lehetőség van. A jövő 
feladata azonban, hogy a kutatások mole
kuláris szintű eredményeit a klinikai 
transzplantáció során is alkalmazhatóvá 
tegye.

Telek Béla dr.

Szervátültetések utáni rosszindulatú 
daganatok klinikai és radiológiai tulaj
donságai cyclosporinnal kezelt és nem 
kezelt betegekben. Honda, H. és mtsai 
(Kyushu University Faculty pf Medicine, 
Fukuoka): Amer. J. Roentgenol., 1990,
154, 271.

Szervátültetésen átesett betegekben az 
azonos korú népességhez viszonyítva mint
egy százszoros a rosszindulatú daganatok 
előfordulásának gyakorisága. Leggyako
ribbak a lymphomák, bőrrák, ajakrák.

A szerzők 721 olyan beteget észleltek, 
kik öszesen 785 különböző szervátültetésen 
estek át, ebben szerepel 699 vese, 65 panc
reas, 18 szív és 3 máj transplantatio. 33 be
tegben összesen 37 malignus tumorféleség 
kialakulását figyelték meg, ezen belül volt 
12 lymphoma, 11 bőrrák, 5 fej-nyaki tumor,
3 vastagbél, 2—2 uterus és vulva, 1—1 tüdő 
és húgyhólyagrák.

A lymphomások közül előzőleg nyolc ré
szesült cyclosporin kezelésben. Ezekben a 
nyirokszervek és egyéb érintett szervek el
változásai kiterjedtebbek voltak, mint 
azokban, akik cyclosporint nem kaptak. A 
cyclosporin kezeitekben ezek a folyamatok 
a szervátültetés után hamarabb is alakultak 
ki, mint azokban, akik nem kapták a szert.

A kiterjedt szervi elváltozások CT képen 
alacsony denzitású, ultrahangképen echo- 
szegény képletként ábrázolódtak, a cyclo
sporin adagjának csökkentése után kimu
tatható volt visszafejlődésük. Az egyéb 
tumorok közül a bőr, vulva, uterus és húgy
hólyag daganatai alacsony malignitási fo- / ' 'V  
kozatba tartoztak, ezzel szemben az egyéb V lM  
belső szervek és fej-nyaki tumorok felfede- A  A  
zésük idején előrehaladottabb stádiumban 
voltak. A bőrfolyamatok között az átlagné- 2 0 o t>



pességgel szemben a basaliomáknál gyak
rabban fordultak elő a laphámrákok. A 
szervátültetések után kialakuló malignus 
tumorok ezek szerint bizonyos eltéréseket 
mutatnak az átlagnépesség daganataival 
szemben. Cyclosporin kezelés után foko
zottan kell számolni agresszív lymphoma 
kialakulásával.

Laczay András dr.

A vesék multitransplantatiója. Han
eke, E. és mtsai (Transplantationschirurgie 
der Chirurgischen sowie Urologische Kli
nik, Klinikum Grosshadern der Universität 
München): Dtsch. med. Wschr., 1990,115, 
523.
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A cyclosporinkezelés alatti javult trans- 
plantatum működési arány ellenére az idült 
vesebetegek egy részénél az idő folyamán 
romlik az átültetett vese működése. A 
transplantatum egyévi funkciós rátája az el
ső átültetéskor 80—90%, a második átülte
téskor 66%, a harmadiknál 57%-kai jelen
tősen alacsonyabb. A második átültetés 
rosszabb funkciós rátáját különböző ténye
zők magyarázhatják (életkor, nem, faj, 
HLA-azonosság, a panel-reaktív antitestek 
szintje, az első átültetés működési ideje, az 
akut lelökődési reakciók). A harmadik 
átültetés sebész-technikai és immunológiai 
problémái még nem ismeretesek.

A szerzők 31 ((21 férfi, 6 nő, 33±11 
éves) terminális veseelégtelenségben szen
vedő betegüknél harmadik veseátültetést 
végeztek. Sebészi-technikai szövődmények 
31 beteg közül 4 esetben léptek fel. Abszo
lút lelökődési reakció 48%-ban fordult elő. 
Három esetben az akut humoralis- 
vascularis lelökődési reakció a transplanta
tum elvesztésére vezetett. Az első három 
hónapon belül három betegükhalálozott el. 
Az átültetés működési aránya három hónap 
után 83% és öt év után 20% volt. A panel- 
reaktív antitestek, az anamnesztikus akut 
humoralis lelökődések, valamint az előző 
transplantatum időpontja semmi befolyást 
nem gyakoroltak az új átültetésre. 35,4 hó
napos közepes utómegfigyelési időszakban 
azon betegek, akiknél a HLA—DR- 
antigének a donoréval két vagy három locu- 
son egybeesőek voltak, jelentősen jobb kö
zepes transplantatiós funkciós arányt 
(69%) mutattak, mint a HLA—DR- 
compatibilitas nélküli betegek. Ezen ered
mények arra utalnak, hogy a harmadik 
transplantatio nem jár emelkedettebb peri- 
operativ kockázattal; a rövid ideig tartó 
funkciós ráták jók, azonban a hosszabb ide
ig tartóak rosszak. A hosszú ideig tartó 
transplantatumok túlélési ideje csak a 
donor-recipiens HLA— DR-azonosság ese
tén várható.

A harmadik és a további veseátültetés na
gyobb műtéti kockázat nélkül végezhető. 
Az első három hónapban veszendőbe ment 
veseátültetések nem sebészi-technikai szö
vődmények. Magas immunológiai kocká
zatú betegeknél az átültetés utáni első héten 
a kezdeti immunsuppressio cyclosporinnal,

azathioprinnal, cortisonnal és poly- vagy 
monoclonalis savóval végzendő. Az akut 
lelökődési reakciók gyakoriak, de serum- 
és steroidkezeléssel leküzdhetők. Különö
sen ügyelni kell a donor és a recipiens 
HLA—DR-antigén azonosságára.

iß. Pastinszky István dr.

Szív- és keringési betegségek

A thrombolytikus kezelés stratégiája a 
szívinfarctus praehospitalis fázisában.
Bassand, J. R (Service de Soins intensifs et 
d’Explorations fonctionnelles cardiolo- 
giques, CHU, F 25030 Besan^on Cedex.): 
Presse Méd., 1989, 18, 1975.

A thrombolytikus terápia az infarktusért 
felelős coronaria-ág elzáródásának meg
szüntetésével gátolja a szívizomnekrózis 
kiterjedését, javítja a bal kamra funkcióját 
és csökkenti az infarctus mortalitását. Mi
nél korábban kezdik el a kezelést, annál 
jobbak az eredmények. A legjobb hatás a 2 
órán belül megkezdett kezeléstől várható.

Izraelben, Franciaországban, az Egye
sült Államokban és több más országban 
megkísérelték a kezelésig eltelt időt azáltal 
rövidíteni, hogy a thrombolytikus terápiát 
már a beteg lakásán, vagy a szállítás közben 
beállították. Az így elért átlagos időnyere
ség az egyes munkacsoportoknál 32 és 75 
perc között váltakozott. Miután a sürgőssé
gi ellátásban dolgozó orvosok általában 
nem szakképzett kardiológusok, a legna
gyobb gondot az jelentette, hogy elkerüljék 
az egyébként nem kockázatmentes throm
bolysis alkalmazását olyankor, amikor az 
nem indikált, vagy éppen kontraindikált. 
Ezt a résztvevők célzott szakmai képzésé
vel, valamint gondosan összeállított diag
nosztikus és indikációs paramétereket tar
talmazó táblázatok segítségével igyekeztek 
elkerülni. Egyes munkacsoportoknál ez si
került is, azonban ott, ahol a kezelés felté
teleinek kritériumait túl szigorúan szabták 
meg, a beszállítás után a coronaria- 
őrzőkben közel 25%-ban került sor a 
thrombolytikus kezelés beállítására olyan 
betegek esetében, akiknél a sürgősségi 
szolgálat azt praehospitalisan nem tartotta 
szükségesnek. A marseille-i munkacso
portban a tévesen pozitív diagnózisok ará
nya 4%, a tévesen negatívoké 6% volt. A 
thrombolytikus kezeléssel összefüggő szö
vődményt a praehospitalis időszakban 
egyik munkacsoport sem észlelt; a vérzéses 
szövődmények a kezelés első 2—3 órájában 
különben is ritkák.

Számos munkacsoport mutatta ki a bal- 
kamrafunkció paramétereinek kedvező vál
tozását a praehospitalis kezelés hatására, 
így pl. az ejekciós frakció szignifikánsan 
magasabb volt, ha a kezelést praehospitali
san kezdték el, és a kezelés megkezdéséig 
2 óránál, mások szerint 4 óránál rövidebb 
idő telt el. Egy másik munkacsoport ugyan
akkor nem talált különbséget ebben a vo
natkozásban.

A myocardialis infarctus terápiájának

legfőbb célja a halálozás csökkentése. Ez- 
idáig azonban egyetlen tanulmány sem bi
zonyította kétséget kizáróan, hogy a prae
hospitalisan megkezdett thrombolysis 
jobban csökkentené az infarctus halálozá
sát, mint az intézetben megkezdett kezelés. 
Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez nagy
számú prospektiv, randomizált vizsgálatra 
lenne szükség. Egy ilyen jellegű multicent
rikus vizsgálat a közelmúltban elindult és 
10 000 betegre tervezett EMIP (European 
Myocardial Infarction Project).

Ideális lenne sürgősségi kardiológiai el
látásra specializált, kardiológussal is ren
delkező mobil mentőegységek szervezése, 
mint amilyen pl. Marseille-ben is műkö
dik. Ezeknek országos szintű létrehozása 
azonban olyan költségkihatást jelentene, 
amelynél a „költség és haszon” együttes 
mérlegelése elengedhetetlen, annyival is 
inkább, mivel a „haszon” , azaz a halálozás 
további csökkentése ez idő szerint még nem 
is bizonyított.

A thrombolytikus kezelés kórházon kí
vüli megkezdésének elsősorban ott van je
lentősége, ahol a szállítás tartama a közle
kedési viszonyok miatt hosszú. Ezeken a 
helyeken a praehospitalis thrombolysis ki
vitelezésébe a már meglévő és országosan 
működő sürgősségi ellátást végző szerveze
tek bekapcsolása látszik a legcélszerűbb
nek. Ennek feltétele azonban az, hogy az itt 
dolgozók a sürgősségi kardiológiai ellátás
ban megfelelő elméleti és gyakorlati kép
zésben részesüljenek. Szignifikánsan na
gyobb ugyanis az időnyerés akkor, ha a 
beteg egy gyakorlott kardiológus kezébe 
kerül, mint amikor egy kardiológiában és 
EKG-diagnosztikában járatlan oxyológus 
kénytelen dönteni mind a diagnózis, mind a 
thrombolytikus kezelés javallatát illetően.

Olyan helyeken viszont, ahol a betegszál
lítás késedelem nélkül megoldható, a 
thrombolytikus kezelés beállítása a kardio
lógiai egységgel is rendelkező területi kór
házban történhet, amely szoros kapcsolatot 
tart a regionális vagy országos centrum
mal. A thrombolytikus kezelésnek ez a 
„decentralizált” formája nem ellentétes a 
praehospitalis kezeléssel, csupán egy alter
natíva. Hogy a kettő közül melyik valósí
tandó meg, azt a helyi körülmények és 
adottságok döntik el.

A thrombolytikus terápiában jelenleg 
négy szer használatos: a streptokinase, az 
urokinase, az antistreptase (APSAC, acy- 
lált plasminogen-streptokinase activator 
complex) és a szöveti plasminogen activa
tor (rt-PA). A praehospitalis gyakorlatban 
olyan thrombolytikum alkalmazása látszik 
célszerűnek, amely infúzió helyett egyszeri 
intravénás injekció formájában adható. En
nek a kívánalomnak a felsorolt szerek közül 
csak a hosszú, 90 perces felezési idővel 
rendelkező APSAC felel meg. A vérzéses 
szövődmények gyakorisága tekintetében 
egyébként nincs számottevő különbség a 
négy szer között, függetlenül attól, hogy az 
fibrin-specifikus-e vagy sem.

A thrombolytikus kezelés praehospitalis 
alkalmazásának széles körű elterjedésével 
új problémák megjelenésével is számolni



kell. A sok ezer randomizált kórházi bete
get felölelő ASSET (Anglo-Scandinavian 
Study of Early Thrombolysis) tanulmány
ban a thrombolytikus csoportba sorolt 2516 
beteg között 8 esetben aorta-dissectio okoz
ta az infarktust utánzó tüneteket. A 2495 
beteget számláló placebo csoportban 5 
aorta aneurysma fordult elő. Hasonló fa
tális diagnosztikus tévedések a helyszíni 
ellátás során még nehezebben előzhetők 
meg, mint a jól felszerelt coronaria-őr
zőkben.

Brenner Ferenc dr.

Fizikai tréning hatása az idült szívelég
telenségre. Coats, A. J. S. és mtsai (De
partment of Cardiovascular Medicine, John 
Radcliffe Hospital, Oxford 0X32 9DU, 
UK): Lancet, 1990, 335, 63.

Számos kardiológiai kézikönyv a fizikai 
terhelés csökkentését javasolja szívelégte
lenségben. Ismeretes, hogy heveny szívin
farktus és koszorúér bypass után jelentős 
javulás érhető el rehabilitációs program
mal. Ezzel szemben szívelégtelenségben a 
fizikai gyakorlatokat kontraindikálják. Sta
bil szívelégtelenségben a fizikai gyakorla
tok káros hatására bizonyíték nincs. A fizi
kai terhelhetőség kisfokú növelése is 
jelentős életminőség-javulást eredményez
het. Több kontrollálatlan tanulmány után, 
melyek a fizikai edzés kedvező hatásáról 
számoltak be még súlyos bal kamra elégte
lenségben is, a szerzők elsőként végeztek 
randomizált, kontrollált vizsgálatokat sta
bil szívelégtelenségben.

A betegek hozzájárulása és az etikai bi
zottság engedélye birtokában 11 iszkémiás 
szívbeteg esetében végeztek vizsgálatokat, 
akiknél közepes, ill. súlyos bal kamra elég
telenség állt fenn sinus ritmus mellett. Ki
záró ok volt a terhelésre jelentkező aritmia 
és szívizom iszkémia is. Öt betegnél 8 hetes 
otthoni tréning (kerékpárergométerrel) 
után 8 hetes pihenést rendeltek el, 6 beteg 
esetében a sorrend fordított volt. Mind
egyik beteg szedett vízhajtót, 9 beteg an- 
giotenzin konvertáló enzim gátló kezelés
ben is részesült. Egy beteg halt meg a 
terhelést követő 4 hét múlva, halálát nem 
hozták összefüggésbe a fizikai teheléssel.

Eredményeik szerint a fizikai terhelés jó 
eredményű volt, a legjobb értékeket a leg
súlyosabb szívelégtelenségben kapták. Ja
vult a szívfrekvencia/terhelés aránya, 
18—20%-kai emelkedett a gyakorlási idő 
és a csúcs O2 fogyasztás. Szubjektív javu
lásról is beszámoltak (csökkent a fulladás, 
fáradékonyság, javult az általános közér
zet). A mellkasi fájdalmak típusa és gya
korisága nem változott. Az eredmények a 
vázizomzat fokozott O2 felvételével ma
gyarázhatók, a bal kamra funkciója lénye
gében nem változott. Terhelésre növekszik 
a vázizomzat mitokondrium és kapilláris 
sűrűsége és csökken az érellenállás.

Összefoglalva megállapítják, hogy az ott
honi fizikai edzés még súlyos iszkémiás 
szívelégtelenségben is kedvező hatású volt

a fitnesszre és a terhelési tűrőképességre. 
Ma már nem fogadható el az a doktrína, 
hogy a szívelégtelenség a tréning és rehabi- 
lizációs program abszolút kontraidikációja 
lenne.

Balikó Zoltán dr.

Endomyocardialis biopsia. Klinikai di
agnosztika és morfológiai szempontok. 
Bardosi, A.: Dtsch. med. Wschr., 1989, 
114, 1665.

A katéterrel ismételten is nyerhető endo
myocardialis biopsziák morfológiai vizsgá
lata a várakozások szerint a cardiomyopa- 
thiák, myocarditisek és a transzplantátu- 
mok rejekciós folyamatainak jobb megis
merését tenné lehetővé. A biopsziás anyag
ból rutin fénymikroszkópos morfológiai, 
emellett morfometriás és elektronmikrosz
kópos, különleges esetekben biokémiai, 
enzim- vagy immunhisztokémiai vizsgála
tot végeznek. A megfelelő értékeléshez kü
lönösen fontos a klinikai, funkcionális és 
laboratóriumi adatok ismerete. Vénás katé
terrel a jobb kamra septalis myocardiumá- 
ból, artériás úton a bal kamrából vesznek 
esetenként 3—5 szövetmintát. Az ismétel- 
hetőséget a fellépő vaszkuláris szövődmé
nyek veszélye korlátozza. A pufferolt glu- 
táraldehid-paraformalin keverékben rögzí
tett anyag fény-, elektronmikroszkópos és 
hisztokémiai vizsgálatra egyaránt alkal
mas. A fénymikroszkópos vizsgálat soro
zatmetszeteken történik. Mérik a myocyták 
átlagos átmérőjét, az endocardium vastag
ságát, az interstitium és a myofibrillumok 
relatív térfogatát. Elektronmikroszkóppal a 
myocyták, az endocardium, az erek és az 
interstitium finomszerkezetét vizsgálják. 
Az enzimhisztokémiai és biokémiai analí
zisben elsősorban a myopathologiából is
mert módszereket alkalmazzák.

Az endomyocardialis biopszia legfonto
sabb indikációs területei: transzplantációs 
rejekciós reakció gyanúja, gyógyszeres 
(anthracyklin) cardiotoxicitás, primer és 
szekunder cardiomyopathiák. A megfelelő 
morfológiai kritériumok alapján az egyes 
elváltozások súlyossága, lefolyása, esetleg 
a kezelés hatásossága (pl. toxikus cardio- 
myopathiáknál) is megítélhető. A beavatko
zás kockázata ma már elmarad a vese- vagy 
a májbiopsziáé mögött. Ritkák a szövődmé
nyek, ezek: tüdőembólia, kamrai vagy pit
vari ritmuszavarok, esetleg ptx vagy szív
perforáció lehetnek. Ellenjavallt a 
beavatkozás véralvadási zavarokban, kam
rai thrombus vagy myocardialis infarktus 
esetében. Relatív kontraindikációt képez
nek a veleszületett vítiumok.

Gábor Zsuzsa dr.

Adatok a staphylococcogen endocardi
tis klinikumához. Garzoni, D., Nager, F. 
(Medizinische Klinik, Kantonsspital Lu
zern): Schweiz, med. Wschr., 1990, 120, 
21.

Az endocarditis infectiosában (ei.) a 
staphylococcogen forma (es.) epidemioló- 
giailag, klinikailag, prognosztikailag kü
lönbözik a többi kevésbé agresszív kóroko
zó formáktól és lényeges szerepet játszik 
ezen fertőző betegség pathomorphosisá- 
ban. A szerzők 1971—1978 között a kliniká
jukon 125 staphylococcus-sepsist ápoltak. 
50 betegnél (40%) endocarditis staphylo- 
coccica (es.) állott fent. Ez a szám az ebben 
az időszakban ápolt 173 ei. 29%-át képezi. 
48%-ban a mitralis billentyű, 36%-ban az 
aortabillentyű és 30%-ban (gyakran várat
lanul) a j .  szívfél, elsősorban a tricuspida- 
lis billentyűk mutattak kóros elváltozáso
kat. 52%-ban resistentiát csökkentő 
tényezők álltak fenn, elsősorban diabetes és 
heroinfüggőség. 54%-ban normális, azaz 
nem rheumás vagy congenitalisan károsult 
billentyűk mutattak kóros elváltozásokat. 
A kórisme felállításáig a tünetek kezdeti át
lagos intervalluma 11 nap volt, a j .  szívfél 
endocarditise esetén 3 hét. Az eseteik 
20%-ában a diagnózist post mortem állítot
ták fel. A letalitas 51% volt; különösen ma
gas volt a mitralis billentyű elváltozásai 
esetén (61%). Ezzel szemben csupán csak 
egy betegük halálozott el tricuspidalis es.- 
ban. Klinikailag gyakran megtévesztő veze
tő tünetnek mutatkoztak a systemás embóli
ák (25%-ban makro-, 35%-ban mikroem- 
boliák), a j. szívfél ei. kétharmadában a 
tüdőembóliák. A betegeik 38%-ában szíve
légtelenség állott fenn. A betegeik 
10%-ában a láz, fele részében a diagnoszti
kus szívzörej hiányzott. Az es. gyakrabban 
atípusos jellegű, mint az egyéb ei.-k. Szo
katlan lefolyású kórformák főleg tricuspi
dalis endocarditis esetén mutatkoztak; eze
ket a beutaló orvosok sohasem 
diagnosztizálták, a klinikán pedig késedel
mesen kórismézték.

iß. PastinszJcy István dr.

Borrelia burgdorferi kitenyésztése egy 
idült cardiomyopathiában szenvedő be
teg szívizomzatából. Stanek, G. és mtsai 
(Univ. Vienna, Hygiene Institute, Kinder
spitalgasse 15, A—1095 Vienna, Austria):
New Engl. J. Med., 1990, 322, 219.

Az ixodes kullancsok által terjesztett 
Lyme borreliosis, melyet a Borrelia burg
dorferi (Bb) okoz, gyakran jellegzetes bőr- 
elváltozással kezdődik, melyet később 
szívizom-, idegrendszeri és ízületi gyulla
dásos folyamatok követhetnek. Néhány tü
net évekig, sőt évtizedekig is eltarthat.

Egy 54 éves férfi esetét ismertetik. 1985 
tavaszán magas láz, influenzaszerű tünetek 
jelentkeztek, melyek Sumetrolim kezelés 
mellett 2 hét alatt megszűntek. Bőrjelensé
ge nem volt. EKG vizsgálat kapcsán supra- 
ventricularis és ventricularis extrasystoliát 
találtak. Echocardiographiával megna
gyobbodott bal kamrát és hypokinesiát mu- 
tattak ki 1986 áprilisában, melyhez jelentő- 
sen lecsökkent ejectiós frakció is társult. A  A  
1988 júniusára egyre kifejezettebb dyspnoe 
és elesettség lépett fel. ELISA vizsgálattal 2 057



extrém mértékben emelkedett borrelia anti
test szintet találtak, melyet Western biot 
technikával is megerősítettek, Endomyo- 
cardialis biopsziát végeztek. A biopsziával 
nyert szövetből négyhetes inkubálás után 
spirochaetákat tenyésztettek ki. Western 
blottal és monoclonalis antitest vizsgálattal 
igazolták, hogy a spirochaeta valóban Bb. 
A szövettani feldolgozás során Steiner-féle 
ezüst impregnációval is megtalálták a kóro
kozót. A 14 napos 1 g/die ív. Rocephin ke
zelés a beteg klinikai tüneteiben változást 
nem hozott.

Az esetismertetés tanulsága, hogy az ál
talában spontán is jó gyógyhajlamot és akut 
lefolyást mutató Lyme carditisnek létezik 
krónikus progressiv formája, mely (az 
egyébként indokolatlanul Ids dózisú — 
Ref.) ceftriaxon kezelés mellett nem javult.

Lakos András dr.

Az extracorporalis LDL-cholesterin- és 
fibrinogen-eliminatio akut hatása a vér 
rheologiájára és mikrocirculadójára.
Kleophas, W. és mtsai (Diabetes-For
schungsinstitut der Universität Düssel
dorf): Dtsch. med. Wschr., 1990, 115, 3.

A familiáris hypercholesterinaemia 
(fhc.) már korán jár degeneratív érbetegsé
gekkel. Előtérben állnak a cardiovascularis 
szövődmények már a harmadik évtized el
érése előtt a homozygotáknál magas letali- 
tással; a heterozygotáknál pedig a negyedik 
decenniumban váltanak ki tüneteket. Mivel 
a gyógyszeres lipidcsökkentők, valamint az 
étrendi kezelés a heterozygota betegeknél 
továbbra is eredménytelen marad, ez a sze
lektív extracorporalis LDL-eliminatio ku
tatására vezetett. Az ún. HELP ( =  /leparin 
indukált extracorporalis LDL-cholesterin- 
praecipitatio) mintegy 60%-kai csökkenti a 
cholesterinszintet. Ezen eljárásnak még az 
a nagy előnye, hogy a fibrinogen egyidejű 
hatékony eliminatiója (45%) is kíséri, ami 
klinikailag igen jótékony hatású, hiszen a 
fhc.-ban a fibrinogenszint gyakran emel
kedett.

A szerzők három (32, 52, 56 éves) angi- 
ographiásan is igazolt, súlyos fhc. koszorú
érbetegüknél HELP-kezelést vezettek be. 
Ez a therapia jelentősen (60—70%) csök
kentette a LDL-szintet, 48—54%-kal pedig 
a fibrinogentükröt. A fibrinogen-elimina
tio következtében a plasmaviscositas
13—14%-kai csökkent; a transcutan oxigén 
partialis nyomása pedig 33—55%-kai 
emelkedett. A mikrocirculatióban elért ja
vulás klinikailag az angina-pectoris symp-

tomatika csökkenésében nyilvánult meg. 
Az 52 éves férfi betegük járástávolsága 20 
hónapon belül 1000 m-ről 4000 m-re, a na
pi glycerin nitrát szükséges adagja pedig 
középértékben 12-ről 4 aerosol adagra 
csökkent.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a fibrinogen 
lerakódás már az arteriosclerosis korai lae- 
sióiban kimutatható és az arteriosclerotikus 
plaque rendszeres alkotó eleme, akkor nyil
vánvaló, hogy a HELP az arteriosclerosis- 
nak és az ischaemiás szövődményeinek ha
tásos kezelése.

ifi. Pastinszky István dr.

A svájci szívütemszabályozók 
1987/1988. évi statisztikája. Cueni, T. (Ar
beitsgruppe für Herzschrittmacher der 
Schweizerischen Gesellschaft für Kardio
logie): Schweiz, med. Wschr., 1989, 119, 
1642.

A szerző kétéves időtávolságban hasonlí
totta össze a Svájcban beültetett ütemszabá
lyozók arány viszonyait. Az első implantati- 
ók ossz. száma 46 kórházból egymillió 
lakosra átszámítva 1987-ben 226, 1988-ban 
pedig 238 volt. Az utóbbi három évben a 
klinikai, EKG-javallatok, valamint a kór
okiam tényezők jelentős változást nem mu
tattak. Az alkalmazott ütemszabályozók 
közül a physiologiai ütemszabályozók 
10%-os, a frequentia-adaptív szabályozók 
19%-os emelkedését állapították meg.
1988-ban 10 000 ütemszabályozóval ellátott 
beteg állt gondozás alatt Svájcban.

Az életkori eloszlást illetőleg az arány
szám az előző évekével azonos; a betegek 
90%-a 60 év feletti, sőt 30%-ban a 80. élet
évet is felülmúlja. Az ütemszabályozó idő 
előtti elemkimerülése miatti arányszám
1987-ben, illetve 1988-ban 35%-ról 45%-ra 
emelkedett.

ifi. Pastinszky István dr.

A svájci Simvastatin multicentrikus 
tanulmány hatásosságáról a primer chro- 
nikus hypercholesterinaemiában. Rie
sen, W. F. és mtsai (Lipidlabor der Univer
sität Bem): Schweiz, med. Wschr., 1989, 
119, 1719.

A Simvastatinnak a Serumcholesterin, 
LDL-cholesterin és az apolipoprotein-B 
csökkentő hatásának értékét számos klini
kai vizsgálat dokumentálja. A szerzői gár
da jelen munkájának célkitűzése az volt,
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hogy 10 mg pro die Simvastatin egyes dózisa 
miként hat a lipid-, lipoprotein- és apolipop- 
rotein szintre a svájci hyperlipoproteinaemi- 
ás betegeknél. A multicentrikus tanulmány 
lipidértékeinek meghatározását központilag 
végezték 109 hypercholesterinaemiás beteg
nél 6 hetes kezelés előtt és után.

A Simvastatin-terápia szignifikánsan 
csökkentette a Cholesterin-, LDL-choles- 
terin-, valamint az apolipoprotein-B-szintet 
(átlagértékekben 21,1, 25,8, illetve
24,1%-ban). A terápia semmi szignifikáns 
befolyást nem gyakorolt az átlagos triglyce- 
rid és az apolipoprotein A-1I. szintjére. Ez
zel szemben a HDL-cholesterin és az 
apolipoprotein-A szignifikáns emelkedését 
észlelték (6,1%, illetve 4,4%).

Tapasztalatuk szerint a Simvastatin 10 
mg napi adagolásával a kóros cholesterin- 
és LDL-cholesterin értékek nagy része ki
elégítően befolyásolható volt.

ifi. Pastinszky István dr.

Hyper-HDL-cholesterinaemia: prae- 
valentiája és a klinikai aspektusai. Luthi, 
J. és mtsai (Policlinique médicale universi- 
taire, Lausanne): Schweiz, med. Wschr., 
198, 119, 1824.

Számos közlemény utal az ischeamiás 
cardiovascularis betegségek és a HDL- 
cholesterinaemia fordított viszonyára. Ma
gas HDL-cholesterin-szintet figyeltek meg 
a grönlandi eszkimóknál, továbbá bizonyos 
családokban, akiknél csekély a coronaria 
morbiditás és mortalitás. Kevés munka idé
zi a hyper-HDL-szintet, mint a „hosszú 
élet tünetegyüttesét” („longevity syndro
me” ; Glueck, C. J.; 1975).

A szerzők vizsgálati célja 2000 (1215 fér
fi, 785 nő, 14—88 éves) járóbetegnél a 
hyper-HDL-cholesterinaemia praevalenti- 
ájának és a klinikai aspektusának értékelé
se volt. A férfiaknál 7%-ban, a nőknél 
9,9%-ban találtak hyper-HDL-cholesterin- 
aemiát; ezekből 80% a Frederickson sze
rinti normális lipoidstatussal rendelkezett. 
A hypo-HDL-chólesterinaemiával össze
hasonlítva a hyper-HDL-cholesterinaemi- 
ában a túlsúly, hyperlipidaemia, diabetes 
mellitus, cigarettafogyasztás kisebb, az 
alkoholfogyasztás viszont magasabb volt. 
Ezekhez csatlakozik a cardiovascularis 
betegségek alacsonyabb volta.

Úgy látszik, hogy a hyper-HDL- 
cholesterinaemia mind genetikai, mind 
környezeti tényezőkkel áll összefüggésben.

ifi. Pastinszky István dr.



összetétel: 100 mg fenofibratum kapszulánként.

Hatás: A koleszterinszintézis kulcsenzimjét, a HMG-CoA reduktáz 
enzimet gátolja a májbon, ezáltal csökkenti o koleszterinszintet, A 
zsírsovészterezést gátolja, ezáltal csökkenti a trigliceridképződést. 
Csökkenti a VIDL-szintézist is.

javallatok: Súlyos primer hyperlipidoemiák (hipertriglyceridoemio, 
hypercholesterinoemio és ezek kombinált formái), amelyek o diéta 
és oz életmód megváltozásával (pl. fizikai aktivitás növelése, test
súlycsökkentés, a dohányzás megszüntetése) nem befolyásolha
tók. Súlyos szekunder hypertrigliyceridoemiák, amelyek oz alapbe
tegség (diabetes mellitus, köszvény) megfelelő kezelése ellenére 
is fennállnak. Xanthomatosis hyperlipoproteinaemiával együtt járó 
akut pancreatitis, az arteriosclerosis agyi szív- és perifériás érrend
szeri szövődményeinek megelőzése. A Lipanthyl-kezelés akkor in
dokolt, ha minimálisan 3 hónapig tartó, zsíranyagcsere-zavarokban 
ajánlott diéta nem csökkenti jelentősen a kóros szérumlipidszinte- 
ket. A diéta tartása azonban gyógyszerszedés alatt is szükséges.

Cllenjavallatok: Súlyos májfunkdőzavorok. Fennálló vagy az anam- 
nézisből ismert cholelithiasis. Súlyos vesefunkció-zavarok, ve
sekövesség. Terhesség, szoptatás. Primer biliaris cirrhosis.

Adagolás: Napi adag 3 kapszula (reggel 2 
kapszula, e s te  1 kapszula) étkezés közben, 
amelyet tartósan, kúraszerűen kell alkal
mazni. A veseműködés károsodása esetén 
a nap) adagot o funkaó beszűkülésével arányosan kell csökkenteni.

Mellékhatások: Átmeneti gyomor- és bélpanaszok előfordulhat
nak, melyek a  dózis csökkentése után megszűnnek. Nem gyakori a 
szédülés, émelygés, hányás, urticaria, viszketés és fejfájás előfor
dulása. Aitkán fordul elő a szérum transzamináz átmeneti emelke
dése, amely általában 8 napon belül normalizálódhat a kezelés 
megszüntetése nélkül.
Nagyon ritkán hajhullás és potenciazavar, izomgyengeség és izom- 
fájdalom is előrofdulhat.

Gyógyszerkölcsönhatás: Óvatosan adható:
— orális antikoagulánsokkal (azok hatásának fokozódása, vérzés

veszély),
— szulfanilkarbamid típusú orális antidiabetikumokkal (azok hatá

sának fokozódása, hipoglikémia veszélye),
— köszvényellenes szerekkel (húgysavürltő hatást fokozza).

Figyelmeztetés: A kezelés első 3 hónapjában a  lipidszintek havon
kénti ellenőrzése ajánlott, é s  amennyiben ezen idő alatt nem 
csökkenti a szérum lipidszintjét, más terápiára kell áttérni! 
Gyermekek öröklött hyperlipidaemiája esetén  csak akkor adagol
ható, ha a hyperlipidaemia nem I. típusú, és  6 hónapos diéta nem 
hoz megfelelő eredményt.
Orális antikooguláns adagját ismét be kell állftanil

Csomagolás: 50 db kapszula.



HATÓANVAG: 5 mg vinpocetinum tabl.-ként; 10 mg vinpo- 
cetinum (2 ml) amp.-ként.

JAVALLATOK: Orálison: különböző eredetű (postapoplexi- 
ás, posttroumás, vagy sclerotikus) agyi keringészavarok 
pszichés vagy neurológiai tüneteinek: emlékezészavarok, 
aphasia, apraxia, mozgászavar, szédülés, fejfájás csökken
tése, a klimaktérium-szindróma vazovegetatív tüneteinek 
kezelése. Hipertenzív encephalopathia, intermittáló vasz- 
kuláris cerebrális insufficient, angiospasztikus agyi kórké
pek, továbbá endarteritis cerebri. Ischaemiás agyi károso
dásokban, előrehaladott agyi arteriosclerosisban a kolla- 
terális keringés javítása.

Szemészetben az érhártya és ideghártya vaszkuláris, első
sorban arteriosclerotikus, ill. angiospasmus okozta macula- 
degeneróció, parciális trombózis, érelzáródás következté
ben kialakuló másodlagos zöldhályog.

fülészetben korral járó vaszkuláris, vagy egyes toxikus 
(gyógyszeres) halláscsökkenés, labirintus eredetű szédülés.

PARCNTCRALISAN: Neurológiai indikációban olyan akut, 
gócos ischaemiás cerebrovaszkuláris kórkép, amelyben a 
vérzéses eredet biztonsággal kizárható, kizárólag lassú 
cseppinfúzióban.

€LL€NJAVALLAT: Terhesség. Súlyos ischaemiás szívbeteg
ségek, súlyos szívritmuszavarok esetén  a parenterális al
kalmazás.

ADAGOLÁS: Naponta 15—30 mg (3-szor 1—2 tabl.), a 
fenntartó adag napi 15 mg (3-szor 1 tabl.), hosszabb időn 
keresztül.
Cseppinfúzióban a kezdő napi adag 20 mg (2 amp. tartal
ma 500—1000 ml infúziós oldatban) lassan infundálva. A 
továbbiakban a szokásos napi adag 30 mg (3 amp. tartal
ma 500—1000 ml infúziós oldatban).

Ha a beteg állapota szükségessé teszi — és a toleranciája 
megengedi — óvatosan emelve az adagot, a tizedik napon 
az infúzióban adott összmennyiség elérheti az 1 mg/ttkg- 
ot. IV. €S IM. N€M ALKALMAZHATÓ!

MéLLÉKHATAS: Kismértékű vérnyomáscsökkenés, ritkán 
tachycardia, extrasystole.

GVÓGVSZí RKÖLCSÖNHATAS: Az injekció heparinnal in, 
kompatibilis, ezért az infúziót olyan beteg nem kaphatja, 
aki heparinkezelésben részesül.

FIGV€LM€ZT€T€S: Az ampulla szorbitol-tartalma miatt dia- 
béteszesek vércukorszintje a  kezelés alatt ellenőrizendő.

M€GJ€GVZ&: HE* A tabletta csak vényre adható ki.
Az injekció csak fekvőbeteg-gyógyintézeti 
felhasználásra van forgalomban.

CSOMAGOLÁS: 10 amp. (2ml); 50 tabl.

KŐRRNVRI
g v ó g Vszcrrrugvrr



LEVELEK A SZER K ESZTŐ H Ö Z
Medikus vélemények az egészségügy 

fejlesztéséről és az orvosetikáról.

T. Szerkesztőség! Egy nemrégiben végre
hajtott .orvosszociológiai vizsgálat (Sem
melweis OTE Társadalomtudományi Inté
zet, Szociológia) felmérte a fővárosi 
orvostanhallgatóknak a hivatásuk jövőjé
vel, az orvoslás önképével kapcsolatos 
szerteágazó állásfoglalásait. Ezek közül két 
tárgykörben kapott véleményeket szeret
nénk itt összefoglalóan bemutatni. Első
ként az egyetemistáknak az egészségügy 
fejlesztési irányának nyitott kérdéseit illető 
állásfoglalásait érzékeltetjük, másodikként 
pedig az orvosi hivatás etikai veszélyezte
tettségére vonatkozó véleményeket ele
mezzük.

Lássuk elsőként a modem egészségügy 
„önképe” — természetesen nagyon leegy
szerűsített — problematikáját.

A szűkén biológiai szemléletű orvoslás 
lehetőségei korlátozottnak bizonyultak az 
egész fejlett világban: a természettudomá
nyos orvosi „tudományimádat” minden 
előrehaladása dacára sem tud ugyanis el
számolni egyes közegészségügyi problé
mák növekedésével, a népbetegségek és a 
szociális gyökerezettségű lelki zavarok tér
hódításával. Ha nem is konfliktus, de egy
fajta hangsúlyeltolódás alakult ki a „techni- 
cizmusra” koncentráló „egyfajta orvoslás” 
és a közegészségügyi elhivatottságú „más
fajta orvoslás” között.

Egy jól működő egészségügyben e kétfé
le medicina optimális arányára van szük
ség. Ámde e két összetevőnek milyen ará
nya tekinthető optimálisnak? Netán — a 
„szokásjog alapján” — az elmúlt években 
megszokott arányuk? Aligha lehet igenlő a 
válasz az utóbbi kérdésre.

Globális dilemmája az orvoslásnak az 
orvosi hivatásszerep konfliktusa az orvos 
személyes létezésének, megélhetésének tö
rekvéseivel, és egy nehéz, kockázatos 
munkatevékenység közben a számára fon
tos személyes jogbiztonsággal. Ez utóbbi
nak egyfajta túlbiztosító magatartás
stratégiáját nevezik az orvostársadalomban 
„defenzív medicinának” , vagyis fő törek
vése alapján védekező célú orvoslásnak, 
olyan orvoslásnak, amelyben az orvos fi
gyelme túlzottan fordul önmaga és tevé
kenységének kockázatmentesítése felé.

Az orvosok hivatásukat persze a realitá
sok közegében gyakorolják. Létezésük 
előbb felsorolt, etikailag lényeges három 
területét úgy kell a kezükben tartaniuk, bi
zonyos értelemben uralniuk, hogy azok 
egymással és az orvosi pálya hivatásjel
legével ugyanúgy optimális egyensúlyt ala
kítsanak ki, amiként kölcsönös egyensúly 
kell hogy jellemezze az előbb említett 
„közegészségügy-orientált” és „tudomá
nyosság-orientált” komponensekből össze
tevődő orvoslást is.

Az említett orvosszociológiai vizsgálat

vázlatos képet szeretett volna nyerni arról, 
hogy a fővárosi orvosegyetemisták egy év
folyama hogyan vélekedik a fenti dilem
mákról, egyfelől az orvoslás technicizmus- 
és népegészségügy-orientációjának dilem
májáról, másfelől az orvos etikai „veszé
lyeztetettségének” — a lehetséges sokféle
séget persze egészen leegyszerűsítő — 
dilemmájáról.

A megválaszolt kérdőívek csaknem fele 
az eddigi pénzfelhasználási arányok meg
tartását tartotta szükségesnek. Jelentős volt 
a népbetegségek elleni küzdelemre fordí- 
tandókat előnyben részesítők száma, míg a 
technicizált orvoslást előnyben részesítőké 
mindössze 13%-os.

Sajátos helyzetet jelent, hogy miközben 
a legnagyobb arányban „szavaznak” a 
megkérdezettek az eddigi pénzfelhasználá
si arány fenntartására, saját és közösségük 
ilyen választását mégis többségükben nega
tívan ítélik meg. Elismeréssel, a társadalmi 
és tudományos értékek szolgálatának kijáró 
tisztelettel, az innovatív, változtatni kívánó 
beállítódást honorálják, ennek követésére 
azonban önmaguk, többségükben — vála
szaik szerint — mégsem vállalkoznak!

Érdekesen alakulnak az orvosi etika leg
főbb veszélyeztető faktorait kutató kérdé
sekre adott válaszok.

A jelenleg működő „felnőtt” orvosnem
zedékek körében a „pénz” és a „bürokrá
cia” orvosi etikát kísértő súlyát egyformá
nak ítélik az egyetemisták, ám a saját 
évfolyamtársaikra vonatkozóan már a pénz 
elsöprő módon kerül első helyre. Vajon ez 
a különbség — a medikusok szemében — 
melyik csoportra nézve elmarasztalóbb? 
Az évfolyamtársak ítéltetnek így „pénzsó- 
vámak” , vagy a felnőtt kollégáik szolga
lelkűnek?

A két kérdéskörre (pénzfelhasználás és 
etika) adott válaszok közötti összefüggések 
értelmezése ugyancsak több feltételezés
szerű elemet tartalmaz. Vajon az a körül
mény, hogy az eddigi finanszírozási ará
nyok fenntartása mellett voksoló csoport 
kiugróan a pénzt tartja etikapróbáló, kísér
tő erőnek, azt jelenti-e, hogy ez — a talán 
biztonságot kereső csoport — nem érzi ve
szélyesnek, etikapusztítónak a bürokratikus 
és pánikszerűen védekező magatartás
stratégiát, vagy azt jelenti-e inkább, hogy fél 
a piaci, pénzorientált viszonyok nyitott ver
senyhelyzetet teremtő erejétől, netán éppen 
azt jelenti-e, hogy ők — eddigi tapasztalata
ik alapján — a legfőbb érdekeltségteremtő 
erőnek éppen a pénzt ismerték meg?

A válaszlapok tanúsága szerint a népbe
tegségekre többet költeni kívánó csoport — 
éppúgy, mint a technicizmust előnyben ré
szesítő — már nem csupán a pénz, hanem 
a bürokratizmus etikagáncsoló lehetőségei
vel is számol. Megjegyzendő, hogy a tech- 
nokratikus attitűdökkel jellemezhető cso
port a védekező medicina kísértésével, 
mint jelentéktelennel, nem is számol.

Az orvoslás fejlesztési stratégiájának di
lemmáját illető véleményük megosztja a jö
vendő orvosokat. Az „innovatív” , újító jel
legű választást, az alternatív fejlesztések 
egy-egy ágának előnyben részesítését több
ségük igyekszik elkerülni, miközben — pa
radox módon — mégis értékeli az üyen vá
lasztás melletti elköteleződést. Közvetlen 
kollégáik, diáktársaik innovativitással kap
csolatos beállítódásait — legalábbis körvo
nalakban — jól ítélik meg, közösségisme
retük e tekintetben kielégítő. Sajátosan 
alakul a hivatáskörükbe tartozóknak „gya
nús” külső elemekkel való motiválhatósá- 
gát — akár etikai elsodorhatóságát — illető 
véleményük. Míg a végzett, ma tevékeny
kedő orvostáradalmat a pénzzel motiválha- 
tóság, illetve „csábíthatóság” mellett, 
azzal egyenragú mértékben látja a bürokra
tikus elvárások erejével elsodorhatónak, 
addig saját nemzedékükben jóval nagyobb 
súlyúnak látják a pénz ilyen erejét, mint az 
egyéb motívumokét. Azt a feltételezést, 
hogy a pénz valamiféle nyílt versenyszel
lem társadalmi ideája által meghatározott 
„bocsánatos bűn” metaforája leone, a vá
laszadó diákok körében, cáfolni látszik az a 
körülmény, hogy a saját személyük lehetsé
ges „kísértőjeként” annak kevesebb vonz
erőt tulajdonítanak.

A vizsgálat két fő iránya (pénzfelhaszná
lás és etika) között, az adatok alapján ta
pasztalható összefüggés iránya azt sejteti, 
hogy az egészségügy működtetése jelenlegi 
arányainak megváltoztatását szorgalmazók 
egy sajátos orvostípus kialakulását fémjel
zik, olyan emberét, akinek újító alkatát egy 
annak megfelelő szakmai, erkölcsi, etikai 
beállítottság is kíséri, nevezetesen a bürok
rácia, a „hivatal” iránti szolgalelkűség el
leni berzenkedés.

Ez utóbbi körülmény talán egy „reform
csíra” kialakulását jelzi á jövendő orvosok 
mikrotársadalmában.

Kolozsi Béla dr.
Kovács Katalin

Kiegészítés „Darier-kóros eseteink ge
netikai fejlődéstani elemzése” c. dolgo
zathoz.

T Szerkesztőség! Az Orvosi Hetilap ez 
évi 9. számában a 469—473. oldalon közöl
te a kaposvári bőrgyógyászati osztály gene
tikai tanulmányát az elmúlt 10 év Somogy 
megyei Darier-kóros eseteiről.

A véletlen úgy hozta, hogy a cikk megje
lenésekor feküdt osztályunkon K. A. 23 
éves nőbeteg cholecystolithiasis miatt.

Anamnesisének felvételekor elmondta, 
hogy 8 éves kora óta szenved bőrbetegségé
ben, melyet többször kezeltek. A papulák 
elhelyezkedése rendkívül hasonlított a ta
nulmányban leírtakhoz, így rákérdezve de
rült ki, hogy a beteg Darier-kórja már 
ismeretes. A cikk elolvasása után a részle
tesebb anamnesis kiderítette, hogy két ge
neráción követhető a betegség. A beteg 
édesanyja és bátyja is Darier-kóros. A 3.
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generáció a gyermekek fiatal kora miatt 
még nem ítélhető meg, hiszen a 2. generá
cióban 6, ill. 8 éves korban manifesztáló
dott a betegség.

Mindezekkel szerettem volna alátámasz
tani — igaz, csak egy szerény megfigyelés 
alapján — a cikkben foglaltakat.

Morvái János ár.

T Szerkesztősén! Megköszönjük dr. 
Morvái Jánosnak a reflexióját a Somogy 
megyei Darier-kóros eseteinket genetikai 
és fejlődéstani szempontból feldolgozó cik
künkhöz. Örülünk annak, hogy a saját be
tegénél tett észleléseivel alá tudja támaszta
ni a mi megfigyelésünket, azt, hogy a 
dyskeratosis follicularis vegetans papulái 
sajátságos lefutást mutathatnak, követhetik 
a naevus-vonalakat. Abban az értelembe 
véve ezt a vonalrendszert, ahogyan azt mi 
értelmezzük, vagyis kiegészítve Blaschko 
eredeti leírását e vonalakról azzal, hogy 
ezek bipolárisan is futhatnak, két központ, 
a köldök és a háti médián vonal egy pontja 
(ez általában az ágyéki szakaszra esik) közé 
rendezett vonalakat alkotva.

Értékesnek tartjuk azt a kiegészítését is, 
amelyben azt hangsúlyozza, hogy a Darier- 
kórosok családfája felállításakor figyelem
be kell azt a tényt is venni, miszerint e ge- 
nodermatosis kisgyermekkorban még nem 
manifesztálódik általában.

Nagy Gyula dr. 
Szabó Magdolna dr. 

Nyirő Ilona dr.

,,Igazat mondani és megmondani az 
igazat, korántsem ugyanaz:

Az elsőhöz elég tisztességesnek lenni, 
a másodikhoz sokszor bátorság is 

szükséges. ’ ’

Petri G ábor

*

A gyógyászat 
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Düsseldorf -  MEDICA. A gyógyá
szat nemzetközi fóruma -  a gyógyá
szati és labortechnika, gén- és bio
technológia, gyógyszerészet és infor
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Tervezzen ezért időben! Az első infor
mációkat azonnal meg is rendelheti.

Kérem, küldjön informá
ciós anyagot a
□  kongresszusról
□  szakvásárról

Név:

Vállalat:

Utca:

Ország:

HUNGEXPO 
Magyar Külkereske
delmi Vásár- és Rek
lámvállalat 
1441 Budapest,
Pf. 44
Tel.: 122-9479, 
142-1368 
Fax: 122-1021

MEDICA90 BIOTEC
2 2 . N em zetközi K ongresszus é s  Szakvásár

Diagnostika • terapeutika • technika  
informatika ■ biotechnika ■ jurisztika

™ n K '!E IC H

DÜSSELDORF,
1 9 9 0 . novem ber 2 1 .-2 4 .

Messe m Düsseldorf
Basis forBusiness



KÖNYVISMERTETÉSEK
H. Wrba: Kombinált daganatterápia

(„Kombinierte Tumortherapie”). Hippok- 
rates kiadás, Stuttgart. 1990, 248 oldal, 54 
ábra, 86 táblázat. Ára: DM 98,—

Az utóbbi két-három évben hazánk nyi
tottá vált a világ különböző szellemi áram
latainak befogadására. Záporoznak felénk a 
hasznos, előrevivő, valamint a haszontalan, 
sőt esetleges káros eszmék egyaránt. Az is
meretek e gátlástalan áradata az orvostu
dományt sem kíméli. Hozzáférhetünk 
csúcstechnológiához és hatékony gyógy
szerekhez, de nem vagyunk mentesek a na
iv sőt esetleg szemfényvesztő orvoslás koc
kázatától sem. E zűrzavaros helyzet 
különösen jellemző a rákgyógyításra. Szin
te naponta olvashatunk csodaszerekről, és 
ugyanakkor az is lehetséges, hogy fontos 
felfedezések jelentősége elsikkad az infor
mációforgatagban.

Éppen ezért nehéz és dicsérendő feladat
ra vállalkozott Wrba professzor, a bécsi 
Rákkutató Intézet egykori igazgatója, aki 
ezt a könyvet megírta és aki céljának tekin
tette, hogy megpróbálja tudományos 
igénnyel felmérni az „alternatív terápia” 
igazságmagvát és egyidejűleg tévedéseinek 
vadhajtását is.

Mit nevezhetünk a rákgyógyításban „al
ternatív terápiának”? Mindazon eljáráso
kat, amelyek a tudományos módszerekkel 
bizonyítottan hatékony terápiás eljárások 
körén „túl vannak” . A rákgyógyításban ma 
a sebészet, a sugárterápia és a gyógyszeres 
kezelés tekinthető elfogadott kezelési eljá
rásnak. Utóbbi csoporthoz nemcsak a ci- 
tosztatikus, hanem a hormon és a biológiai 
választ módosító kezelés is hozzá tartozik.

Az immunterápia az a határterület, 
amelynek a „hagyományos” vagy „alter
natív” terápiás csoportba sorolása a leg
problematikusabb. A daganatok immunte
rápiájában használt klinikai vizsgálati 
módszereink egyelőre elégtelenek. Egy
részt nincsenek standardizálva és ezért dig 
alkalmasak különböző kutatócsoportok ku
tatási eredményeinek összehasonlítására. 
Másrészt a beteg daganatával szembeni im
munválaszának felmérése is nehéz, hiszen 
minden egyén daganata és az azzal szem
ben tanúsított reakciója is más és más. így 
gyakran a jószándékú és korrekt immunte
rápiás kutatások sem mindenben állják ki a 
tudományos kritikát. Még nehezebb a hely
zet akkor, ha egy-egy sikeresnek tartott ke
zelés eredménye alapján a tömegkommuni
kációs eszközök segítségével próféták 
akarják meggyógyítani immunterápiával a 
rákbetegeket. Ennek az a veszélye, hogy a 
gyógyítható betegek egy része is visszauta
sítja a hatékony kezelést, és ezáltal csökken 
vagy elvész gyógyulási esélyük.

Wrba professzor éppen ezért könyvének 
első felében állást foglal a „Schulmedizin” 
vagyis az „iskolaorvoslás = tudományos 
orvoslás” tudományosan bizonyított, haté

kony gyógyítási módszereinek alkalmazása 
mellett. Ennek érdekében jól megváloga
tott szerzőkollektíva segítségével áttekinti 
ezek lehetőségeit és eredményeit a preven
ción át a sebészi, sugaras és kemoterápiás 
kezelésig. Több fejezet foglalkozik az im
munterápiával, és bemutatja a jelenleg 
használatos eljárások sikereit és korlátáit.

A könyv második felében különböző el
járások foglalnak helyet az alábbi fejezet
címekkel: proteolitikus enzimterápia, 
szervkivonat kezelés, A-vitamin, Iscador, 
hipertermia, oxigén és ózon szerepe, a 
nyomelemek (Mg, Zn, Se stb.) diagnoszti
kus vagy terápiás jelentősége. Végül szó 
esik az akupunktúráról és a homeopathiá- 
ról is. A záró fejezetet a psychés vezetés je
lentőségének szenteli. Csupán e felsorolás 
is azt mutatja, hogy milyen széles az „al
ternatív kezelés” skálája. Közülük egyesek 
tudományosan megalapozottak, mások 
nem. E recenzió írója úgy véli azonban, 
hogy nem szabad nem tudomásul venni 
azokat az irányzatokat, amelyek bennünket 
körülvesznek. Wrba professzor érdeme, 
hogy mindent megpróbál történetében be
mutatni és elérhető hiteles irodalommal 
alátámasztani. Helyenként személyes ta
pasztalatát sem nélkülözzük. Különösen 
érdekes a húsz-harminc évvel ezelőtti bio
kémiai teóriák (Leupold, Gerson stb.) 
elemzése, amelyek félben maradt munkahi
potézisek.

Kiemelem, hogy Wrba professzor nem 
tartja megengedhetőnek alternatív terápiá
ban részesíteni azokat a betegeket, akik az 
ismert eljárásokkal gyógyíthatóknak tart
hatók, de egyet lehet érteni azzal az aggá
lyával is, hogy az immunterápia esélyei a 
„gyógyíthatatlan” , nagy daganattömeggel 
rendelkező betegeken csekélyek. Ismétel
ten felmerül tehát a kérdés, hogy mikor van 
értelme immunterápiával próbálkozni. Ez a 
„csapda” egyelőre nehéz feladat elé állítja 
a vizsgálót, amelyre makacsul keresni kell 
az ideális választ.

A recenzió írója végezetül a pszichoterá
pia jelentőségét szeretné még jobban ki
domborítani. Szerinte ez nem alternatív te
rápia, hanem minden esetben kötelező 
terápia, amely kiegészíti a hagyományos te
rápiát. így születik meg a „kombinált” te
rápia, amely a könyv címe és legfőbb mon
danivalója.

Bölcs olvasmány, lehet belőle tanulni.

Eckhardt Sándor dr.

H. Refsum, I. A. Slug, K. Rasmussen 
(Eds.): Heart and Brain, Brain and Heart 
(A szív és az agy, az agy és a szív) Springer 
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,
1989. 467 oldal. Ára: DM 198,—

A Springer-Verlagnál 1989-ben megje
lent kötet egy 1987-ben a Tromsd Egyetem

(Norvégia) Klinikai Neurofiziológiai, Bel
gyógyászati, Neurológiai, Sebészeti és 
Élettani tanszékei által szervezett Heart &
Brain című symposium előadásain alapul.
A könyv célja a központi idegrendszer és a 
szív közötti igen fontos összefüggések feltá
rása mind az egészséges működés fenntar
tásában, mind az egyes megbetegedések
ben. A központi idegrendszer befolyásolhat 
szívbetegségeket, pl. az ischaemiát,*vagy 
előidézhet kardiológiai zavarokat, pl. arit- 
miákat. A szív és a keringési rendszer zava
rai agyi károsodással járhatnak. Ugyanaz a 
betegségfolyamat hat az agyra és a szívre 
is. A szív és az agy elektrofiziológiailag ak
tív sejtjei hasonló módon reagálhatnak be
tegségekre és környezeti hatásokra. Igen 
sok gyógyszer az agyra és a szívre egyszer
re hat, a kardiológiai gyógyszereknek 
gyakran vannak agyi mellékhatásai és for
dítva. Az orvostudományban az egyre na
gyobb fokú specializálódás következtében 
az olyan alapvető jelenségek, mint pl. az, 
hogy a központi idegrendszer — a pszichés 
hatások — hogyan befolyásolják a szív- és 
érrendszer működést, zavarait, gyakran 
háttérben maradnak. A könyv célkitűzése 
szerint a kardiológia, neurológia, szívsebé
szet kutatási és klinikai eredményeit igyek
szik közelebb hozni egymáshoz. Mivel 
azonban a tanulmányok többségét egy-egy 
részterület szakembere írta, igen kevés dol
gozat lép túl saját szemléletén. A kötet leg
nagyobb érdeme, hogy kérdéseket tesz fel, 
megmutatja a szintézis felé vezető utakat — 
ami a későbbi kölcsönös megértés és gya
korlat felé vezethet.

A kötet fejezetei:
— Élettan és farmakológia
— A vegetatív idegrendszer és az 

aritmiák
— A syncope és a hirtelen halál
— Thromboembolismus és ischaemia
— Az alvás és az alvási apnoe
— A kardiovaszkuláris rendszer és az 

idegrendszer betegségei
— Hypo- és hyperbar környezet
— Agyi funkciók és szívsebészet

Igen fontos kérdés, hogy mely analgeti- 
kumok a leghatékonyabbak a myocardialis 
infarctus korai szakaszában, ennek vizsgá
lati lehetőségeit tárgyalja a farmakológiai 
fejezet.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fokozott 
szimpatikus aktivitás és a malignus aritmi
ák között igen szoros a kapcsolat: a szimpa
tikus hyperaktivitás ventricularis tachyarit- 
miákat idézhet elő.

A cluster fejfájást különösen súlyos egy
oldali fejfájási rohamok jellemzik, amelye
ket gyakran a vegetatív funkciók zavarai kí
sérnek.

A fejfájással kapcsolatban jellegzetes 
szívritmusváltozások írhatók le, amelyek 
a vegetatív szabályozás központi kontroll
jának zavaraira utalnak. A roham kialakulá
sakor gyors szívritmus-fokozódás, majd a 
roham alatt relatív pulzuscsökkenés tapasz
talható.

A vérnyomás napszaki ritmicitásának 2063
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A szívműtétek utáni központi idegrend
szeri diszfunkciók ma is gyakoriak, szívbil
lentyű műtétek után 23—53%, koronária, 
bypass műtét után 24 órával 64%-ban for
dulnak elő.

Összefoglalva: a kötet legfőbb érdeme, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy
fokú specializálódás következtében az orvos- 
tudomány által már jól ismert összefüggése
ket sem alkalmazzuk a gyakorlatban. Egy
részt a központi idegrendszer — és így a pszi
chés hatások — nagymértékben befolyásolják 
a szív- és keringési rendszer működését, és 
így a kardiológiai tünetek és panaszok hátte
rében igen sok esetben a központi idegrend
szer szabályozási zavarai állnak. Másrészt a 
keringési zavarok — és modellszerűen a szív
műtétek — az agy működését jelentősen ká
rosíthatják. A kötet nem törekszik a fenti 
összefüggések mélyebb elemzésére, csupán a 
párbeszéd lehetséges irányait jelöli ki.

Kopp Mária dr.

T isz te lt M egrendelő ink!

A hírek, kongresszusi anyagok szerkesztőségünkbe küldött megrendelésein 
kérjük feltüntetni MNB számlaszámúkat.

Köszönettel
Medicina Könyvkiadó Vállalat

vizsgálata a központi idegrendszeri folya
matok jelentőségére mutat. A modem szá
mítástechnikai módszerek alkalmazása te
remtette meg a lehetőséget arra, hogy a ma 
még kevéssé vizsgált, pedig az orvosi gya
korlatban igen nagyjelentőségű funkcioná
lis, vegetatív szabályozási zavarokat azono
síthassuk.

Valamennyi tachy- vagy bradyaritmia 
syncopét eredményezhet, ha elég súlyos és 
elég sokáig tart ahhoz, hogy agyi hypoper- 
fuziót idézzen elő.

A központi idegrendszer és a szív köl
csönhatásának legszélsőségesebb példája a 
félelmi-paralízis reflex lehetséges szerepe a 
hirtelen szívhalál előidézésében. Az inge
rek oldaláról a kontrollálhatatlannak minő
sített veszélyeztető helyzet által kiváltott 
félelem — a válasz oldalról a félelmi paralí- 
zisre jellemző nagyfokú bradycardia az 
alapvető.

A szívmegállás utáni kardiopulmonális 
reszuszcitáció évente többezer ember életét

menti meg, azonban ezekben az esetekben 
igen gyakori az agyi károsodás.

Az obstructiv alvási apnoe szindrómában 
az erős horkolást alvás közben apnoés sza
kaszok váltják fel, a szindrómára nappali 
aluszékonyság jellemző.

A napszaki ritmusok, alvási fázisok és a 
légzés .összefüggései az alvás alatti szív
frekvenciával és QT szakasz változásokkal 
további vizsgálatokat igényelnek. A szim
patikus — paraszimpatikus egyensúly fel
bomlása egyes betegekben fokozza a vent- 
rikuláris aritmiák veszélyét alvás közben. 
Bizonyos foglalkozásokban — szerves ol
dószereket belégző munkások között — az 
alvási apnoe szindróma munkahelyi árta
lomként lényegesen gyakrabban fordul elő.

Súlyos szívműtétek alatt az agy funkciói
nak folyamatos monitorozása (neuromoni- 
torozás) ma már alapvető feltétel. A műtét 
alatti kritikus érték alá csökkenő agyi ke
ringés az EEG-n a lassú hullámtartomá
nyok felé való eltolódásban tükröződik.

P A L P I T I  N
kapszula
H A T Ó A N Y A G

100 mg disopyramidum (foszfátsó formájában) kapszulánként.

H A T Á S
A dizopiram id az I. típusú kinidinszerű antiaritm iás szerek közé ta rtoz ik . Elsősor
ban a pitvar és kamra re frak te r szakát nyújtja meg; minimális hatása van az A—V 
csomó re frak te r szakára.
Az A—V csomó és His-Purkinje vezetési idő t kevéssé befolyásolja. A járulékos 
pályákban lassítja a vezetést.

JA VALLATOK
A következő kardiális aritm iák  megelőzésére, ill. m egszüntetésére elsősorban 
akkor, ha egyéb gyógyszeres kezelésre rezisztensek: unifokális és multifokális ek- 
topiás kam rai kontrakciók.
Kamrai tachikardia epizódok (ta rtós kamrai tachikardia esetén  rendszerin t e lek t
rom os kardiokonverziót alkalmaznak).
A fenti aritm iák kezelésére mind digitalizált, mind nemdigitalizált betegeken alkal
mas.
Egyaránt alkalm azható p rim er aritm iák és organikus szívbetegségeket (beleértve 
a koronaria betegségeket is) kísérő aritm iák kezelésére.

ELLENJAVALLATOK
Kardiogén-sokk, másod- vagy harmadfokú A—V blokk, keringési elégtelenség» 
digitálisz intoxikáció. M yasthenia gravis. Glaukom a. Terhesség, szoptatás.
Relatív ellenjavallat: vizeletretenció, prosztata-hipertrófia .

A D A G O L Á S
Individuális, egyéni beállítást igényel a kardiológiai vizsgálat alapján. A szokásos 
adag 400—600 mg (4—6 kapszula) naponta három-négy adagra elosztva. (50 kg 
testsúly alatti betegeknek naponta 4 x 1 0 0  mg).
Ha gyors hatás szükséges, 300 mg-os te lítő  adag adható (50 kg testsúly alatti b e te
geknek 200 mg).
K ardiom iopatiában a kezdő adag 100 mg lehet, ez 6 ó ránkén t ism ételhető, majd 
az adagot szigorú ellenőrzés m ellett fokozatosan az egyéni szükségletnek megfe
lelően lehet emelni vagy tovább csökkenteni. A szokásos adag felső határa max. 
napi 800 mg. Vese- és m ájbetegek adagját csökkenteni kell: enyhe veseelégtelen
ségben (kreatinin clearance nagyobb, m int 40 ml/min) vagy májkárosodás esetén 
naponta 4x 1 0 0  mg adható.
Súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clearance ^  40 ml/min) 100 mg egyszeri 
adag adható  a következő táb lázat szerinti időközönként:

Kreatinin clearance
(ml/min) 40— 30 30—15 15

Intervallum 8 óra 12 óra 24 óra
(óra1)

H 200
Antiarrhythmica

K O M B IN Á L T  KEZELÉS
Kinidinnel, prokainamiddal és/vagy propranolollal csak é le te t fenyegető aritm ia 
esetén szabad együ tt adni abban az esetben , ha a beteg az előző gyógyszerre nem 
reagál. Az ilyen kombináció k ifejezett negatív ino trop  hatást okozhat, és túlzottan 
megnyújtja az ingerületvezetést. Ez különösen dekom penzált betegeknek je len t
het veszélyt. A k om b in á lt k e z e lé s  sz ig o rú  e l le n ő r z é s t  t e s z  szü k ségessé .

M ELLÉK H A TÁSO K
A ntikolinerg: szájszárazság, v izeletretenció, obstipáció, homályos látás, szem-to- 
rok-orrszárazság.
Kardiovaszkuláris: vérnyom ássüllyedés, ingerületvezetési zavarok, keringési elég
telenség, ödém a, dyspnoe, syncope, mellkasi fájdalom, légszomj.
U rogenitális: gyakori és sürgős vizelés.
G asztrointesztinális: hányinger, anorexia, diarrhoea, hányás.
Általános: idegesség, szédülés, általános fáradtság, izomgyengeség, fejfájás, el- 
esettség, súlygyarapodás.
D erm atológia: bőrkiütés, derm atosis.
Reverzibilis aku t psychosis és cholestatikus icterus is előfordulhat.

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S
Ó vatosan  ad h a tó
— fenitoinnal vagy más enzim induktorral (szintjét a plazmában csökkentik);
— egyéb antiaritm ikum m al (I.: kom binált kezelés).

FIGYELM EZTETÉS
Csak rendszeres kardiológiai ellenőrzés m ellett alkalmazható! Nagyfokú vérnyo
mássüllyedés fejlődhet ki, elsősorban kardiom iopatiában. H ipotenz'ó  je lentke
zése esetén a kezelést abba kell hagyni. Ha elsőfokú ingervezetési blokk fejlődik 
ki, csökkenteni kell az adagot. Ha a blokk ta rtó san  fennáll, meg kell fontolni a Pal- 
pitin-kezelés terápiás előnyét a kockázattal szem ben. M ásod-harmadfokú blokk 
esetén a kezelést meg kell szün te tn i. Ha a QRS kom plexus kiszélesedése, ill. a 
Q —T megnyúlás 25%-nál nagyobb és az ectopia folytatódik, szigorú felügyelet 
szükséges, és megfontolandó a kezelés abbahagyása.
Vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegeken csökkenteni kell a dózist, az 
adagolásnál le írtak  figyelem bevételével.
Hipokalémiás betegeken az állapoto t rendezni kell Palpitin-kezelés e lő tt.
Tartós alkalmazás esetén időnként a fehérvérsejtszám ot is ellenőrizni kell.

MEGJEGYZÉS * *
Csak vényre adható  ki. Az orvos rendelkezése szerin t — egy vagy két alkalommal
—  ism ételhető. A gyógyszert annak a szakrendelésnek (gondozó) a szakorvosa 
rendelheti, amely a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén  a beteg gyógyke
zelésére te rü letileg  és szakmailag illetékes.

C SO M A G O L Á S
50 db kapszula

K Ő B Á N Y A I G Y Ó G Y SZ E R Á R U G Y Á R  
B u d ap est



A Népjóléti Minisztérium 
jelentése

az 1990. május havi fertőző megbetegedésekről

Járványügyi helyzet általános jellemzése

Az enterális úton teijedő ferőző betegségek közül a salmonel
losis megbetegedések száma — a szokásos szezonális alakulás
nak megfelelően —jelentősen több volt, mint a korábbi hónapok
ban. EL betegség járványügyi helyzete a korábbi időszakok 
május hónapjához haosonlóan alakult, de kissé kedvezőbb volt, 
mint az előző év májusában. A dysentria járványügyi helyzete lé
nyegesen, a hepatitis infectiosáé mérsékelten kedvezőbb volt a 
korábbi időszakok május hónapjában tapasztaltnál.

A cseppfertőzéssel terjedő betegségek közül több parotitis epi- 
demicát és kevesebb rubeolát jelentettek be, mint az előző hónap-

Bejelentett fertőző megbetegedések 
Magyarországon (+)

1989. december—1990. május hó

Betegség Dec. Jan. Febr. Márc. Apr. Máj

Typhus abdominalis _ _
Paratyphus — — — — — —

Salmonellosis 623 544 490 749 632 1089
Shigellosis 150 75 80 65 44 47
Amoebiasis 3 5 5 2 3 11
Dysenteria 153 80 85 67 47 58

(Shig. + amoeb.)
Dyspepsia coli 24 30 13 32 21 32
Hepatitis inf. 318 354 284 286 218 236
AIDS 1 — 1 1 2 —

Poliomyelitis — — — — —

Diphtheria — — — 1 — —

Pertussis — 1 — 1 — 2
Scarlatina 492 510 630 626 340 331
Morbilli 14 20 16 15 9 12
Rubeola 228 387 718 1252 869 681
Parotitis epid. 1983 2511 2846 3029 2222 2494
Mononucleosis inf. 77 91 117 104 79 82
Keratoconj. epid. 63 34 32 74 14 14
Meningitis epid. 6 7 3 3 2 2
Meningitis serosa 18 21 18 22 19 17
Kullancsé nceph. 7 4 — 6 12 27
Egyéb enc. inf. 14 10 13 11 5 10
Encephalitis inf. 21 14 13 17 17 37

(KE + egyéb enc. i.)
Staphylococcosis 9 7 4 5 4 12
Malaria’ 1 4 2 — — 1
Tetanus 1 — 3 3 2 5
Anthrax — — — — — —

Brucellosis 1 — — 1 — 1
Leptospirosis 3 1 1 1 3 3
Ornithosis — — — — — —

Q-láz 1 — — — — 2
Tularemia 11 8 3 5 1 4
Taeniasis — 2 2 2 2 2
Toxoplasmosis 21 21 20 21 18 12
Trichinellosis

(+) előzetes, részben tisztított adatok (*) importált esetek

ban, a scarlatina megbetegedések előfordulásában alig volt válto
zás. Valamennyi cseppfertőzéssel tejedő betegség epidemiológiai 
helyzete lényegesen kedvezőbb, mint a korábbi évek hasonló idő
szakában. A  scarlatina a mumpsz megbetegedések száma kb. fe
lét, a rubeola pedig csak 14 %-át tette ki az 1984—88. évi mediá- 
nok értékeinek.

A szezonális időszaknak megfelelően emelkedett a kullancsen- 
cephalitis esetek száma. A megbetegedések felét Somogy megyé
ből, az ismert természeti gócos területről jelentették.

Bejelentett fertőző megbetegedések 
Magyarországon (+)

1990. március hó

Május Jan. 1—márc. 31.

Betegség 1990. 1989.

Me
dian
1984

1988

1990. 1989.

Me
dian
1984

1988

Typhus abdominalis _ _ _ _ 1 1
Paratyphus — — — — — —

Salmonellosis 1089 1299 1065 3504 4010 2 887
Shigellosis 47 200 311 477
Amoebiasis 11 7 26 35
Dysenteria 58 207 110 337 512 629

(Shig. + amoeb.)
Dyspepsia coli 32 51 25 128 186 121
Hepatitis inf. 236 282 273 1378 1260 1525
AIDS — 1 4 5
Poliomyelitis — — — — — —

Diphtheria — — — 1 — < -
Pertussis 2 — 1 4 4 6
Scarlatina 331 964 709 2437 6 246 4 309
Morbilli 12 547 14 72 17 171 46
Rubeola 681 3850 4921 3907 15 952 19 747
Parotitis epid. 2494 2415 4801 13 102 12 337 23 150
Mononucleosis inf. 82 91 74 473 411 314
Keratoconj. epid. 14 1 3 168 8 18
Meningitis epid. 2 2 4 17 27 24
Meningitis serosa 17 18 25 97 104 114
Kullancsenceph. 27 30 49 47
Egyéb enc. inf. 10 22 49 47
Encephalitis inf. 37 52 33 98 115 93

(KE + egyéb enc. i.)
Staphylococcosis 12 8 16 32 35 70
Malaria’ 1 — 2 7 1 4
Tetanus 5 1 3 13 3 10
Anthrax — — — — — _

Brucellosis 1 1 — 2 3 4
Leptospirosis 3 2 3 9 5 14
Ornithosis — — — — 1 2
Q-láz 2 — — 2 — 2
Tularemia 4 4 3 21 32 10
Taeniasis 2 1 4 10 10 17
Toxoplasmosis 12 17 13 92 74 107
Trichinellosis 21 24

(+) előzetes, részben tisztított adatok (•) importált esetek

/



HÍREK
Az Országos Alkohológiai Intézet to

vábbképzést szervez orvosok, pszicho
lógusok és egyéb, az alkohológiában 
dolgozó diplomások számára „Az alko
holbetegség diagnosztikája és kezelése” 
címmel, 1990. szeptember 24—28-ig, 
(hétfőtől-péntekig).

Helyszín: János Kórház Pesthidegkúti 
Pszichiátriai Osztóivá (Bp., II., Pozsonyi u. 
10- 12. )

9 i
2066

Program
IX. 24. hétfő: 10,00 Tanfolyamnyitás
10.15— 11.30-ig Kolozsi Béla: Nemzetközi 

és hazai helyzetkép
11.30— 12.15 Preusser Tibor: Belgyógyá

szati alkoholdiagnosztika
12.15— 13.00 Hajós Márta: Noninvazív 

eljárások az alkoholbetegség diagnoszti
kájában

13.00— 14.00 Ebédszünet
14.00— 15.00 A Pesthidegkúti Pszichiátri

ai Osztály megtekintése
Vezeti: Holzberger Mária

15.00— 17.00 Alkoholbetegek étrendje. 
Előadás és az ételek bemutatása — kóstoló
val. — Az Országos Dietetikai Intézet 
műsora

IX. 25. kedd: 9.00—10.30 Holzberger 
Mária: Az alkoholbetegség koncepciója.

10.30— 11.30 Szilágyi Katalin: Az alkoho
lógiai kórképek néhány elméleti és gyakor
lati megközelítése

11.30— 13.00 Környey Edith: Neuropszi- 
chiátriai problémák az alkohológiában (or
ganikus kórképek)

13.00— 14.00 Ebédszünet
14.00— 16.00 Sineger Eleonóra: Alkohol- 

betegek komplex terápiás megközelítése
IX. 26. szerda: 9.00—10.00 Morvái Vero

nika: Az alkoholos szívizomkárosodás
10.00— 11.00 Kautzky László: Alkohol 

okozta gyomor-bélrendszeri zavarok
11.00— 13.00 Kardos György: Az alkohol

betegellátás jelene és jövője
13.00— 14.00 Ebédszünet
14.00— 15.00 Valkai Zsuzsanna: Az alko- 

holebetegség pszichodiagnosztikája
15.00— 16.00 Erdélyi Aliz: Alkohol okozta 

agykárosodás neuroposzichológiai mód
szerekkel való megközelítése

IX. 27. csütörtök: 9.00—11.00 Sülé Fe
renc: Csoportterápiák az alkohológiában

11.00— 13.00 Takách Gáspár: Kereszte
zett függőség (alkohol-drog-gyógyszerek)

13.00— 14.00 Ebédszünet
14.00— 15.30 Polesinszky Veronika :Bib\o- 

terápia
15.30— 17.00 Avar Pál: Mikrocsoport (a 

terápiás háromszögtől az ötszögig)
IX. 28. péntek: 9.00—11.00 Hutiray Nóra: 

Családterápia
11.00— 13.00 Az alkoholbeteg-ellátás gya

korlati problémája — kerekasztalmegbe- 
szélés
Résztvevők: Levendel László 
(moderátor) Avar Pál

Holzberger Mária 
Pándy László 
Sineger Annamária

13.00 Tanfolyamzárás
Tudnivalók: Jelentkezni lehet: postafor

dultával Borsi Istvánnénál az Oszágos Al
kohológiai Intézet címén: 1021 Bp., Vörös
hadsereg u. 116. Telefon 176-7877 vagy 
176-1964.

A tanfolyam költségeit az OAI viseli. így 
fizetjük a szállást (max. 600,— Ft/éjszaka). 
IBUSZ-szobában, amelyet a résztvevőnek 
kell elfoglalnia, és a számlát bemutatnia. 
Ebédet is mi biztosítunk.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az Országos Testnevelés és Sportegész
ségügyi Intézet Tudományos Bizottsága az 
Intézet Dísztermében tudományos ülést 
rendez

1990. szeptember 25-én szerdán 14.30 
órakor.

Az előadás címe: Új műtéti és diagnosz
tikus módszerek mozgásszervi elváltozások 
és sportsérülések kezelésében.

Előadó:dr. Kaplonyi György 
Baleseti és Orthopoaediai Osztály

A Magyar Gastroenterológiai Társaság, a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Gastroenterológiai Szekciója
Szeged, 1990. október 5—6.
VII. Tudományos ülése

PROGRAM
1990. október 5. péntek 

9,45 MEGNYITÓ dr. Korányi György a 
Szekció Elnöke

10.00—11,10 ELŐADÁSOK ÉS VITA 
Üléselnök: dr. Bodánszky Hedvig 
dr. Verebély Tibor
1. dr. Engels, dr. Christa Lob, dr. Veitl 
Die Anwendung von semi-elemantarer 
Kost zur postoperativen Ernährung nach 
gastrointestinalen Operationen
2. dr. Papp Zoltán, dr. Spáczai K ., Győri 
M.
II. sz. Gyermekklinika, Marosovásárhely 
Tehéntej allergia és dissacharid intoleranci
ák csecsemőknél
3. dr. Polgár Marianne, dr. Gelencsér Éva, 
dr. Hajós Gyöngyi
Madarász u. Gyermekkórház-RI, Központi 
Élelmiszeripari Kutatóintézet 
A táplálék fehérjék allergén tulajdonságai
nak vizsgálata
4. dr. Hídvégi Edit, dr. Arató András 
Semmelweis OTE I. sz. Gyermekklinika 
Gyakoribbak-e az allergiás betegségek coe- 
liakiás beteginkben?

11.10—11.30 Kávészünet
11.30—12.15 Előadások és vita 

Üléselnök: dr. Kósnai István 
dr. Szabó Béla
5. dr. Endreffy Emőke, dr. Várkonyi Agnes 
Szent-Györgyi Albert OTE Gyemekklinika 
HLA—Dr régió molekuláris genetikai 
vizsgálata néhány coeliakiás gyermek és 
családtagja esetén

6. dr. Bállá Árpád, dr. Nagy B., dr. Balta 
M .. Nagy H. töasszisztens 
Municipiumi Kórház Gyermekosztálya, 
Székelyudvarhely
A lambliasis kóroktani szerepe a gyermek
kori hypomagnesiaemiákban
7. dr. Dolinay Tamás, dr. Balogh Zsu
zsanna
Megyei Kórház II. sz. Gyermekosztály. 
Nyíregyháza
H: kilégzési teszttel szerzett tapaszta
lataink

12.15- 13.00 Előadások és vita 
Üléselnök: dr. Dolinay Tamás

dr. Sólyom Enikő
8. Dr. Korányi György
Péterfy Sándor u. Kórház. Budapest 

Exytrahepatikus epeutak elzáródásának 
kóreredete és pathológiája

9. dr. Shultz Kárlly
Megyei Kórház, Gyermekosztály, 
Szekszárd

Szemléletváltozás a gyermekkori extra- 
hepatikus portális hypertensio diagnoszti
kájában és kezelésében

10. Dr. Verebély Tibor, dr. Rákóczi 
György, dr. Szőnyi Miklós, dr. Kupcsulik 
Péter
SOTE I. sz. Gyermekklinika és I. sz. Sebé
szeti Klinika,
Budapest
Gyemek májtranszplantáció hazánkban.

13.00— 15.00 Ebédszünet
16.15- 17.15 Előadások és vita 

Üléselnök: dr. B. Kovács Judit
dr. Arató András
14. Dr. Kövi Rita, dr. Micskey Éva, dr. 

Varga Károly
Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet, 
Budapest
Epe-ultrahang eltérések és laktóz intoleran
cia a gyermekkori hasi panaszok hátterében. 
Dr. Halász Gabriella, dr. Nyitrai Márta, dr. 
Légrádi Péter, dr. Keresztes Péter 
Jahn Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Bu
dapest
Gyemekkorban végzett duodenum szondá
zás bukatói

16. dr. Micskey Éva, dr. Péter Ferenc 
Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet, 
Budapest
Szérum gastrin szintek különböző etiologi- 
ájú gastroenterológiai kórképekben

17. dr. Rónaszéki Éva, dr. Honthy Kinga, 
dr. Micskey Éva
Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet, 
Budapest
Psychologiai problémák organikus 
gyomor-bél rendszeri megbetegedésekben

17.15- 18.15 Elnöki beszámoló és köz
gyűlés

15.00— 15.45 Előadások és vita 
Üléselnök: dr. Várkonyi Ágnes

dr. Varga Levente
11. dr. Pinterics Mária, dr. Lázár Anna, 

dr. Pongrácz Kálmán
Baranya Megyei Tanács 1 Gyermekkórház 
Csecsemő Osztálya, Pécs 

Gastro-oesophagealis reflux vizsgálata 
intra-oesophagealis pH monitorizálással

12. dr. Horváth István, dr. Beviz. József, 
dr. Várkonyi Agnes*



Szent-Györgyi Albert OTE Radiológiai 
Klinika, Gyermekklinika,* Szeged 
Az ultrahang szerepe a gastro- 
oesophagealis reflux diagnosztikájában.

13. dr. Varga Károly, dr. Sőregi Mária, 
dr. Micskey Éva, dr. Kövi Rita 
Budai Gyemekkórház-Rendelőintézet, Bu
dapest
Duodenogastricus reflux a gyermekkorban 
15.45—16.15 Kávészünet

1990. október 6. szombat
8.30—10.00 Előadások és vita 
Üléselnök: dr. Boda Márta 

dr. Micskey Éva
18. dr. Arató András, dr. Sawilahti, Erkki 

SOTE I. sz. Gyermekklinika, Budapest, 
Helsinki Egyetem I. sz. Gyermekklinika 
Az egyes IgG és IgA alosztályokba tartozó 
sejtek megoszlásának vizsgálata colitis ulce- 
rosás gyermekek vastagbélnyálkahártyájában

19. dr. B. Kovács Judit, dr. Lőrincz Mar
git, dr. Korporuty-Szabó Ilma, dr. Sashegyi 
Júlia, dr. Pászti Ildikó
Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház-Rende
lőintézet, Apáthy Gyermekkórház-Sebészet, 
Budapest
Krónikus gyulladásos bélbetegségek (1BD) 
aktivitásának elbírálása non-invazív mód
szerekkel.

20. dr. Pászti Ildikó, dr. Bognár Márta, 
dr. Schäfer József, dr. Dévai Adrienn, dr. 
Ágoston Szilvia
Apáthy Gyermekkórház — Sebészet 
Az endoscopia jelentősége a colitis ulcero
sa diagnosztikájában.

22. dr. Lőrincz Margit, dr. B. Ko\úcs Judit, 
dr. Csornai Ágoston, dr. Korponay-Szabó Ilma 
Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház-Ren
delőintézet, Budapest 
Veleszületett chylascites sikeres diétás ke
zelése (esetismertetés).

10.00—10.30 Kávészünet
10.30—11.30 Előadások és vita 
Üléselnök: dr. Polgár Marianne 

dr. Barna Mária
24. dr. Csiszér Eszter 

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai 
Intézet, Budapest
Felnőttkori felfedezésű mucoviscidosisos 
eseteink

24. dr. Ruszinkó Viktória, dr. Niederland 
Tamás, dr. Szelíd Zsolt
Győr-Sopron Megyei Tanács Kórház-Ren
delőintézet, Győr
Proteinvesztő enteropathia (esetbemutatás).

25. dr. Deák Judit
Szent-Györgyi Albert OTE, Központi Labo
ratórium, Klinikai Mikrobiológia, Szeged 
Vírus okozta gastroenteritisek korszerű la
boratóriumi diangosztikája

26. dr. Horváth István, dr. Kardos Lilla, 
dr. Beviz József
Szent-Györgyi Albert OTE Radiológiai 
Klinika, Szeged
A hydrostaticus desinvaginatióval szerzett 5 
éves tapasztalataink

12,00 ZÁRSZÓ

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szö
vetsége 1990. július 1-jére — Semmelweis- 
napra — kezdeményezte a vegyipari ágazat

ban tevékenykedő üzemorovosk, üzeme
gészségügyi szakdolgozók kitüntetését, ju 
talmazását. A kitüntetések és jutalmak 
átadására 1990. július 2-án, a Vegyipar Há
zában, a VDSZ üzemegészségügyi tanácsa 
ünnepélyes ülésén került sor.

Szakszervezeti Munkáért arany fokozatú 
kitüntetést kapott:

dr. Szilárd Szilvia, a Tiszai Vegyi Kom
binát üzemi főorvosa, 
dr. Horváth Tibor, a Tapolca Kórház barlang
terápiás részlegének osztályvezető főorvosa.

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatú 
kitüntetést kapott:

dr. Demjanova Nyina, a Tétényi úti 
Kórház-Rendelőintézet főigazgató helyettes 
főorvosa, az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt és az Olajterv üzemorvosa, 
dr. Király Ferenc a Nitrokémia üzemorvo
sa, sebész szakorvos.

VDSZ Emléklapot és jutalmat kapott: 
Balogh Szilvia, a Dunai Kőolajipari Válla
lat üzemi ápolónője,
Bagdi Ferencné, a Biogal Gyógyszergyár 
üzemi ápolónője,
Bereczki Józsefné, az EG1S Gyógyszergyár 
üzemi ápolónője, Kálmán Zoltánná, a Bor
sodi Vegyi Kombinát üzemi főnővére,

dr. Papp János, a Komáromi Kőolajipari 
Vállalat üzemorvosa,
dr. Szilvási Réka, a Magyar Viscosagyár 
üzemi főorvosa.

Az ünnepi köszöntőt Főcze Lajos, a 
VDSZ főtitkára tartotta, s kifejezte abbeli 
reményét, hogy a szakszervezet az üzeme
gészségügyi szolgálatok természetes érdek
szövetségeseként a jövőben még hatéko
nyabban együttműködik a munkahelyi 
egészsgévedelem terén.

Beszámoló a Kongresszus Szervező Iroda 
1990. évi tevékenységéről

Az Iroda kollektívája az 1988—89. évek
ben teljes egészében kicserélődött, ennek el
lenére fennakadás nélkül és eredményesen 
bonyolított le 15 kongresszust 1989-ben. A 
lebonyolított rendezvények teljes nyeresége 
megközelítette a 9 millió forintot, amely 
összeget — a Szövetség Alapszabálya értel
mében — teljes egészében a tudományos te
vékenység támogatására fordítottunk.

Tevékenységünk egy kiemelkedő területe a 
kongresszusokhoz kapcsolódó kiállítás szer
vezői, hirdetés akvirálói munka. Közvetle
nül, kiállítási és reklámozási lehetőségeinket 
ismertető levélben fordultunk több mint 3000 
céghez, a gyógyszerészet, orvosi műszer- és 
berendezés, gyógyászati segédeszközök, ide
genforgalom és vendéglátás területén érdekelt 
vállalatokhoz és kértük, hogy az általunk 
megküldött kérdőív kitöltésével adjanak in
formációt érdeklődési területükről. A vissza
érkező válaszokat számítógéppel dolgozzuk 
fel és tároljuk. Törekvésünk, hogy a kong
resszusokhoz kapcsolódó kiállítást és hirde
tést önállóan szervezzük, és ne adjuk át alvál
lalkozónak. Ennek személyi és technikai 
feltételei adottak, eddigi tapasztalataink az el
képzelés helyességét igazolják. Új elem, 
hogy Irodánk akkor is vállalja ezt a tevékeny
séget. ha a kongresszus egéb részeinek meg
szervezésével nincs megbízva.

Folyamatos az együttműködés azokkal az 
utazási iroda ill. vendéglátó partnereinkkel, 
akiket munkánkba álvállalkozóként kapcso
lunk be. Velük rendszeresen megújított egy
üttműködési megállapodásaink alapjánk dol
gozunk együtt, ezek a szerződések biztosí
tanak számunkra „megkülönböztetett bánás
módot” , kedvezményes feltételeket. Igyek
szünk tartós együttműködést kilakítani kül
földi utazási irodákkal, hogy rendezvényeink 
külföldön nagyobb propagandát kapjanak, az 
utazási irodák — saját érdekükben — egyre 
több résztvevőt hoznak pemzetközi, ill. nem
zetközi részvételű kongresszusainkra.

Még 1989-ben felmérést észítettünk társa
ságaink körében annak megállaplítására, 
hogy nemzetközi rendezvények elnyerésének 
milyen esélye van, és mikorra várhatóak.

Ezt követően kapcsolódtunk be tudatosan 
a kongresszusok megpályázásának folyama
tába. Részben saját pályázati anyagainkat, 
részben partnereink kiadványait használjuk 
fel, és lehetőség szerint biztosítjuk a szemé
lyes megjelenés lehetőségét a döntések hely
színén. Dia és videó anyagok, referencia- 
film, dekoratív kiadványok, személyes han
gú levelek, kisebb ajándékok, nemzetközi 
szervezetek vezetőinek meghívása jelentős 
mértékben befolyásolhatják a döntések ered
ményét. Az orvosszervezők munkájának ak
tív segítésével számos nagy nemzetközi 
kongresszus rendezési jogát nyertük el, köz
tük olyanokat mint az 1993. évi Európai 
Phlebológiai Kongresszus, az 1994 évi Csa
ládterápiás Világkonresszus vagy 1995-ben 
a Nemzetközi Szemészeti Keringési Szim
póziumot. Jelenleg is folyamatban van szá
mos egyéb nagy jelentőségű rendezvény 
megpályázása.

A MOTESZ tevékenységének megújulásá
val összhangban napirendre került a Kong
resszus Szervező Iroda jövője is. A Szövetség 
valamennyi társasága annak a véleményének 
adott hangot, hogy az Irodára, szolgálatásaira 
szükség van, ugyanakkor sok táraság szót 
emelt a jelenlegi pénzügyi konstrukció ellen. 
Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, 
hogy a Szövetség részesedése visszakerül kü- 
lölnböző csatornákon át a társaságokhoz, sok 
kicsi, kongresszusokat nem rendező tagtársa
ságnak a létét szinte egyedül biztosítva. 
Azoktól és akkor von el ez a rendszer, akik
nek és amikor van pénzük, az elvonás mérté
ke pedig lényegesen kisebb mint más 
kongresszus-szervező cégek jutaléka.

Az Iroda jövőjének meghatározása, a ke
retek megteremtése végső soron a Szövet
ség hosszú távú koncepcióját kialakítók és 
a Közgyűlés feladata. Áz Iroda valamennyi 
munkatársa azon dolgozik, hogy a jelenlegi 
és a jövőbeni feltétel-rendszer keretein be
lül a lehető legtöbbet tegye a Szövetség 
Alapszabályában lefektetett feladatok vég
rehajtása érdekében.

Picker LS-2000 UH-készülék I db. 3.5
MHz linear array transducerrel, polaroid 
tartozékkal, 1 db. Sony U—701 videóprin
terrel eladó. VHS videó csatlakozási lehe
tőség adott.

Érdeklődni: de. 10—14-ig
T.: 142-1392. 121-4424

%
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PÁLYÁZATI
H IR D E T M É N Y E K

(172/a)
Az Igazságügyi Minisztérium bünte

tésvégrehajtás Orzságos Parancsnokság
Egészségügyi Osztály vezetője (1361 Buda
pest Pf. 15. V., Nagy Sándor József u. 4. 
Telefon: 131-4514) pályázatot hirdet a Sop
ronkőhidai Fegyház és börtönben (9407 
Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 35. tele
fon: 99/12-170 megüresedett vezető orvosi 
álláshely betöltésére.

Alapfeltétel: büntetlen előélet.
Várjuk szakmai és vezetői (szervezői) 

gyakorlattal rendelkező orvosok jelentke
zését (belgyógyászok előnyben).

Szolgálati lakás (Sopronban) beköl
tözhető.

Illetmény szolgálati időtől függően: 
18-24.000 -  ft.

Mellékállás vállalása nem kizárt.
A pályázatokat — előzetes információ 

után — az Egészségügyi Osztály vezetőjé
hez kell benyújtani.

Tóth  K o v á c s  J á n o s  dr. hv. o. ezds.
o s z tá ly v e z e tő

(173/a)
A Városi Tanács Kórház-Rendelőin

tézet (8100 Várpalota, Honvéd u. 2.) pá
lyázatot hirdet

— f ü l ,  o rr , g é g é s z  s z a k o r v o s
— g y e r m e k  k ö r z e t i  o r v o s
—  b e lg y ó g y á s z  s z a k o r v o s  e n d o s c o p o s  

g y a k o r la tta l
állások betöltésére.

Pályázati feltételek: szakképzettség. 
Juttatások: lakás, kedvezményes étkezés.

ICLION kenőcs
T 100 — A n tiin fectiosa  top ica

TARTALOM: KOMBINÁLT KEZELÉS:
Tubusonként (20 g) 1 g metronidazol benzoicumot és 0,02 g 
triclosanumot tartalmaz.

A Kiion kenőcs alkalmazásával egyidejűleg szisztémás keringés
javító készítmények adása javasolt.

HATÁS: ELLENJAVALLAT:
A mikrobiológiai vizsgálatok alapján a metronidazolt lokálisan 
alkalmazva baktericid hatást fejt ki az anaerob törzsekre (B. fra
gilis, Clostridiumok és anaerob Streptococcusok stb.). A triclo- 
san antiszeptikum, ami kiszélesíti a metronidazol helyi antibak- 
teriális hatásspektrumát.

Égési sérülés. A készítmény bármely komponensével szembeni 
túlérzékenység. Metronidazol és/vagy triclosan rezisztens tör
zsek elszaporodása a sebfelszínen. Száraz, alig váladékozó ulcu- 
soknál hatástalan.

MELLÉKHATÁS:
JAVALLAT:
Metronidazolra érzékeny baktériumok jelenléte esetén a váladé
kozó ulcus cruris kiegészítő antibakteriális lokális kezelése.

A készítmény bármely komponensével szemben túlérzékenység 
előfordulhat. A kenőcs alkalmazásakor fájdalom és csípős érzés 
jelentkezhet, ami azonban rövid időn belül megszűnik és csak rit
kán teszi szükségessé a kezelés megszakítását.

ALKALMAZÁS:
A napi kötésváltáskor sebtoilette után az ulcusra kell kenni a Kii
on kenőcsöt és steril gézlappal befedni. Ha a gézlap az ulcusra 
szárad, másnap Neomagnolos áztatással kell eltávolítani. A keze
lést az ulcus feltisztulásáig kell folytatni.

FIGYELMEZTETÉS:
A hámfosztott területről a metronidazol felszívódhat, ezért az 
egyidejű alkohol fogyasztása tilos!

CSOMAGOLÁS: 1 tubus (20 g)

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERGYÁR, B U D A P E ST

Kiadja a Medicina Könyvkiadó Vállalat, 1054 Budapest V., Zoltán u. 8. Megjelenik 11 100 példányban 
A kiadásért felel Prof. Dr. Arky István igazgató 

Telefon: 1310-781
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, 
a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)

(Budapest XIII., Lehel út 10/a. 1900),
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. 

Szerkesztőség: 1361 Budapest V., Nádor u. 32. Pf. 9. Telefon: 1325-109, ha nem felel: 1327-530/123, 151 
Előfizetési díj egy évre 1680,— Ft, félévre 840,— Ft, negyedévre 420,— Ft, 1 hónapra 140,— Ft egyes szám ára 31,— Ft 
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in jek ció , tab letta

SPASMOLYTICA
HATÓANYAG: 40 mg drotaverinium chloratum 
alkoholos—vizes oldatban (2 ml) ampullánként, ill. 
tablettánként.

JAVALLATOK: Simaizom-görcsök: cholelithiasis, 
nephrolithiasis, cholecystitis, pyelitis, cystitis, 
hólyagtenesmus.
Adjuvánsként: ulcus ventriculi és duodeni, cardia és 
pylorus spazmus, az irritábilis colon szindróma 
spasztikus obstipációs. ill. gáz-szindrómás formái 
esetén.
Alkalmazható továbbá dysmenorrhoea, túl erős, 
viharos fájástevékenység, tetanus uteri, fenyegető 
vetélés esetén, valamint hipertónia, angina pectoris, 
Claudicatio intermittens adjuváns kezelésére.

ELLENJ AVALLATOK: Súlyos máj-, vese- és 
szívelégtelenség.

V
CHINOIN BUDAPEST <Jt

MELLÉKHATÁSOK: Fejfájás, szédülés, hányinger, 
palpitáció, vérnyomásesés előfordulhat.

M EGJEGYZÉS: 4, A tabl. vény nélkül is kiadható. 
Az in/, csak vényre adható ki.

ADAGOLÁS: Szokásos adagja felnőtteknek na
ponta 40—240 mg (1—3-szor 1—2 am p./sc. vagy
im., ill. 120—240 mg/3-szor 1—2 tabl.). Heveny 
kökólika megszüntetésére 40—80 mg (1—2 amp.)
iv. Perifériás érszűkület esetén ia. is adható. 
Gyermekeknek 1—6 éves korig napi 40— 120 mg 
(2 3-szor 'A—1 tabl.), iskoláskorúaknak napi 
80—200 mg (2—5-szor 1 tabl.).

CSOM AGOLÁS: 5 amp



PAXIRASOL® in h a lá c ió s  a e r o s z o l

Expectorans

A bromhexin — elsősorban a serosus nyálmirigyek 
működését aktiválva — fokozza a nyálkatermelést. Ez 
a hatás orális és parenterális alkalmazáson kívül egy 
adott nyálkahártya-területen lokálisan is megfigyelhe
tő. A bromhexin szekretomotoros, szekretolitikus és 
mukociliáris aktivitást fokozó hatása révén megakadá
lyozza a légúti nyálkahártyák kiszáradását, a száraz 
nyálkahártyákat pedig produktvititásra készteti, ezáltal 
egészséges nyálkahártya-bevonatot hoz létre. A tapa
dó, beszáradó, pörkösödő mucinosus, viszkózus nyá- 
kot hígítja, oldja, annak kiürülését elősegíti.

HATÓANYAG:

300 mg bromhexinium chloratum
15 g-os palackonként (1,7 mg hatóanyag adagonként).

JAVALLATOK:

Profilaktikus alkalmazás; a garat-, a gége és légcső 
nyálkahártyája kiszáradásának, illetve a nyák besűrű- 
södésének megakadályozása.
Terápiás alkalmazás; a garat-, gége- és légcső nyálka
hártyáinak körülírt vagy diffúz száradással járó meg
betegedései, mellyel esetenként a nyáktermelés meg
szűnése vagy csökkenése jár együtt (pl. tracheosto- 
más betegek száraz légcsőállapotának rendezése), il
letve ha a termelődő nyák viszkózus, tapadó, raga
csos vagy pörkszerűen száraz, mindezek oldása és ki
ürítésének elősegítése;
pharyngitis sicca, pharyngo-laryngitis sicca, laryngitis 
vagy laryngo-tracheitis sicca (chronicus tracheo
bronchitis) eseteiben.
A fej-nyaki szervek területén terápiásán alkalmazott 
sugárhatás okozta nyálkahártya-szárazság mérsék
lése.

ELLENJAVALLAT:

Jelenleg nem ismeretes.

ADAGOLÁS:

Az adagolófeltét egyszeri lenyomása 80 mg aeroszol 
(1,7 mg bromhexinium chloratum) távozását biztosítja 
a palackból.
Felnőtteknek naponta 3—5-ször alkalmanként 5 ada
got kell szájon át belélegezni, vagy a tracheostomán 
át belégzési fázisban alkalmazni.

MELLÉKHATÁSOK:

Átmeneti émelygés, csípő érzés, kellemetlen ízérzet. 

FIGYELMEZTETÉS:

Alkalmazása előtt a palack tartalmát fel kell rázni!
Az aeroszol belégzésekor enyhe köhögés, átmeneti 
csípő érzés léphetnek fel, melyek azonban néhány 
perc alatt spontán megszűnnek.
Gyermekeknek adása nem javasolható, mivel gyer
mekgyógyászati alkalmazásáról nincs elegendő ta
pasztalat.

MEGJEGYZÉS:

4* Csak vényre adható ki.

CSOMAGOLÁS:

15 g (180 adag) műanyag adagoló feltéttel, záróku
pakkal ellátott fehér színű, belül védőlakk bevonatú 
alumínium tartályban, faltkartonban, betegtájékozta
tóval.

GYÓGYSZERGYÁR
BUDAPEST
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spray

FUNGICIDA TOPICA

A tolnaftat fungicid és fungisztatikus hatású vegyület. 
Hatásos számos dermatophytia lokális kezelésében, 
elsősorban Trichophyton mentagrophythes, Trichophy
ton rubrum, Microsporon canis, Epidermophyton floc
cosum, továbbá Malassezia furfur okozta fertőzések 
esetén.
Alkalmazható grizeofulvinnal kezelt krónikus derma- 
tophytiák kiegészítő antimycotikus local-therapeuti- 
cu maként.

ÖSSZETÉTEL: 1 g tolnaftatum hatóanyagot tartalmaz 
125 g-os palackonként, olajszerű folyadékban.

JAVALLATOK: Dermatophyton okozta superficialis my- 
cosisok gyógyítására: elsősorban erosio interdigitalis 
mycotica, továbbá tinea versicolor, trichophytia super
ficialis, epidermophytia inguinale, ekzema mycoticum, 
rubrophytia intertrigo mycogenes. Önychomycosisban 
adjuváns kezelésre.

MELLÉKHATÁSOK: Bőrirritáló, illetve szenzibilizáló ha
tása elhanyagolható.

ALKALMAZÁS: Szappanos, melegvizes lemosás után 
naponta 2-szer permetezzük a gondosan leszárított 
bőrfelületre, 15—25 cm távolságról, a függőlegesen 
tartott palackból.

FIGYELMEZTETÉS: Az üres palackot tűzbe dobni, fel
nyitni nem szabad. A palack legfeljebb 30 °C hőmér
sékletű helyen tárolható. Az aerosol véletlen belégzése 
nem ártalmas, legfeljebb enyhén irritáló (köhögtető) le
het. Vigyázni kell arra, hogy a permet a szembe ne ke
rüljön!

MEGJEGYZÉS: vény nélkül is kiadható.

ELLENJAVALLAT: Nyílt seb befúvása ellenjavallt. CSOMAGOLÁS: 125 g fémpalackban.

• 1»* • • • j ; i
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Alapította:
MARKUSOVSZKY LAJOS 
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Főszerkesztő:
FEHÉR JÁNOS DR.

*

Főszerkesztő-helyettes:
KELLER LÁSZLÓ DR.

*
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Alföldy Zoltán dr., Árky István dr., Boda 
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fRABGNID®
200  mg. drazsé
(sulfinpyrazonum)

•  Erélyesen fokozza a húgysav- 
ürítést

•  Regulálja a vérlemezkék kóros 
működését

•  Védőhatást fejt ki az erek 
endotheljére

•  terhesség (különösen az első 
trimeszterben)

A kezelés ideje alatt gondoskodni 
kell megfelelő mennyiségű folya
dék beviteléről és a vizelet anali
zálásáról.

Javallatok:
•  köszvény tartós kezelése
•  krónikus köszvényes arthritis
•  szaluretikumok okozta hiper- 

urikémia
•  kombinált kezelés részeként a 

tromboembóliás szövődrmé- 
nyek megelőzése
-  akut szívinfarktus után a szív

halál veszélyének csökken
tése

-  agytrombózis utáni álla
potok

-  ismétlődő felületi vénás 
trombózis

-  amaurosis fugax

Ellenjavallatok:
•  aktiv gyomor- és nyombél- 

fekély
•  súlyos máj- és vesekárosodás
•  szulfinpirazon- és egyéb pirn 

zolon származékok iránti 
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A szerzők 202 (139 férfi, 63 nő) nem válogatott véradó ese
tében meghatározták a plazma cholesterin, HDL-choles- 
terin, apoprotein B—100 (apó B—100), apoprotein A—I 
(apó A—I), Lp(a) szintet és az Lp(a) izoformok gyakorisá
gát. A vizsgált egyének plazma cholesterin szintjét 5,7 ±  1,1 
mM/l-nek, a HDL-cholesterinét 1,36+0,04 mM/l-nek, az 
apó B—100-ét 7 0 ±  17,4 mg/dl-nek találták. Ezekben a para
méterekben a nemek.között nem volt különbség. A plazma 
apó A—I koncentráció nőkben 156,3 ±23,6, férfiakban 
143,8 ±  26,8 mg/dl volt (p<0,01). A vizsgált egyének átla
gos plazma Lp(a) szintjét 10,5 ±13,5 mg/dl-nek találták. A 
nemek között a különbség nem volt szignifikáns (férfiak: 
9,0±10,7 mg/dl, nők: 13,9 ±  17,7 mg/dl). A plazma Lp(a) 
szintjének megoszlása az alacsony értékek irányába mutat 
ferde eloszlást. Nők esetében enyhe bimodiális eloszlás volt 
megfigyelhető. Az irodalomban atherogénnek elfogadott 30 
mg/dl fölötti értéket a nők 5,9, a férfiak 3,5%-ában tudtak 
kimutatni. Az izoformok relatív alléi gyakoriságát a követ
kezőnek találták: B 0,007, SÍ 0,015, S2 0,154, S3 0,231, S4 
0,230, null 0,362. F izoformot a vizsgált egyénekben nem 
találtak.

P la sm a  c o n c e n tra tio n  o f  lip o p ro te in  (a) a n d  th e  d is tr ib u tio n  
o f  its  su b ty p e s  in  ra n d o m ized  b lo o d  d o n o rs . Authors deter
mined the plasma levels of total cholesterol, HDL- 
cholesterol, apoprotein B—100 (apo B—100), apoprotein 
A—I (apo A—I) and lipoprotein(a) in 202 (139 female and 
63 male) randomized blood donors. The phenotypes of 
lipoprotein(a) were detected by SDS-polyacrylamide 
gelelectrophoresis and Western blotting. The average plas
ma total cholesterol concentration of this Hungarian popu
lation was 5,7 ±  1,1 mmol/1. The other lipoprotein 
parameters were HDL-cholesterol: 1,36±0,04 mmol/1; and 
the apoprotein B—100 concentration: 70±17,4 mg/dl. In 
these parameters no difference between males and females 
could be found. The average plasma apoprotein A—I in fe
males was 156,3 ±23,6 mg/dl and in males 143,8 ±26,8  
mg/dl and the difference was statistically significant 
(p<0,01). The average lipoprotein(a) concentration of this 
population was 10,5 ±13,5 mg/dl and there was no signifi
cant difference between males and females (9 ,0±  10,7 and 
13,9 ±  17,7 mg/dl, respectively). The distribution of plasma 
Lp(a) was highly skewed in the direction of low concentra
tion values. In females a moderate bimodial distribution 
could be demonstrated. Documented by several authors 
lipoprotein(a) level higher than 30 mg/dl serves as an in
dependent risk factor for atherosclerosis. In this population 
only 9,4% of subjects had lipoprotein(a) concentrations 
over this limit (5,9% female and 3,5% male). The relative 
alle frequency of different phenotypes showed the following 
distribution: B 0,007, SI 0,015, S2 0,154, S3 0,231, S4 0,230 
and null 0,362. In this population the F phenotype could not 
be detected.

A környezeti hatások mellett napjainkban a genetikai 
tényezők jelentősége is az előtérbe került az ischaemiás 
szívbetegség (ISZB) kóroktanának vizsgálatakor. Ebből a 
szempontból kitüntetett helyzetű az L p (a ) lip o p ro te in  fr a k 
c ió , amely — mint független rizikófaktor — az ISZB famili- 
aritásának egyik magyarázataként is szolgál (13).

Az atherosclerosissal kapcsolatos szerepe 25 évvel eze
lőtt merült fel, amikor D a h len  (7) összefüggést talált a szé-

Kulcsszavak: lipoprotein(a), atherosclerosis, hypercholesterinaemia

Ovosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 38. szám

rum Lp(a) szint és az ISZB előfordulásának gyakorisága kö
zött. Azóta e z t számos vizsgálat is megerősítette (1, 6, 7, 13, 
22).

Az Lp(a) két fehérje alkotóeleme az apoprotein B—100 
(amely az LDL molekula fő apoproteinje is) és az apoprote- 
in(a), amely egy glikoprotein. Az elmúlt két év kutatási 
eredményei kimutatták, hogy az Lp(a) atherogenitás szem
pontjából meghatározó komponense, az apo(a) kimutatható 
az atherosclerotikus érfáiban (11). Ezenkívül nagyfokú 
strukturális (20) és immunológiai (15) hasonlóságot mutat a 
v é ra lv a d á si ren d szerb en  fontos szerepet játszó plasmino- 
génnel. Emiatt a fibrinolízis gátlása révén is hozzájárul az 
atherosclerosis kifejlődéséhez (11, 12, 21, 34).

%
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Az Lp(a) elektroforézise során a vándorlási sebesség 
heterogenitását többen is megfigyelték már (9, 10). U ter- 
m a n n  é s m tsa i (4, 30, 31) vizsgálatai kimutatták, hogy a he
terogenitás, amely izoformokat jelent, az apo(a) glikoprote- 
in molekula méretbeli eltérésének köszönhető. E 
munkacsoport világított rá arra is, hogy az egyes Lp(a) típu
sok és a plazma Lp(a) koncentráció között összefüggés van, 
amelynek jellege eltérő a különböző populációkban (14,
25). Újabb eredmények szerint némi összefüggés mutatható 
ki az Lp(a) plazma koncentráció, az izoformok és a szérum 
Cholesterin szint (33), valamint az ISZB között (8).

A fentieket figyelembe véve vizsgálataink célja az volt, 
hogy egészségesnek tartott egyénekben meghatározzuk a 
plazma Lp(a) szintet, az izoformok, azaz a fenotípusok gya
koriságának megoszlását és ezek esetleges összefüggését a 
szérum és a HDL-koleszterin, valamint az apoprotein A—I 
és B szinttel.

V izsg á lt eg yén ek  é s  m ó d szerek

Egészséges, nem válogatott, nem éhgyomorra lévő véradók 
EDTA-val kezelt plazmáját —20 °C-on tároltuk és a vizsgálatokat 
két héten belül elvégeztük. A vizsgálatokban 63 nő (átlagos élet
kor: 39,5 ±  10,2 év) és 139 férfi (átlagos életkor: 36g6±9,4 év) vett 
részt. A cholesterin és a HDL-cholestérin koncentráció mérése 
kittel történt (Boehringer Mannheim, NSZK). Az apó A—I és az 
apó B koncentráció meghatározására radiális immundiffűziós 
módszert használtunk (Immuno AG, Ausztria).

Az Lp(a) specifikus glikoprotein izolálását és tisztítását Uter- 
mann és mtsai leírása alapján végeztük (29). Az apo(a) ellen speci
fikus monoklonális antitest előállítása saját laboratóriumunkban 
történt, amely nem mutatott keresztreakciót a plazminogénnel 
(18). A hybridoma supematansából az antitest izolálását hydro- 
xylapatit kromatográfia révén végeztük. Az Lp(a) koncentráció 
mérésére a két antitestet igénylő, ún. „szendvics” ELISA metodi
kát alkalmaztuk. Alsó rétegként affinitás kromatografálássál tisztí
tott poliklonális birka antihuman Lp(a) antiszérumot (Immuno 
AG, Ausztria) használtunk. Felső rétegként pedig monoklonális 
antitestet, amelyet Nakane és Kawaoi (23) módszere szerint „hor
seradish” peroxidázéval jelöltük. Bury és Rosseneu (5) eljárását bi
zonyos módosítással alkalmaztuk: az alsó antitest végső koncentrá
ciója 40 mg/1, míg a mérendő mintákat 10—KX)-szorosra, a 
konjugált antitestet pedig 2000-szeresre hígítottuk. A kalibrációs 
görbét Lp(a)-t tartalmazó standard plazma (Immuno AG, Ausztria) 
megfelelő hígítása révén nyertük.

Az Lp(a) fenotípus meghatározásakor 5 pl plazmát 50 pl 
5 % -os SDS, 2 beta-merkaptoetanol és 5 pl 1,5 % -os brómfenolkék 
glicerin oldatához adtuk, majd 10 perces forralást követően 
6,6%-os homogén függőleges, lemez alakú SDS/polyacrylamid 
gélen elektroforezist (Biometria, NSZK) végeztünk (24) [a 2 beta- 
merkaptoetanol okozta redukció a diszulfidhidak felbontása révén 
az apo(a) és apó B molekulát ketté bontja]. Ezt követően a Western 
blotting eljárást alkalmaztuk (28) bizonyos módosítással: a protei
neket egy ún. fölszáraz módszerrel transzferáltuk, amikor is a puf- 
ferben (11 bidesztillált vízben 5,8 g Tris, 2,9 glycin, 1,9 ml 20%-os 
SDS, 200 ml metanol) előnedvesített nitrocellulóz papírra oldat 
nélkül történt az átvitel (SEMI—PHOR, Hoefer Sí, USA), A sza
bad helyek befedése céljból BSA-val inkubáltuk a nitrocellulóz pa
pírt. Az antigén manifesztálására az ELISA-nál már említett speci
fikus apo(a) ellenes monoklonális antitestet használtunk. A 
többszöri mosások után a lekötődött antitest jelölése a nitrocellulóz 
papíron egy második, ugyancsak peroxidázéval kötött, egér
ellenes kecske antitesttel (Dakkopatts, Dánia) történt. Ismételt mo
sásokat követően a kötődés előhívásakor szubsztrátként kloronaf- 

_  _ _ _  tolt alkalmaztunk (30 mg kloronaftol, 10 ml metanol + 0,03 ml 
dAJfZ. H2Ch + 50 ml Tris pufferolt sóoldatban). Az acrylamid és az

SDS a BDH Chemicals (Nagy-Britannia), a puffer alapanyagok a 
Merck (NSZK) termékei voltak.

Az Lp(a) [pontosabban az apo(a)] molekula méretbeli eltéré
seit reprezentáló típusokat az L ábrán állítottuk össze (immunblot-

1. ábra: A különböző Lp(a) fenotípusok immunoblotting analízise.
Bf 100: apoprotein HB—100 molekula nagyságának meg
felelő hely. Ehhez a pozícióhoz viszonyítva gyorsabb (F) és 
lassúbb (S), ill. megegyező mobilitású apoprotein(a) mole
kula típusok. S1/S2 heterozigóta forma.

ting módszer). A betűjelek az egyes apo(a) glikoprotein típusok
nak az apoprotein B—100 gél-vándorlási sebességéhez való viszo
nyításából származnak (a protein elektroforetikus mobilitása és 
molekuláris mérete között fordított arány van). Az angol elnevezé
seknek megfelelően a gyorsabb „F” , a lassúbb „S” jelű, ez utóbbi 
több altípussal, míg a B—100-zal való azonos pozíciójút a „B” be
tű jellemzi. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a B—100 csak refe
rencia szerepű, hiszen a típus differenciákért az Lp(a) másik kom
ponense, az apo(a) a felelős. Az 1. ábrán egy ún. fix heterozigóta 
formát is feltüntettünk (kettős csík S1/S2). A típusbeosztásnál kü
lön kell említeni a „null” típust. Ebben az esetben az Lp(a) az im- 
munblotting módszerrel nem észlelhető, de ELISA-val igen ala
csony koncentráció érték mérhető. Ez lényegében a null/null 
homozigóta formának felel meg. A többi típusnál (SI, S2. . . )  je
lenleg nem ismert, hogy a funkcionáló „null” alléi folytán homo
zigóta, vagy ún. fiktív heterozigóta (Sl/null,. . . )  formákat 
képviselnek-e.

Statisztikai számításoknál a Student-féle kétmintás tesztet, a 
x2 tesztet, a variancia analízist, a multiplikációs regressziós vizs
gálatot, valamint a Mann-Whitney tesztet alkalmaztuk.

E red m én yek

A vizsgált egyének plazma cholesterin (CHOL) átlagos 
koncentrációja 5,7 ±1,1 mM/1, a HDL-cholesteriné 
(HDL—C) 1,36 ±0,04 mM/1, az apoprotein B—100-é 
7 0 ±  17,4 mg/dl volt. Ezekben a paraméterekben jelentős 
különbséget nem találtunk a nemek között. Ezzel szemben 
az apó A—I szintje szignifikánsan magasabb volt a nőkben 
(nők: 156,3±23,6; férfiak: 143,8±26,8 mg/dl). Az életkor 
növekedésével összefüggést mutatott a plazma CHOL, az 
apó A—I és az apó B koncentráció.

A hazai populációban mért L p (a ) k o n c e n trá c ió  é r té k e k  
g ya ko risá g a  ferde eloszlást mutat (2. á b ra ), amely az ala
csony értékek irányába emelkedik (3 mg/dl-es értékhatáro
kat választottunk a megfelelő ábrázolás céljából). A nemek 
szerinti gyakoriságot nézve (3. á b ra ) a nőknél (A.) kétcsú- 
csú az eloszlás tendenciája. Emiatt a nők áüagos plazma 
Lp(a) szintje magasabb (D,9±17,7 mg/dl), mint a férfiaké 
(9 ,0±  10,7 mg/dl). Az eltérés azonban a nonparametrikus (a 
ferde eloszlást illető) statisztikai analízis alapján nem szig
nifikáns. A vizsgált férfiak és nők együttes értéke 10,5 
( ±  13,5) mg/dl volt. Az atherogenesis szempontjából jelen
tősnek tartott 30 mg/dl határ felett a vizsgált népesség 
9,4%-a található, a nők 5,9, a férfiak 3,5%-ban. A magas
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2. ábra: Lp(a) koncentráció értékek megoszlása a vizsgált egyé
nekben.
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4. ábra: (Lp(a) plazma koncentrációja az életkor függvényében a 
vizsgált populációban
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3. ábra: A Lp(a) koncentráció értékek megoszlása a vizsgált nőkben. 
S. Lp(a) koncentráció értékek megoszlása a vizsgált fér
fiakban.

Lp(a) szint (> 3 0  mg/dl) és a hypercholesterinaemia (>6,7  
mM/1) együttes fennállása lényegesen ritkábban fordult elő, 
a vizsgált populáció mindössze 1,5%-ában.

Az Lp(a) plazma koncentrációja nem függ az é le tk o r tó l 
(4. á b ra ), jóllehet a nők esetében (5. á b ra  A .)  egy nem szig
nifikáns koncentráció csökkenést tapasztalhatunk az életkor 
előrehaladtával. [Miután az Lp(a) koncentráció tág határok 
között mozog, semilogaritmikus ábrázolást választottunk.] 
A plazma Lp(a) és az eg yéb  v iz sg á lt lip id p a ra m é te re k  k ö zö t
ti ö ssze fü g g é s t vizsgálva csak a plazma CHOL szinttel talál
ható egy gyenge pozitív korreláció (p<0,05). Ez sem érvé
nyes azonban, ha az egyes CHOL koncentráció értékekből 
levonjuk az Lp(a) molekula Cholesterin tartalmát. Tehát az 
összefüggés úgy igaz, hogy az Lp(a) lényegesen megnöveli 
a szérum CHOL szintjét, de annak értéke önmagában nem 
jelzi az Lp(a) koncentráció nagyságát. A korrelációs számí
tásokat összegezve leszögezhető, hogy az. L p  (a) a z  e m líte tt 
té n y e ző k tő l fü g g e tle n .

Lp(ft) m g/d l n-63

Lp(»> m g/d l n-138

éld tkor év

5. ábra: A. Lp(a) plazma koncentrációja az életkor függvényében a 
vizsgált nőkben.
B. Lp(a) plazma koncentrációja az életkor függvényében a 
vizsgált férfiakban.

A vizsgált egyénekben é s z le lt L p  (a) fe n o típ u s o k  g ya ko 
risá g á n a k  e lo sz lá sá t mutatjuk be a 6  á b rá n . Az S3 és S4 
izoformok, amelyek alacsony Lp(a) szinttel járnak, fordul-

%

Lp(a) fenotípusok

6. ábra: Lp(a) fenotípusok gyakorisága a vizsgált populációban.
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nak elő leggyakrabban. Ez összhangban van azzal, hogy a 
vizsgált populáció átlagos Lp(a) szintjét 10 mg/dl körüli ér
téknek találtuk. A 6. ábra jobb oldalán a vizsgált populáció
ban fellelhető, nem túl gyakori heterozigóta formák látha
tók. A fenotípusok megoszlásában nem volt szignifikáns 
különbség a nemek között. A Hardy-Weinberg populációs 
genetikai egyensúly alapján a talált relatív, allélgyakoriság 
a táblázatban látható. Kiemelendő a „null” , az S3 és az S4 
alléi gyakorisága.

táblázat: Az Lp(a) alléi frekvencia mért értéke a vizsgált populá
cióban

Alléi típus Gyakoriság

B 0.007
S1 0.015
S2 0.154
S3 0.231
S4 0.230

NULL 0.362

A z Lp (a) fenő típus és koncentráció közötti összefüggést 
mutatja a 7. ábra. A  fekete oszlopok homozigóta (SI, S2, 
S 3 ,. . .) ,  vagy a feltehetően nem gyakori heterozigóta

Lp(a) m g/dl

7. ábra: Az Lp(a) típus és koncentráció kapcsolata a vizsgált popu
lációban.

(Sl/null, S2/null,. . . )  egyedek értékeit jelölik. Az Lp(a) szint 
emelkedése e típusok eseteiben (null, S4. . .  B irányban) jól 
követhető. A biztosan heterozigóta csoporton belül (vonala
zott oszlopok) is látható a koncentráció növekedési tenden
cia, csupán az S2/S4 típusnál — feltehetően a kodominanciá- 
val magyarázható — kiugróbb értékek figyelhetők meg.

Megbeszélés

Több keresztmetszeti és egy prospektiv vizsgálat bizo
nyította, hogy coronariasclerosisban szenvedő betegek átla
gos plazma Lp(a) szintje magasabb (1,6,7,22). A vizsgálók 
30—40 mg/cU-ben jelölik meg azt az Lp(a) szintet, ami 
többszörös ISZB rizikót jelent (1, 6). E felmérések szerint 
az egyidejűleg fennálló magas szérum és/vagy LDL— 
CHOL szint tovább növeli a veszélyeztetettséget. 30 mg/dl 
Lp(a) szint felett normocholesterinaemiában a relatív rizikó 
nagysága 1,75 (17), míg hypercholesterinaemiában (>6,7  

2074 mM/1) már 2,75 az értéke (1).

Adataink alapján a vizsgált populáció közel egytizedé- 
nek magasabb volt 30 mg/dl-nél az Lp(a) szintje, míg a ma
gas Lp(a) és CHOL koncentráció érték együttes előfordulá
sa nem volt gyakori. Az 50 mg/dl Lp(a) koncentrációt 
meghaladó tartrományban a korai ISZB relatív rizikója már 
hatszorosára emelkedik (33). Az ISZB familiaritásának kér
désében jelentős adat, hogy myocardialis infarctust szenve
dett szülők férfi leszármazottjainak 32%-ában az Lp(a) 
koncentráció meghaladta az aránylag magasnak tartott 25 
mg/dl szintet (13). Familiáris hypercholesterinaemiás (FH) 
betegekben az Lp(a) koncentráció nagyobb az ISZB-ben 
szenvedők esetében, mint az ISZB-től mentesekben (27).

Az Lp(a) szerepének és jelentőségének számos részle
tét egészséges populációkon végzett vizsgálatok tisztázták 
és tátják fel napjainkban is. Az epidemiológiai felmérések 
szerint az Lp(a) plazma koncentrációja az alacsony értékek 
irányában ferde eloszlást mutat a kaukázusi eredetű populá
cióban (26). Amerikai és afrikai feketékben azonban nor
mális eloszlású és az átlagos koncentráció értéke magasabb 
(33), míg a szingapúri kínaiak Lp(a) koncentrációja rendkí
vül kicsi (33). Saját eredményeink a kaukázusi típusú elosz
lást mutatják.

Berg (2) családvizsgálatok alapján már 1963-ban arra 
a következtetésre jutott, hogy az Lp(a) szint öröklődik. Az 
Lp(a) koncentrációban jelentkező interindividuális különb
ségek és az intraindividuális állandóság genetikai hátteré
nek megértését Utermann (29) megfigyelése segítette elő: 
az Lp(a) molekula esetében genetikailag determinált nagy
ságbeli polimorfizmus található és az egyes izoformokhoz 
más és más Lp(a) koncentráció értékek tartoznak. Az emlí
tett polimorfizmus elektroforetikus mobilitás különbségeket 
eredményez, amelynek alapján több Lp(a) típust határoztak 
meg (1. Eredmények fejezetben). Az öröklődési menet a 
Mendel-féle törvényt követi kodomináns jelleggel.

A molekuláris genetikai kutatások szerint az apo(a) lo
cus a 6-os kromoszóma q2,6—2,7 részére lokalizálható és 
az említett típusokat hat alléi határozza meg (4). Az im- 
munblotting módszernél — jelenleg — nem észlelhető he
tedik forma, a „null” típus használatának szükségességét 
két tény magyarázza: a) ELISA-val igen alacsony, de mérhe
tő az Lp(a) koncentráció ebben a típusban (30); b) a család
vizsgálatok igazolták ennek a típusnak a szegregációját (31).

Az Lp(a) fenotípusok és az Lp(a) plazma koncentráció 
közötti összefüggés azt jelenti, hogy a nagyobb molekulasú
lyú izoformok alacsonyabb koncentrációjú értékekkel jár
nak (4). A számítások szerint azonban az apo(a) fenotípu
sok különbözősége az Lp(a) koncentráció variabilitását 
teljes egészében nem, csupán 41,9%-ban magyarázza meg 
(4). A fennmaradó variabilitás-hányadot más genetikai be
folyás, pl. az Lp(a) locus még ismeretlen heterogenitása 
okozhatja. Az Lp(a) koncentrációt meghatározó egyéb té
nyezők szerepére utal az megfigyelés is, hogy az Lp(a) kon
centráció tárgyalásakor említett népcsoportoknál az egyes 
fenotípusokhoz tartozó Lp(a) átlagkoncentrációk eltérőek 
(14, 25, 29). Tehát az izoformok és a koncentráció értékek 
kapcsolata más és más populációban is különböző. A z  álta
lunk vizsgált népességben a fenotípusok gyakorisága a kau
kázusi eloszlást mutatja, amelyet eddig a tiroli és az izlandi 
népesség vizsgálataiból ismerünk (25).



Az Lp(a) fenotípusok figyelemre méltó társulását ta
pasztalták normocholesterinaemiás.myocarífta/ií infarctust 
szenvedett betegekben: az átlagos Lp(a) koncentráció nem 
volt szignifikánsan nagyobb e betegekben, de a magas Lp(a) 
szinttel járó fenotípusok (B, SI, S2) előfordulása már szigni
fikánsan gyakoribb volt (8). Hasonló fenotípus megoszlás 
észlelhető az ISZB-ben szenvedő FH-s betegekben is (27).

Az atherogenesis szempontjából lényeges még az, 
hogy familiáris hypercholesterinaemiában — ahol a beteg
ség alapja az LDL receptor kisebb-nagyobb hiányos műkö
dése — jelentősen emelkedett Lp(a) szintek figyelhetők 
meg. így az LDL receptort meghatározó gén működése is 
befolyásolja az Lp(a) szintet (32).

Összefoglalásként vizsgálataink eredményeiből ki sze
retnénk emelni azt, hogy egy egészségesnek tartott, nem vá
logatott hazai népességcsoport átlagos Lp(a) plazma szintje 
és az Lp(a) fenotípusok megoszlása a kaukázusi népcsoport 
jellegzetességeivel mutat azonosságot.
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KIÁLLÍTÁSI PROGRAM
1990. szeptember—december 

•  szeptember 25—27.
a PROMEDICA cég szakmai bemutatója

Egyszerhasználatos orvosi termékek, aneszteziológiai segédeszközök

•  október 2—4.
az OMKER III. kereskedelmi osztály bemutatója

Laboratóriumi eszközök, kisgépek, üveg-, fém- és műanyagáruk, Sartorius mérlegek 
és szűrők. Pipetták és adagolók. A laborautomatizálás eszközei.

•  október 9—11.
az ERBE-cég kiállítása

Nagyfrekvenciás sebészeti vágók, kryo-készülékek, defibrillátorok, monitorok, 
EKG-berendezések, ergometriás mérőhely, endoszkópiai vizsgálóeszközök, 

fizikoterápiás készülékek, műtőlámpák és asztalok.

•  október 17.
a VIENNATONE cég szimpóziuma

A legújabb típusú Viennatone hallásjavító készülékek alkalmazása 
az audiológiai gyakorlatban.

•  október 30 — november 1.
a BRAND és a HEIDOLPH Elektro cégek bemutatója

Egy és többcsatornás pipetták és diszpenzerek, mikropipetták, üveg és műanyag 
laboratóriumi eszközök. Rotációs bepárlók, mágneskeverők, lombikrázók. 

Támolygó homogenizáló, perisztaltikus szivattyú, más laboratóriumi kisgépek.

•  november 6—8.
HM — Herco (NSZK) bemutató és szimpózium

Ioncserélő, vízlágyító, sótalanító berendezések, az ezekben alkalmazott patronok.
Baktériumszűrők, adagolószivattyúk, tartozékok. Vezetőképesség-mérő műszerek.

>

•  november 13—16.
az AUTOGÉNTECHNIKA kiállítása

Kórházi és laboratóriumi gázellátó rendszerek és azok elemei. Oxigénterápia, 
vákuum- és injektoros szívás, a váladékgyűjtés eszközei.

•  november 20—22.
az OMKER V. kereskedelmi osztály termékbemutatója

•  november 28—30
DENTALEXPO ’90

NEMZETKÖZI FOGÁSZATI ÉS FOGTECHNIKAI SZAKKIÁLLÍTÁS
a SOTE Elméleti Tömbjében

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az OMKER Kiállítóterem programjairól a 1118-060 telefonszámon szívesen nyújtunk felvilágosítást.



K A P S Z U L A
H 200

Antiarrhytmica

Hatóanyag: 200 mg mexiletinium chloratum 
kapszulánként

Hatás: A mexiletin I. B. típusú, lidocainhoz 
hasonló hatású antiaritmikum. A bélből töké
letesen felszívódik és nem esik áldozatul 
(szemben a lidocainnal) az ún. „first pass" 
effektusnak, ezért hatását per os adva is m eg
bízhatóan kifejti. A hatásos plazmaszint 1— 2 
pg/ml, a toxikus és terápiás plazmaszint közel 
esik egymáshoz. Eliminációs félideje kb. 10 
—14 óra. A májban metabolizálódik.
70—80%-ban a vesén keresztül választódik ki. 
Átjut a placenta barrieren, és bejut az anyatejbe is.

Javallatok: K a m r a i a r i tm iá k :  melyek szívizom 
infarktus heveny szakában vagy krónikus szí- 
vizom-isémiánál lépnek fel, vagy amelyek 
szívglikozidák és egyéb gyógyszerek tú lada
golása miatt keletkezhetnek.

Ellenjavallat: Szoptatás 
A His-kötegtől distálisan keletkező AV-inger- 
képzési és ingerületvezetési zavarokban a me- 
xiletint óvatosan kell alkalmazni.
Fokozott óvatosság szükséges bradikardia, hi- 
potónia, szívelégtelenség, valamint vese- és 
májkárosodás esetén. Parkinsonos betegek 
tremorja fokozódhat.



K A P S Z U L A

Adagolás: A kielégítő vérszint gyors elérése 
céljából kezdeti telítő adag szükséges. A kezdő 
adag 400—600 mg, majd 6 óránként további 
200 mg. A második kezelési naptól kezdve a 
napi adag 3 x 2 0 0  mg. (8 óránként). Ha a 
mexiletin terápiát ópiátok vagy atropin adása 
előzte meg, az enterális felszívódás elhúzódó 
lehet, így az orális telítő adag 600 mg.
Egyéb antiaritmikumokkal végzett terápia után 
közvetlenül, továbbá más szívre ható gyógy
szerekkel együtt is adagolható.

Egyéb kezelés: A helyi érzéstelenítők c so 
portjába tartozó (pl. lidocain) antiaritmiku
mokkal megkezdett intravénás kezelés per os 
alkalmazott mexiletin kapszulákkal folytatható 
az alábbi adagolás szerint: Az aritmia rendező
dése után, még bekötött infúzió mellett 400 
mg mexiletint kell adni orálisan. Az infúzió 
adását az előzetes adagolásban még egy óráig 
kell folytatni. További két óra alatt pl. a lidoca
in adagja a felére csökkenthető, majd az infú
zió adásának befejezésekor további 200 mg- 
os orális mexiletin adagot kell adni. Ezután a 
szokásos per os mexiletin adás következik 6 
—8 órás időközökben.

Mellékhatás: A mellékhatások dózisfüggőek 
és egy adag elhagyásával, vagy pedig a napi 
adag csökkentésével befolyásolhatók. 
Gasztrointesztinális panaszok: hányás, emésztési 
zavarok, kellemetlen ízérzés, nausea, csuklás. 
Ritkán központi idegrendszeri mellékhatások, 
mint álmosság, zavartság, artikulátlan beszéd, 
nystagmus, ataxia és tremor. 
Kardiovaszkuláris panaszok: hipotónia, sinus- 
bradycardia, pitvartibrilláció és palpitáció.
A mexiletin kezelésre fellépő bradikardia vagy 
hipotónia iv. adott 0,5— 1 mg atropinszulfáttal 
megszüntethető.
Ritkán májkárosodás, anaphylaxiás reakció is 
előfordulhat.

Kölcsönhatások: Óvatosan adható együtt:
— más antiarritmiás hatású gyógyszerekkel 

(tekintetbe kell venni a hatásfokozódást).
— gyomor-bél motilitást befolyásoló szerek 

(felszívódást befolyásolhatják),

— májfunkciót befolyásoló szerek (a mexiletin 
plazma koncentrációt megváltoztatják),

— a gyógyszer lebomlását késleltető szerek 
(pl. cimetidin) együttadásakor a dózis em e 
lése szükséges,

— enzim indukciót fokozó szerek pl. pheno- 
barbital, phenytoin) együttadásakor a dózis 
emelése szükséges,

— opiátok, antikolinerg szerek (felszívódását 
késleltetik),

— helyi érzéstelenítők (kumulálódó hatás).

Figyelmeztetés: Tekintettel arra, hogy a m e
xiletin főleg a vesén keresztül választódik ki, 
veseelégtelenségben szenvedő betegek keze
lése állandó orvosi felügyeletet igényel és a 
clearance értékektől függően csökkentett a d a 
golás szükséges. Lúgos pH-jú vizelet esetén a 
kiválasztás csökken, ami m agasabb plazma 
koncentrációt eredményezhet.
Alkalmazásának első szakaszában — egyé
nenként meghatározandó ideig — járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! A továbbiakban egyénileg ha tá 
rozandó meg a tilalom mértéke.
Helyi érzéstelenítés alkalmazásakor figyelmet 
kell fordítani a lehetséges kumulálódó hatásra. 
Bár állatkísérletek során teratogén és embrio- 
toxikus hatást nem tapasztaltak, terhességben 
az esetleges kockázatot a terápiás előnyhöz 
viszonyítva mérlegelni kell. Ilyenkor lehetőleg 
csak életveszélyes állapotokban alkalmazan
dó.
A kezelés időtartama egyénenként eltérő, a 
terápiát csak akkor kell befejezni, ha hosszabb 
idő után sem lép fel aritmia.
A terápiát nem szabad hirtelen abbahagyni, 
hanem gondos ellenőrzés mellett az adagot 
fokozatosan kell csökkenteni.

Gyártja: Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Tiszavasvári



KLINIKAI TANULMÁNYOK

HegedüŝTibor dr, Méhrák miatt végzett kiterjesztett méh- és 
Krasznai Péter dr. kismedencei nyirokcsomó eltávolítás 
és zacher Pál dr. egyes aktuális kérdései és szövődményei

osztályunk 25 éves anyagában
Fővárosi Tanács Péterfy S. u.-i Kórház-Rendelőintézet Szülő és Nőbeteg Osztály 
(főorvos: Forgách József dr.)

Szerzők 212 Wertheim—Okabayashi-műtéttel kezelt 118 I. 
stádiumú, 90 II. stádiumú méhnyakrák és 4 II. stádiumú 
méhtestrák szövődményeit vizsgálták, kitérve a műtéti ke
zelés egyéb aktualitásaira. Két műtéti haláleset, 1 ureter és 
1 nagyér sérülés fordult elő. Négy ureter sipoly, 1 késői 
végbél-hüvely sipoly alakult ki, 49 vizeletürítési nehézsé
get észleltek. A műtéti monoterápia hívei, csupán nyirok
csomó áttét esetén tartják szükségesnek a műtét utáni per- 
cutan besugárzást.

P ro b le m s a n d  c o m p lic a tio n s  w ith  th e  e x te n s iv e  e lim in a tio n  
o f  u te ru s  a n d  lym p h  n o d e  o f  th e  sm a ll p e lv is  p e r fo rm e d  b e 
c a u se  o f  c e rv ix  c a n c e r  in  a  p a tie n t m a te r ia l o f  2 5  
y e a r s .T h t authors studied the complications and other cur
rent problems of surgery of 212 cases subjected to 
Wertheim—Okabayashi operation. Of them 118 were cer
vix cancer in stage I and 90 in stage n  and 4 were cancer 
of the uterus body in stage II. Two cases of operation 
death, 1 case of ureter injury and 1 case of large vessel in
jury occurred. Four ureteral and 1 late rectal-vaginal fistu
la developed. Difficulty of urination was observed in 49 
cases. Those who consider surgical monotherapy best, 
hold the postoperative percutaneous irradiation necessary 
only in cases of metastases of the lymph nodes.

92 éve, 1898. november 16-án végezte W erth eim  az el
ső kiterjesztett méh és függelék, továbbá kismedencei nyi
rokcsomó eltávolítást. Az általa végzett műtét, melyet töb
ben módosítottak, ma is meghatározó a méhnyakrák I. és 
II. stádiumának gyógyításában.

Hazánkban az utóbbi 2 évtizedben a Debreceni Szülé
szeti és Nőgyógyászati Klinikáról (24, 25, 37), a Semmel
weis Orvostudományi Egyetem I. Női Klinikáról (11) és a , 
Péterfy S. u.-i Kórházból (15, 17) jelentek meg közlemé
nyek ezen műtéttel szerzett tapasztalatokról. A kérdéssel 
kapcsolatos jelentős nemzetközi és rendkívül csekély ha
zai érdeklődés miatt érdemesnek tartjuk több mint 25 éves 
beteganyagunkat a műtéti szövődmények vonatkozásában 
vizsgálat tárgyává termi, és egyben foglalkozunk néhány 
egyéb aktuális kérdéssel is, melyek nőgyógyászok, onko
lógusok, radiológusok, aneszteziológusok, urológusok ér
deklődésére is számot tarthatnak.

Kulcsszavak: méhrák, kiterjesztett műtét, szövődmények

Rövidítések: UH =  ultrahang; CT =  computer tomography; 
MRI =  magnetic resonance imaging

Orvosi H etilap 1990. 131. évfolyam 38. szám

A n ya g  é s m ó d sze r

1964. január l-jétől 1989. július 31-ig osztályunkon 212 méh- 
rákban szenvedő betegen végeztünk kiterjesztett méheltávolítást 
és obiigát lymphadenectomiát. Közülük 208-nak volt méhnyak és
4-nek méhtestrákja. A betegek stádium szerinti beosztása FIGO 
szerint a műtét előtti klinikai vizsgálatok alapján történt, összeha
sonlítva a műtét utáni histologiai feldolgozás egzakt eredményei
vel. Itt csak annyit említünk meg, hogy az I/A stádiumú méh
nyakiák elkülönítése az I/B stádiumú carcinomától az előzetesen 
végzett conisatio anyagának részletes histologiai feldolgozása 
alapján metrikusan történt. Amennyiben az invázió a hámréteg 
basalis membránjától számítva 5 mm-nél mélyebbre terjedt a 
stromába, illetve felületi kiterjedése meghaladta a 10 mm átmé
rőt, I/B stádiumot regisztráltunk.

Meg kell említenünk, hogy egyes szerzők, így Armer és 
mtsai (3), Creasman és mtsai (12), Papp és Lampé (37) a 3 mm- 
nél mélyebb inváziót is az I/B csoportba sorolják. Yagima és 
mtsai (42) 1 mm-nél vonja meg az I/A és I/B közötti határt.

1987-ben a FIGO az I/A stádiumot a minimális stromainvá- 
ziótól 5 mm-ig terjedő mélységi és 7 mm felületi átmérő kiterje
désében határozta meg. Műtéteinket Okabayashi szerint végez
tük (34). Műtéti előkészítés a nagyobb nőgyógyászati hasi 
műtéteknek megfelelően történt, kiegészítve a beteg bódulatban 
történő bimanuális és rectalis vizsgálatával, cystoscopiával, rec- 
toscopiával, kiválasztásos urographiával, választott esetekben a 
keringő vérmennyiség izotópos meghatározásával, esetenként 
légzésfunkciós vizsgálattal is. A hüvely előkészítése során is el
végeztük a hüvelyfal Lugol-próbáját, és ettől tettük függővé a hü
vely resectiójának mértékét. A hüvelyt fertőtlenítés után 90%-os 
alkoholos gézcsíkkal tömtük ki, hatástalanítandó a műtét során 
esetleg leváló daganatsejteket. A hólyagba Foley-katétert helyez
tünk, műanyag zacskóba gyűjtve a vizeletet. A rectumba vastag 2079
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szélcsövet vezettünk és rögzítettük, a gyomorba naso-gastralis 
szonda került és többnyire a centrális vénás nyomás mérését is 
biztosítottuk. Műtétjeinkhez 2000 ml választott, friss konzerv 
vért tartottunk készenlétben. Mindegyik betegünk perioperativ 
antibiotikus kezelésben részesült. Érzéstelenítésként anyagunk 
első 19 évében a műtéteket intratrachealis gépi narkózisban vé
geztük. Az utóbbi 7 év folyamán epidurális érzéstelenítést kom
bináltunk intratrachealis narkózissal. Tapasztalataink szerint az 
epidurális érzéstelenítés önmagában is biztosítja a teljes lájda- 
lommentességet, azonban a betegek többsége nehezen, vagy egy
általán nem képes elviselni a többórás műtét helyhez kötöttségét. 
Ennek a módszernek az előnye, hogy az általánosan ható altató, 
kábítószerek és relaxansok mennyisége lényegesen csökkenthető, 
továbbá, hogy a műtét utáni fájdalommentesség a légzés dep
ressziója nélkül kiválóan biztosítható. A Wertheim-műtét Okaba- 
yashi szerinti módosításának egyik lényeges része, hogy a kisme- 
dence hátsó részének preparálásával kezdődik. A módosítás 
másik része az, hogy a nyirokcsomók szisztematikus eltávolításá
ra csak a méh, a „para” szövetek, fakultative a függelékek, továb
bá a hüvely Lugol-próbának megfelelő részének, illetve egyhar- 
madának exstirpatiója után kerül sor, ami az operatőr számára 
jobb áttekinthetőséget, biztonságosabb kivitelezést tesz lehetővé, 
eltérően a Meigs (30) szerinti módosítástól, melynél a nyirokcso
mók eltávolítása a műtét kezdeti részében történik. A lymphade- 
nectomia mindkét módosítás integráns része, mely során eltávolí
tásra kerülnek az art. iliaca externa, communis, interna környéki 
és a fossa obturatoria nyirokcsomói és zsírszövete. Az uréterek 
kipreparálására a Palmrich (36) által ajánlott eljárást alkalmazzuk, 
mely során a „mesureter” , tehát az ureter 3. rétegét, az adventi- 
ciát körülvevő, hüvelyező és rögzítő laza kötőszövet néhány milli
méterét nem távolítjuk el. A műtéti terület revíziója előtt a beteg
nek iv. 10 ml indigócarmint adunk, melynek a kismedencében 
történő megjelenése rejtett, fel nem ismert ureter-, vagy hólyag
sérülésre utal. Ezt követően mindkét oldali fossa obturatoria leg
mélyebb pontjára Redon szerint szívó drént helyezünk, melyet 
extraperitoneálisan a hasfal két oldalán vezetünk ki és kapcso
lunk össze mérő-gyűjtő palackokkal. Hüvelyi drént egyetlen 
esetben sem alkalmaztunk, mert a hüvelyből származó ascendáló 
infekció lehetősége, ezáltal a műtét utáni kismedencei gyulladá
sok gyakorisága fokozódik (21, 37). A terület peritonizálását az 
első években a peritoneum szétválasztott lemezeinek a hólyag és 
rectum peritoneumának csomós és tovafutó öltésekkel, az utóbbi 
másfél évtizedben pedig Symmonds és Pratt (40) szerint végez
zük. Ez utóbbi eljárás jól védi a műtéti területet a folyadékgyü- 
lemtől, a fertőzéstől, az utóvérzés lehetőségétől, gátolja a sipoly
képződést, továbbá pótolja az eltávolított hüvelyrészt is, 
amennyiben a műtét után a házasélet 3—4 hét elteltével megkez
dődik. Az utóbbi 10 évben műtétjeinkhez többnyire műanyag fo
nalat használunk. A műtéti utókezelés hasonlóan fontos, mint az 
előkészítés. A folyadék- és elektrolit-háztartás gondos egyen
súlyban tartása, a centrális vénás nyomás ellenőrzése, a morpho- 
logiai és kémiai vérvizsgálatok nélkülözhetetlenek. A fehéije- 
veszteséget 5 %-os albumin infusio adásával pótoljuk. Trombózis 
megelőzéseként a műtétet követő naptól kezdve, mindegyik bete
günk naponta subcután 2 x 5000 E Heparint kap. A naso- 
gastralis szondát és a végbél csövet eredményes hashajtás után tá
volítjuk el. A Redon szívódrének tartályait naponta ürítve mérjük 
a váladék mennyiségét, mely véres savóból, nyirokból tevődik 
össze. Az ürülő váladék jelentős fehérjeveszteséget jelent (35). A 
őréneket a váladék ürülésének megszűnése után húzzuk ki. A 
műtét kezdete előtt a hólyagba helyezett álllandó katétert 2 hét el
teltével távolítjuk el. Az állandó katéter eltávolítása után rendsze
resen ellenőrizzük az esetleges residuális vizelet mennyiségét. 
Az utóbbi műtéteteknél a hólyagot nem a húgycsövön keresztül, 
hanem a műtét befejezése előtt suprapubicusan Foley-katéterrel 
drenáljuk. A műtét után 3—4 héttel mindegyik betegünknél el
lenőrző kiválasztásos urographiát végzünk. A későbbiekben az 
ellenőrzés izotópos renographiával, vizelet bakteriológiai vizsgá
lattal, residuális vizelet kontrollálásával történik. Csupán 3 bete
günk kapott a műtét előtt praeoperativ intracavitalis sugárkeze
lést, 46 esetben alkalmaztunk postoperativ percutan besugárzást 
és 9 betegünk kapott a műtéti kezelés kiegészítéseként

prae +  postoperativ besugárzást. A többi betegünknél a primer 
műtét önmagában jelentette gyógyító tevékenységünket. A műté
teket kizárólag a közlemény címében feltüntetett szerzők vé
gezték.

Eredmények és megbeszélés

212 műtétet felölelő anyagunk heterogén jellege és a 
stádiumokat alkotó esetek viszonylag mérsékelt száma ne
hezíti a gyógyulási eredmények valós értékelhetőségét, 
ezért csupán mellékesen jegyezzük meg, hogy I. stádium
ban 117/132 (88,6%), a H. stádiumban 51/76 (67,1%) volt az
5-éves túlélés, illetve recidíva mentesség. A műtéti morta
litás és morbiditás értékeléséhez azonban anyagunkat elég
ségesnek tartjuk. Műtéteink átlagos időtartama 4 óra 35 
perc (szélső értékek: 2 óra 55 perc és 6 óra 40 perc). 
Artmannál (2) az átlagos műtéti idő 5 óra 40 perc, Sálinál 
(39) 4 óra 48 perc. Betegeinknek a műtét közben és ezt kö
vetően átlag 1600 ml vért transfiindáltunk, szélső értékek
ben: 850—3800 ml-t. Burghardt (10) beteganyagában átíag 
1442 ml transfusióra volt szükség. Masterson (29) szerint 
1000—1400 ml vér adása szükséges. Az 1. táblázatunk a 
méhnyakrák miatt operált betegeinknek a műtét előtti klini
kai vizsgálati leletek és a műtét utáni preparátum szövettani 
leleteinek összehasonlító stádiumba sorolását demonstrálja.

1. táblázat: 208 operált méhnyakrák klinikai és szövettani 
stádiumának összehaaonlftása

Műtét előtti klinikai stad' Műtét utáni 
l/A l/B

szövettani
ll/A

stad.
Il/B

1
A 2

118 2 111 1 4
B 116

A 38
II

B 52
90 19 23 48

Összesen 208 2 130 24 52

Táblázatunk szemléletesen mutatja, hogy a rosszin
dulatú folyamat kiteijedését egzakt módon megállapító szö
vettani vizsgálattól eltérően, a műtét előtti besorolás jelen
tős tévedésre ad lehetőséget. Főleg a El. stádium klinikai 
megítélésében tévedtünk, amennyiben a 9 0 II. stádiumnak 
ítélt betegünk közül csak 71 bizonyult szövettanilag helyt
állónak, 19 beteg pedig I/B stádiumú volt. Megfordítva, 
tehát a súlyosabb stádium irányába jóval ritkábban követ
kezhet be tévedés. A mienknél is nagyobb tévedésről kö
zölnek többen adatot (5, 13). Tehát a klinikai vizsgála
tokkal történő stádiummegállapítás a tévedés és pon
tatlanság magas számú lehetőségét rejti magában, noha a 
hüvelyi és rectalis bimanuális, bódulatban történő vizs
gálaton és colposcopián kívül számos műszeres vizs
gálat, így cystoscopia, rectoscopia, kiválasztásos uro- 
graphia, lymphographia, újabban pedig UH és CT vizsgá
lat, sőt napjainkban a MRI nőgyógyászati alkalmazása is 
bizonyos támpontot nyújthat. A nyirokcsomó áttételek 
műtét előtti esetleges igazolására, vagy kizárására, sok



más intézettől eltérően lymphographiát nem alkalmazunk, 
mert értéke még ma is vitatott, az általunk műtét közben 
végzett szövettani vizsgálat sokkal megbízhatóbb a műtét 
menete, kiterjesztése, esetleges abbahagyása szempontjá
ból. A fagyasztott metszet értékelését a nyirokcsomókban 
felhalmozódott kontrasztanyag nehezíti, végezetül pedig, 
mert feltételezik, bár ez eddig nem nyert bizonyítást, hogy 
a kontrasztanyag a műtét utáni megmaradt nyirokszövetek 
védekező képességét csökkenti. A 2. táblázatunk az ope
rált beteganyagunk életkorát tünteti fel. A rosszindulatú 
folyamat 148, 45 évesnél fiatalabb korú asszonynál alakult 
ki. Ez a tény a gyógykezelés módjának megválasztása

2. táblázat: 212 Wertheim műtéten átesett beteg életkora és  
műtét utáni szövettani stádium.

Életkor l/A
Méhnyakrák 
l/B ll/A ll/B

Méhtestrák 
II III

Össze
sen

26—30 5 5
31-40 1 40 11 2 54
41—45 1 55 9 24 89
46-60 29 4 26 1 60
61—65 1 3 4

szempontjából bír jelentőséggel. Méhnyakrákos betegein
ket 1 kivétellel 60 éves korukig, II. stádiumú méhtestrá- 
kos betegeinket pedig 65 éves korukig operáltuk. Az élet
kor felső határával magyarázható az operált II. stádiumú 
méhtestrákos betegeink kis száma. Más szerzők geriátriai 
eseteket is operálnak. 3. táblázatunk a szövettani vizsgálat

3. táblázat: 212 Werthelm műtét során eltávolított nyirokcso
mók szövettani vizsgálata

Szövettani
stádium Nyirokcsomók szövettani lelete Összesen

Méhnyakrák Cc. mentes Cc. áttét

l/A 1 1 2
l/B 103 27 21% 130
ll/A 19 5 24
ll/B 32 20 38% 52

Méhtestrák

II. 2 1 3
III. 1 1

alapján meghatározott stádiumokban észlelt nyirokcsomó 
áttétek gyakoriságáról tájékoztat, megfelelve az irodalmi 
átlagnak. Anyagunkban szereplő 53 méhnyakrák nyirok
csomó metastasisból 11 tumorembolisatio, 19 micro- és 23 
macrocarcinomának bizonyult. A nyirokcsomók eltávolí
tásának elsősorban prognosztikus és csak másodsorban 
van terápiás jelentősége. Évtizedek óta ismeretes, hogy 
nyirokcsomó metastasis esetén a gyógyulási eredmények 
kedvezőtlenebbek, mint akkor ha nyirokcsomó áttét nem 
mutatható ki. Mégpedig csak tu-sejt embolisatio esetén 
alig van számottevő eltérés, de micrometastasis (1 mm) 
esetén 25 %-kai, macrometastasis esetén 35 %-kal csökken 
a túlélés. Ötnél több, 8 mm-nél nagyobb macrometastasis 
esetén a végleges gyógyulási esély 40% alá csökken.

Anyagunkban 3 betegnél találtunk egy olyan nyirokcso
mót, mely az art. iliaca extemához, illetve communishoz 
olyan szorosan rögzült, hogy az artéria sérülése nélkül 
nem látszottak eltávolíthatónak. Náluk a nyirokcsomót 
fém klippel megjelölve in loco hagytuk, de a műtétet lege 
artis elvégeztük. Mindhárom betegünk az intenzív, célzott 
postoperativ sugárkezelés ellenére 16—24 hónapon belül 
meghalt. Az utóbbi évtizedben irányult a figyelem a para- 
aortikus nyirokcsomó áttétekre. Martinbeau és mtsai (28) 
szerint I/B stádiumú méhnyakrák esetén 1,1%-ban szá
molhatunk paraaortikus nyirokcsomó áttéttel, de II. stádi
umban megközelítheti a 8%-ot is (9). A kismedencei nyi
rokcsomók eltávolítása prognózisbeli előnyökön kívül a 
gyógykezelés individualizálásának lehetőségét is nyújtja. 
Napjainkban a legtöbb szerző, amennyiben az eltávolított 
kismedencei nyirokcsomók carcinoma áttétet nem igazol
nak, rutinszerű postoperativ percutan besugárzást nem 
végez. Larson és mtsai (27) (Houston Tumor Inst.) véle
ménye szerint csak pozitív nyirokcsomók esetén várható 
a postoperativ adjuváns radioterápiától eredmény. Ezt a 
számos késői szövődménnyel terhelt utókezelést csak 
azon esetek számára tartják fenn, akiknél kimutatható a 
nyirokcsomó metastasis. Mi is ezt a módszert alkalmaz
zuk, de meg kell említenünk, hogy Creasman és mtsai
(12) véleménye szerint egyetlen, Morrov (31) szerint pe
dig 2—3 nyirokcsomó metastasisa esetén a postoperativ 
besugárzás nem megalapozott. Käser és mtsa (19) aposto- 
perativ sugárkezelésről a következő véleményt közlik: 
„szövetkárosító hatása nagy és hozzáadódik a sebészeti 
szöveti megterheléshez, ezért ezt általában túlkezelésnek 
tekintik” . Ober (33) véleménye szerint nyirokcsomó áttét 
esetén a postoperativ sugárkezelés nem javít, és ha nin
csen áttét, a kezelés ártalmas. Fuller (16) véleménye sze
rint a postoperativ besugárzás nyirokcsomó áttét esetén az 
5 éves túlélést nem javítja meg. Kyanké s Schwarz (23) vé
leménye: „a modem onkológia törekszik lehetőleg egy 
gyógymóddal kezelni, azaz az utólagos besugárzást mel
lőzni. "Baltzer és mtsai (5) NSZK-beli 4 nagy klinika 
1092 koordináltan kezelt eset feldolgozása alapján úgy ta
lálták, hogy a postoperativ sugárkezelés sem nyirokcsomó 
áttét nélkül, sem áttétek esetén az 5 éves túlélést statiszti
kailag szignifikánsan nem javítja. Mind az operatőr nőgyó
gyászok, mind a sugárkezelők számára komoly kezelési 
gondot jelent a már említett paraaortikus nyirokcsomó át
tétek lehetősége. Az áttét tényét a műtét előtt végzett 
lymphographiával, CT-vel csak gyanítani lehet. King (20) 
paraaortikus CT vizsgálattal 12%-ban tévesen pozitív, 
21%-ban tévesen negatív eredményt közöl. A műtét kez
detekor tapintással megcélzott nyirokcsomó aspiratiós cy- 
tologiai vizsgálata, vagy eltávolítása és fagyasztott histo- 
lógiai vizsgálata a kórismét jelentősen javíthatja, de 
pozitív esetekben a műtéti megoldástól eltekinteni, a hasat 
bezárni, és a továbbiakat sugárkezelésre bízni, vagy a pa
raaortikus nyirokcsomókat szisztematikusan, a vesearté
riákig a Wertheim-műtéttel egyidejűleg kiirtani, nem je
lentenek kielégítő megoldást. Az utóbbit alkalmazva a 
lymphadenectomia technikailag nem végezhető el olyan 
mértékben, mint a kismedencei nyirokcsomók esetében.
Ami a sugaras monoterápiát illeti, a gyógyulási lehetősé- 2081



gek csekélyek. Ugyanis sugárkezeléssel a paraaortikus re
gio daganatsejtek vonatkozásában alig sterilizálható. Nel
son (32) aki 6000 rád besugárzást ad a paraaortikus régióra, 
4000 rad-t a kismedencére, kevés gyógyulásról és nagy
számú szövődményről tesz említést. A masszív sugáradag
ra azért van szükség, mert 4500—5000 rád csak a micro- 
metastasisokat képes elpusztítani, azokat is csak 90%-ban, 
viszont csupán 10%-os postirradiatiós szövődménnyel, 20 
mm átmérőjű macrometastasis elpusztításához azonban 
6000 rád szükséges. Ezért az utóbbi években paraaortikus 
nyirokcsomó áttét esetén az Okabayashi-műtétet szelektív 
paraaortikus lymhadenectomiával végezzük, majd utóla
gosan 4500 rád besugárzással egészítjük ki és cytostatikus 
kezelést is alkalmazunk. Beteganyagunkban csak 3 eset
ben szerepel intracavitalis, kontakt praeoperativ sugárelő
készítés, közülük 2 más intézetből került hozzánk, 1 pedig 
ragaszkodott az előkészítéshez. Az irodalom a méhnyak
rák műtét előtti sugárkezelés kérdésének, ellentétben a 
műtét utáni percutan besugárzással, csak kevés figyelmet 
szentel. Az Annual Report 1985-i adatai (1) szerint főleg 
skandináv intézetek alkalmazzák. Hasonló mondható el a 
műtét előtti kontakt sugárkezelés +  műtét +  műtét utáni 
percutan besugárzás kezelési kombinációról is. Kezdetben 
II. stádiumé méhnyakrák 9 esetében mi is ezt a kezelési 
kombinációt alkalmaztuk, majd áttértünk a műtéti mono
terápiára és postoperativ besugárzást a nyirokcsomó áttét
től tettük függővé, hasonlóan az I. stádiumé collum carci- 
nomás és II. stádiumé corpus carcinomás betegeinknél. 
Osztályunkon 45 évnél fiatalabb méhnyakrákos betegeink
nek egy, vagy mindkét függelékét konzerváltuk. Ez nem 
jelenti a műtéti radikalitás szűkítését, mert I. és n . stádiu
mé méhnyak laphámrák esetén, ellentétben a méhtestrák- 
kal, a függelék potenciálisan nem veszélyeztetett szerv. Ta
mara (41) óta számosán igazolták ezt a körülményt. Ritka 
kivételként adenocarcinoma cervicis uteri esetén jöhet 
szóba petefészekben microcarcinomás áttét. A függelék 
konzerválásának haszna, hogy ezáltal elkerülhető a korai 
hirtelen bekövetkező klimax és az ezzel járó somatikus, 
pszichés és szexuális kedvezőtlen változások. Hormonké
szítmények adásával ezek a következmények csak részben 
enyhíthetők, illetve küszöbölhetők ki. Korábban, 
amennyiben a műtét során macroscoposan carcinoma gya
nús nyirokcsomót nem találtunk, a függelékeket in loco 
hagytuk, azonban a műtéti preparátum részletes szövettani 
vizsgálata, néhány esetben microscopos nyirokcsomó átté
tet mutatott, és ezért a műtét után percutan besugárzásra 
került sor, ami a meghagyott petefészkek működését meg
szüntette. Hasonló kudarcok elkerülésére 1980-tól Bieter 
(8) szerint egy, vagy mindkét függeléket, a lig. Suspensori
um ovarii, illetve a benne futó erek és idegek megtartásával 
a coecumtól és/vagy a colon descendenstől laterálisán a
3—4. ágyéki csigolya magasságában a hátsó hasfelhoz rög
zítettük. A petefészkek alsó pólusát a későbbi ellenőrzések 
megkönnyítésére fém klippel jelöltük. A konzervált füg
gelékekben az utólagos ellenőrzések során kóros eltérést 
nem észleltünk, még azon betegeknél sem, akik recidíva 
következtében haltak meg és kerültek boncolásra. A műtéti 
szövődmények az utóbbi 3 évtizedben drámaian javultak 

2082 főleg a súlyos szövődmények (halálozás, sipoly képződés,

gyulladás) vonatkozásában. Ez 4. táblázatunk adataiban 
tükröződik. A 2 műtéti, tehát 30 napon belüli halálesetünk 
egyike vena hypogastrica trombózisból származó tüdőem
bólia, beolvadó pneumonia következménye volt. Másik 
esetünkben cardiorespiratorikus elégtelenség volt a halál 
oka. Műtét alatti szövődményként a bal oldali ureter átvá
gása a paraaortalis régióban történt. A sérülés magassága

4. táblázat 212 Wertheim műtét szövődményei

Szövődmény n °/o

Elsődleges műtéti halálozás 2 0,94
Nagyérsérülés 1 0,47
Uretersérülés 1 0,47
Műtéti ellátást igénylő ureterovaginalis
sipoly 3 1,42
Műtéti ellátást nem igénylő ureterovaginalis
sipoly 1 0,47
Rectovaginalis sipoly 1 0,47
Vizeletürítési zavar 49 23,11
Átmeneti hydronephroureter 4 1,90
Latens bacteriuria 72 34,28
Paralytikus ileus 1 0,47
Kismedencei cellulitis 1 0,47
Felületes thrombophlebitis 2 0,95
Átmeneti nervus peroneus paresis 1 0,47
Steril hasfalszétválás 1 0,47
Hasfali fonalgennyedés 2 0,95

miatt Boari-plasztika nem jöhetett szóba, ezért urológu
sunk end-to-end anastomosist és ureter ,,sínezést”csinált. 
A későbbiekben kiválasztásos urographia során a sérülés 
helyét nem lehetett felismerni. Ez a beteg áttétek ellenére 
15 éve tünet- és panaszmentes. A nagyér sérülés a jobb ol
dali vena iliaca comunison carcinomás nyirokcsomó eltá
volítása során következett be. Mi magunk csináltunk lege 
artis érvarratot, a beteg 19 év után agyvérzésben halt meg. 
Műtéteink alatt nem okoztunk hólyag és bélsérülést, nem 
fordult elő ureterligatura. Postoperativ szövődményeink 
közül, mint leglényegesebbet, kiemeljük a 4 ureterovagi- 
nalis fistulát (1,9%), közülük 1 spontán gyógyult, 2 beteg
nél Boari-plasztika történt, és 1 esetben végső soron 
nephrectomia vált szükségessé. Egyetlen rectovaginalis fis
tula szövődményünk tanulságos, mert a műtétre n/B stádiu
mé, nyirokcsomó áttétekkel terhelt méhnyakrák miatt került 
sor. Ez utóbbira való tekintettel postoperativ percutan be
sugárzást kértünk, ami megtörtént, de a beteg hüvelybol
tozati kontakt sugárkezelést is kapott. A műtét után 4 évvel 
kicsiny hüvelyboltozat-végbél sipoly alakult ki. A sipoly
ból kaparék formájában és a záróműtét során nyert szöve
tek histologiai vizsgálata egyértelműen kizárta a maligni- 
tás kiújulását. A beteg jelenleg 5 évvel az alapműtét után 
onkológiailag panasz- és tünetmentes. Feltehető, hogy a si
poly a Simmonds és Pratt szerint peritonizált hüvelybe he
lyezett sugárforrás késői következménye. Hasonló esetek
ről Papp és Lampé (37) is említést tesz. Mi 
Wertheim-műtét során, feltéve, hogy a hüvelyi resectio 
biztosan ép szövetekben történt, a postoperativ kontakt hü
velyi sugárkezelést túlkezelésnek tartjuk. Gyakori szövőd
ményként észleltük a vizelet ürítésének nehézségeit.



Mint már említettük, a műtét alatt és azt követően a beteg 
hólyagját Foley-katéterrel 2 héten át transurethralisan drenáltuk, 
és így a hólyagot nyugalomba helyezve csökkenthető az urogeni- 
talis sipoly képződés gyakorisága és a vizeletürítési nehézség elő
fordulása. Ebbe a csoportba azokat a betegeket soroljuk, akik az 
állandó katéter eltávolítását követő 24 órával nem tudtak spontán 
vizelni, nem éreztek vizelési ingert, vagy a residuális vizeletük 
több, mint 50 ml volt. Régebben a hólyag műtét során bekövetke
ző denerválásának tulajdonítottak elsőrendű szerepet. Újabban 
Asmussen és Andersen (4) a legkorszerűbb technika alkalmazásá
val nyert vizsgálatai alapján a hólyagfal közvetlen műtéti traumá
ját a haematoma, oedema képződést, nyirokpangást, kismeden- 
cei fibrosist tartja elsősorban és a részleges denerválást csak 
másodsorban az átmeneti, ritkán hosszan tartó mictiós zavar oka
ként. Egy betegünk az állandó katéter eltávolítása után 10 héttel 
sem tudta hólyagját üríteni, nála transurethralis sphincter- 
resectio szüntette meg a szövődményt. Ezen 10 perces beavatko
zás drámain gyors hatású volt. Az esetről Kondás és Krasznai 
(22) számolt be. A hólyagürítési zavarhoz hasonló mechanizmus 
szerint alakulhatott ki a 8 hydronephroureter, de ezek az elválto
zások a későbbi ellenőrzések alapján múló jellegűnek és nem or
ganikus eredetűeknek bizonyultak.

Eseteink egyharmadában észleltünk a műtét után la
tens szignifikáns bacteriuriát. Kialakulásában a trans
urethralis, tartós vizelet elvezetés játsza a döntő szerepet. 
Utóbbi műtéteinknél suprapubikus cystostomiával végez
tünk állandó hólyag drénezést. Bellm ann és  m tsa i (6) ki
mutatták, hogy suprapubikus vizelet-elvezetéssel a vizelet 
infekció jelentősen kevesebb, mint transurethralis elveze
tés során. Latens bacteriuriás betegeinken egyszer sem 
alakult ki pyelonephritis, és célzott kemoterápiás kezelésre 
mind gyógyultak. A 4. táblázatunkban  szereplő további

5. táblázat: Műtéti halálozás. Szövődmények: műtéti mellék
sérülések, sipolyok, késői organikus ureterszü- 
kület és  hydronephrosis összesítve.

Szerzők és közle
mény megjelenő- Eset

szám
Műtéti halá

lozás
Szövőd
mények Meg

jegyzéssének éve n °/o v n °/o

Artner 1972 530 19 3,58 81 15,28
Baltzer 1980 1092 1 1 1 , 0 0 2 0 2,74
Burghardt 1987 325 5 1,53 17 5,23
Christensen 1976 320 2 0,62 16 5,00 Meigs
Christensen 350 2 0,57 2 1 6 , 0 0 Oka

bayashi
Falk 1982 190 0 0 , 0 0 1 1 5,78
Lansac 1985 199 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0

Morley 1976 208 3 1,44 24 11,53
Papp 1989 317 1 0,31 16 5,04
Rampone 1973 537 3 0,55 23 4,28 Mérs. radi

kal itás
Ralpl 1985 181 0 0 , 0 0 1 2 6,62
Jelen tanulmány 2 1 2 2 0,94 7 3,30

szövődmények megoldása nem jelentett nehézséget, ezért 
részletezésükre nem térünk ki.

A méhnyakrák I/B és II. stádiumának Wertheim- 
műtéttel elért gyógyulási eredményei elérhetők sugaras ke
zeléssel is.

Szövődmények tekintetében a különbség annyi, hogy 
sugarazás esetén kevesebb a szövődmény, de súlyosabb, 
műtétnél gyakoribb de könnyebben korrigálható. A műtéti 
kezelés mellett szól: 1. a folyamat kiterjedésének mértéke

csak a műtéti preparátum szövettani vizsgálatával állapít
ható meg pontosan, és mondható meg, nagy valószínűség
gel a prognózis. 2. Műtét utáni recidíva esetén sugárkeze
léssel sokkal gyakrabban érhető el remissio, aminek 
fordított esetben a valószínűsége igen csekély. 3. Fiatal 
nőknél a kiterjesztett műtét lehetőséget nyújt petefészek 
megtartására. 4. A műtét jobb lehetőségeket biztosít a hü
vely normális funkciójának megmaradásához. Ez utóbbi 
két körülmény lehetőséget ad arra, hogy a beteg ne csak 
„túléljen” , hanem, hogy megközelítőleg teljes életqualitá- 
sa legyen.

IRODALOM: 1. Annual report on the results of treatment in gy
necological cancer FIGO, Stockholm, 1985,19. — 2. Artman, L. 
és mtsai: Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for 
stage IB carcinoma of the cervix: 21 years experience. Gynecol.
Oncol., 1987, 28, 8. — 3. Artner és mtsai: Die Wertheimische 
Radikaloperation, Maudrich, Wien 1972, 131. — 4. Asmussen,
M., Andresen, A.: Unmittelbare Störungen der Miktion nach 
radikaler Hysterektomie wegen Zervix Karzinom. Zentralbl Gy- 
nakol, 1987,109, 222. — 5. Baltzer, J. és mtsai: Die operative Be
handlung des Zervix Karzinoms. Geburtsh Frauenheilk, 1984,
44, 279. — 6. Bellmann, O. és mtsai: Prophylaxe und Therapie 
von Hamwegsinfektionen nach gynäkologischen und geburtshü- 
flichen Operationen. Gynäkologe, 1982,15, 35. — 7. Berg, G:
Zur operativen Therapie des Collumcarcinoms I B Geburtsh u 
Frauenheilk, 1987, 47, 45. — 8. Bieler, E. és mtsai: Persisting cy
clic ovation activity in cervical cancer after surgical transposi
tion of the ovaries and pelvic irradiation. Brit. J. Radiol., 1976,
44, 875. — 9. Buchsbaum, H.: Paraortic lymph node involvement 
in cervical carcinoms. Am. J. Obstet. Gynecol., 1972, 113, 942.
— 10. Burghardt, E. és mtsai: Prognostic factors and operative 
treatment of Stages IB to IIB cervical cancer. Am. J. Obstet. Gy
necol. , 1987,156, 988. — 11. Csömör S.: A méhnyakrák kérdései. 
Kandidátusi értekezés. Budapest, 1971. — 12. Creasman, W. és 
mtsai: Radical hysterectomy as therapy for early carcinoma of the 
cervix. Am. J. Obstet. Gynecol. 1986, 155, 964. — 13. Cristen- 
sen, A., Folgman, R.: Cervical carcinoma stage I and II treated 
by primary radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomie 
320 cases by the method of Meigs-Taussig and 350 by the method 
of Okabayashi. Acta Obst. Gynec. Scand. Suppl. 58 Stockholm,
1976, 44. — 14. Falk, V. és mtsai: Primary surgical treatment of 
carcinom stage I of the uterin cervix. Acta Obst. Gynec. Scand,
1982, 61, 481. — 15. Forgdch J.: A méhnyakrák műtéti kezelésé
nek egyes kérdései. Orvosképzés, 1976, 51, 173. — 16. Fuller, és 
mtsai: Lymphnode metastasen from carcinoma of the cervix 
stage IB and II A. Implication for prognosis and treatment. Gy
necol. Onkol., 1982,13, 267. — 17. Hegedűs T: Videofelvétel a 
Wertheim műtétünkről. — 18. Horley, G., Jeski, J.: Radical pel
vic surgery versus radiation therapy for stage I carcinoma of the 
cervix (exclusive of microinvasio) Am. J. Obst. Gynecol. 1976,
126, 785. — 19. Kaser, O.: Atlas of Gynecological Surgery,
Thieme, Stuttgart, 1985,15, 4. — 20. King, L. és mtsai: Comput
ed tomography in evaluation of gynecologic malignancies. Am.
J. Obst. Gynecol. 1986,155, 960. — 21. Kobayashi H. és mtsai.:
Acta Obst. Gynecol. Jap., 1987, 39, 1744. — 22. Kondás J.,
Krasznai P.: Méhnyakrák miatt Wertheim műtétet követő hólyag 
kiürülési zavar transurethralis sphincter resectióval gyógyított 
esete. Magyar Nőorv. L., 1977, 40, 41. — 23. Kyank, H.,
Schwarz, R.: Gynäkologische Operationen, Barth, Leipzig,
1986. — 24. Lampé L.: A cervixcarcinoma kezelésének aktuális 
kérdései. DOTE kiadványa, 1974. — 25. LampéL.: Szülészeti és 
nőgyógyászati műtéttan. Medicina, 1987, 517. — 26. Lansac, J. 
és mtsai: Les amplications et les resultats d intervention de Wer- 
theim pratignée pour le traitment des cancers de 1’ uterus. J. Chir 
(Paris), 1985,122, 681. — 27. Larson, D. és mtsai: Stage IB cer- _ _ _ _  
vical carcinoma treated with radical hysterectomy and pelvic 2083



lymphadenectomy: Role of adjuvant radiotherapy. Obstet. 
Gynecol., 1987, 69, 378. — 28. Martinbeau: Stade IB carcinoma 
of the Norvégián Radium Hospital, 1968—70. Results of treat
ment and major complications. Am. J. Obstet. Gynecol., 1978, 
131, 389. — 29. Masterson, B.: Manual of Gynecologie Surgery. 
Springer-Verlag. New York, 1979,150. — 30. Meigs, J.: Carcino
ma of the cervix. The Wertheim operation. Surg. Gynecol. Obs
tet., 1944, 78, 195. — 31. Morrow, C: Pannel report society of 
gynecologie onkologie. Gynecol. Onkol., 1980,10, 262. — 32. 
Nelson, J.: Incidence, significance, and follow-up of paraaortic 
lymph node metastases in late invasive carcinom of the cervic. 
Am. J. Obstet. Gynecol., 1977, 128, 336. — 33. Ober, K.: Die 
abgestufelte operative Therapie des Zervix Karcinoms. Geburtsh 
Frauenheilk, 1978, 38, 671. — 34. Okabayashi, H.: Radical ab
dominal hysterectomy of the cervix uteri. Surg. Gynecol. Obs
tet. , 1921, 33, 335. — 35. Orr, J. és mtsai: Closed suction pelvic 
drainage after radical pelvic surgical procedures. Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1986,115, 867. — 36. Palmrich, A.: Die Methode der

Wertheim Operation mit Lymphknotenentfemung an der I. 
Universitäts-Frauenklinik Wien. Geburtsh u Frauenheilk, 1961, 
21, 829. — 37. Papp Z., Lampé L.: A kiterjesztett hasi méheltávo- 
lítás és lymphadenectomia (Wertheim műtét) helye a mai nőgyó
gyászatban. Orv. Hetil., 1989,130, 1481. — 38. Rálpl G. Bermu- 
cic, R.: Zur Frage functionelles Störungen des unteren 
Hamtrakes nach der abdominalen Radikaloperation des Zervix- 
krebs. Geburtsh u Frauenheilk, 1985, 45, 625. — 39. Sali, S. : 
Treatment of stages I B IIA invasive carcinoma of the cervix by 
the radical abdominal hysterectomy. Am. J. Obstet. Gynecol., 
1979,134, 442. — 40. Symmonds, R., Pratt, J.: Prevention of fis
tulas and lymphocyst in radical hysterectomy. Obstet. Gynecol., 
1961,17, 57. -  41. Tamura, J.: Jap. Gynecol. Soc. 1930,22, 1165. 
— 42. Yagima, A. és mtsai: The results of treatment of microinva- 
sive carcinoma (Stage I A) of the uterine cervix by means of 
simple and extended hysterectomy. Am. J. Obstet. Gynecol., 
1979, 135, 685.

(Forgách József dr., Budapest, Péterfy Sándor u. 8—14. 1076)

MOTORMEDIA

MOTOROS
FUMRSZOLGAIAT

Budapesten 
mindent, mindenhova 

eljuttatunk
két órán belül - motoron!

H -1056 BU D A PEST V.. MOLNÁR UTCA 33. 
TELEFO N : (3 6 -1 ) 1 1 8 -9 2 6 6  TELEFAX: 1 1 8 -8 9 0 6

MOTILIUM J 800
filmbevonatú tabletta ■ J 310
HATÓANYAG
10 mg domperidonum tablettánként.
h a t As
A dopamín-antagonista hatása alapján a gastroduodenalis motili- 
tást szinkronizálja és növeli, a különböző eredetű hányingert csök
kenti. Helyreállítja a normális gyomormotilitást és a felső gasztro- 
intesztinalis traktus tónusát, növeli a csökkent nyomást az alsó 
oesophagus-sphincteren, növeli az oesophagus perisztaltikát, elő
segíti a gyomorürülést, javltja az antrum és duodenum perisztalti
káját, regulálja a pylorus kontrakcióit.
A domperion a neuroleptikumokkal rokon szerkezetű vegyület. 
Kémiai sajátságai miatt nem jut át a vér-agygáton, Így központi 
idegrendszeri (pszichotrop, ill. neurológiai) tüneteket nem okoz.
JAVALLATOK
A gastroduodenalis regio funkcionális zavara, hipotoniás és hipo- 
motilitásos állapota, reflux oesophagitis, diabeteses enteropathia, 
ulcusban adjuvánsként a tünetek mérséklése, irritabilis colon 
syndroma. Dyspepsiás tünetekkel, csökkent gyomorürüléssel 
gastro-oesophagalls refluxszal, oesophagitissel járó kórképekben 
a kísérő tünetek (epigastrialis teltségérzés, abdominalis feszülés, 
fájdalom, felböfögés, flatulencia, hányinger, gyomorégés, esetleg 
a gyomortartalom regurgitatiója) enyhítése.
Különböző eredetű nausea és hányás
ELLENJAVALLATOK
Hyperprolactinaemia. Bár az állatokon végzett vizsgálatokban nem 
volt teratogén hatású, és a magzatba nem penetrált, terhes nőknek 
való adagolásra elegendő tapasztalat nincs, ezért terhesség és szop
tatás idején az adása nem javallt. Újszülötteknek, csecsemőknek 1 
éves életkorig nem adható (Mivel ebben a korban a vér-agy-gát 
működése és a gyógyszerek metabolizmusa nem teljes.)

ADAGOLÁS
Felnőtteknek általában naponta 3— 4 tabl, étkezés előtt kb 15-30 perc
cel. Szükség esetén —  kivételesen —  napi 3 x 2-re emelhető az adag 
Gyermekeknek általában 20— 30 ttkg között: naponta 2 x  tabl 
30 kg felett: naponta 2 x 1 tabl.

MELLÉKHATÁSOK
Növeli a szérum-prolactin szintet: ritkán emlöfájdalom v. nedve- 
zés jelentkezhet Az adagolás megszüntetésére általában a pro- 
lactin-szint normalizálódik Egyéb mellékhatások: fejfájás, szédü
lés, szájszárazság, székrekedés. A jelentkező mellékhatások mi
att nem feltétlenül szükséges az adagolás megszakítása.

gyógyszerkölcsönhatAsok
Együttadása tltoal
—  antikolinerg, atropinszerű vegyületekkel (antagonizálják a 

domperidon motilitásfokozó hatását),
—  TRH-vizsgálat előtt 3 nappal abba kell hagyni a kezelést.

FIGYELMEZTETÉS
20 ttkg alatti gyermekek gyógyszerkezelósőre nem alkalmas, mi
vel az 1— 6 éveseknek pontos adagolást nem biztosit a 10 mg 
hatóanyag-tartalmú tabletta. Galactorrhoea-amenorrhoea szind
rómában alkalmazása fokozott körültekintést igényel (Se. prolac
tin szint növelő hatása miatt).
MEGJEGYZÉS *
Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal.

CSOMAGOLÁS
50 db filmbevonatú tabletta

Kőbányai Gyógyszerérugyár, Budapest

2084



A REHABILITÁCIÓ KÉRDÉSEI

Peja Márta dr., Fizikai tréning hatása rekonstrukciós 
és Tóth Anna dr. szívműtétén átesett gyermekekre

Borsod-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ — GTE II. sz. Gyermekgyógyá
szati Tanszék, Miskolc 
(igazgató: Velkey László dr.)
Rehabilitációs Osztály 
(osztályvezető főorvos: Peja Márta dr.)

A szerzők fizikai tréningprogramot állítottak össze konge- 
nitális vitiumos gyermekek számára. A tréningprogramot 
szívműtét előtt és szívműtét után is alkalmazták. Eredmé
nyes rekonstrukciós szívműtét után 2 évvel 40 gyermek 
edzettségi állapotát vizsgálták meg. A gyermekek átlagos 
életkora 8,0±3,6 év volt. 20 gyermek részt vett a tréning- 
programban, 20 gyermek nem vett részt. Eredményeik 
szerint szignifikánsan jobb fizikai állapottal rendelkeznek 
a mozgásprogramban részt vevő gyermekek.

Hazánkban a gyógytestnevelés keretén belül először 
1957-ben kezdtek el szélesebb körben foglalkozni a szívbe
teg gyermekekkel. Az eltelt több mint három évtized újabb 
feladatok elé állította a gyermekkardiológiai rehabilitáció
val foglalkozó szakembereket orvosokat, gyógytornászo
kat, gyógy testnevelőket (12).

A kongenitális vitiumok műtéti lehetőségei és számai 
emelkedtek, s a sikeres műtétek utáni feladat a helyes élet
vezetés, testnevelés meghatározása is. A fizikai tréninget 
integrálni kell a komplex kezelési programba (16, 17, 18,
19).

A helyesen végzett és eredményes fizikai tréning elő
feltétele a kardiális status és a teljesítőképesség korrekt fel
mérése (2, 7, 14, 15).

A kardiológiai rehabilitáció célkitűzése a teljesítőké
pesség olyan mérvű növelése, hogy az megközelítse, vagy 
elérje az egészségesekét.

Kulcsszavak: fizikai tréning, szívműtét, gyermekkor.
Rövidítések: AoS = Aorta sztenózis; ÁSD = Atriális septum de

fektus; BE = Bázis eltérés; CoA: Coarctatio aortae;
FEV - Forszírozott exspirációs volumen; F—IV - Fallot-tetralógia; 
MW: Maximális percventiláció; PS = Pulmonális sztenózis; 
PWCito = Physical Working Capacity, fizikai teljesítőképesség 170-es 
pulzusra; VC = vitai kapacitás; VSD = Ventrikuláris septum defektus;

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 38. szám

Effect o f  ph ysica l training on children a fter  reconstructive  
h ea rt operation . The authors composed a programme of 
physical training for children with congenital valvular 
defect. The training programme was applied before and af
ter the heart operation. Two years after a successful recon
structive heart operation the fimess condition of 40 chil
dren was examined. The average age of the children was 
8,0±3,6 years. Twenty of the children participated and 20 
did not participate in the programme. The physical condi
tion of the children who took part in the trainining was 
found to be significantly better than that of the others 
without training.

A mozgásterápia alapvető módszertani szempontjai
(6):

1. Szív tehermentesítését szolgáló gyakorlatok.
2. Szív edzését szolgáló gyakorlatok.
3. Mell- és hátizom erősítő gyakorlatok, deformitások 

megelőzésére.
4. Szívbeteg gyermekek számára káros gyakorlatok: a 

túlzott megterheléssel, préseléssel járó gyakorlatok, vala
mint a haemodinamikai viszonyokat hirtelen és nagymér
tékben megváltoztató gyakorlatok.

M ódszer és beteganyag

Intézetünkben, a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ 
Gyermekrehabilitációs Osztályán 1983-tól végezzük a kongenitá
lis vitiumos gyermekek mozgásterápiáját.

Betegeink számára a következő — gyógytorna és gyógytest- 
nevelési — csoportokat alakítottuk ki.

1. Műtétet nem igénylő vagy műtét után 1—2 évvel a moz
gásterápiát 8—10 fős csoportban gyógytestnevelő tanár vezeti, 
azok számára, akiknek a normál iskolai testnevelésen való rész
vételt nem javasoljuk. Heti két alkalommal tornatermi, egy alka
lommal uszodai foglalkozáson vesznek részt. Intervallumos és 
fokozatos terhelést alkalmazunk. A tanév elején 120—130-as pul
zusszám eléréséig terheljük a gyermekeket, a terhelés időtarta
mai 5 percesek, majd 5 perces relaxáció következik.

A foglalkozások 45 percesek. A második félévben fokozató- 
san emeljük a terhelést, s a tanév végére 140—150 pulzusszám el- ^XrT 
érésére törekszünk, s a terhelés időtartamai 10—15 percesek, s AJ.  
csupán csak 2—3 percesek a pihenési periódusok. ‘

2. Műtét előtt álló gyermekeknél 3—4 fős kis csoportban 2085



heti két alkalommal gyógytornász irányításával folyik a műtétre 
való felkészítés, kondicionálás, mely a psychés felkészítést is 
szolgálja.

3. Műtét után a Szabadsághegyi Gyermekkardiológiai Osz
tályon már elkezdett gyógytorna folytatását végezzük. Először a 
műtét időpontjától fél évig gyógytornász heti két alkalommal tor
náztatja egyénileg a gyermekeket. A következő fél évben szintén 
gyógytornász vezeti a már csoportos foglalkozást, kiegészítve 
úszással, majd ezután, amikor már erősebb terhelés szükséges 
gyógy testnevelő tanár foglalkozik a csoporttal.

4. Amennyiben a műtét után szövődmény vagy residuum 
van, akkor szintén kis létszámú csoportos foglalkozást végeznek 
gyógytornásszal.

Az utóbbi három csoportban minden gyermeknél egyénileg 
határozzuk meg a munkavégző képesség ismeretében a tréninge- 
zés során elérendő maximális pulzusszámot, valamint a terhelés 
és pihenés fázisait.

A gyógytorna a gyógytestneveléstől a következőkben kü
lönbözik:

— a gyógytornában részesülőknél az elváltozások súlyo
sabbak

— minden életkorban alkalmazható
— főleg egyénileg, vagy kisebb csoportokban történik a 

foglalkozás, alacsonyabb intenzitású, rövidebb terheléssel
— gyógytestnevelésben az iskolai testenevelés alól felmentett 

iskoláskorú gyermekek vesznek részt, melyben több a pedagógiai 
elem, a beteg gyermek oktatásának, nevelésének folyamata.

Bruch (4) és Pantzer (10) a pedagógiai elemeken túl a psy- 
chológiai elemeket is kiemelik a beteg gyermekek testnevelésé
ben, mivel a terheléshez szoktatás által javul a psychés terhelhe
tőség, mely elősegíti a szociális beilleszkedést, döntő a betegek 
szorongásának és frusztrációjának leküzdése.

A teljesítőképesség megítélésében a pulzusszám, a pulzus 
megnyugvás informatív. A terhelés során a megnövekedett oxi
génigényt a szervezet úgy biztosítja, hogy a percventilációt fo
kozza, ezért a tréningezés során több alkalommal végzünk 
pulzus- és légzésszámolást. A nyugalmi értékeket regisztráljuk, 
a terhelések után és a terhelés befejezése után három perccel.

Uszodai foglalkozásokon a mell- és hátúszást gyakoroltat
juk. Előítjuk a terhelések időtartamát, feljegyeztetjük a leúszott 
távolságot, a pulzus- és légzésszámot. Mindezek az orvosi kont
roll vizsgálatok alkalmával segítenek a terhelés további meghatá
rozásában, de segítséget nyújtanak a gyógytornászoknak és a 
gyógytestnevelőknek a terhelés azonnali módosításához is.

A mozgásterápia eredményességét úgy kívánjuk fokozni, 
hogy minden gyermek számára írásos mozgásanyagot, „házi fel
adatot” adunk az otthoni, naponta 20 perces gyakorlásra.

Az általunk ilyen módon meghatározott fizikai tréning ered
ményességére próbáltunk választ kapni.

20 rekonstrukciós műtéten átesett gyermek adatait, akik 
műtét előtt és műtét után is részt vettek a mozgásprogramban, 
összehasonlítottuk szintén 20 rekonstrukciós műtéten átesett 
gyermek adataival, akik valamilyen ok miatt — leggyakrabban a 
lakóhelyük távolsága miatt — intézetünkbe bejárni nem tudtak, 
így a programban nem vettek részt, s az iskolai testnevelés alól 
fel voltak mentve. A vizsgált gyermekek életkora 6 és 16 év kö
zött volt, átlagban 8,0±3,6 év. Az összehasonlító vizsgálatot a 
műtét után 2 évvel végeztük el. A betegek diagnózisait és a műté
tek időpontját az 1. táblázat mutatja.

A különböző szívhiba miatt operált esetek öszehasonlító 
vizsgálatára Simon eredményei (14) alapján bátorkodtunk, mely 
szerint nemcsak a szívműtét előtti diagnózis, hanem döntő mó
don a műtét utáni szív-status határozza meg a fizikai állapotot.

A műtétek a következő intézetekben történtek: Országos 
Kardiológiai Intézet 15, II. Gyeremekklinika 10, Debreceni Szív
sebészet 15 eset. A műtét jó effektusát minden esetben alátámasz
totta a műtétet végző intézetben történt postoperativ vizsgálat — 
fizikális vizsgálat, EKG, röntgen és echokardiográfia.

_ _ _ _  A vizsgálathoz a betegeinket a következő szempontok sze- 
2086 rint választottuk ki:

1. táblázat: A vizsgált gyermekek diagnózisa és életkora

Diagnózis

Mozgásterápiában nem 
részesült

Mozgásterápiában
részesült

esetszám
életkor a mű

tét idő
pontjában

esetszám
életkor a mű

tét idő
pontjában

CoA 5 9 és 11 év 
között

1 10 év

F-IV. 2 7 és 10 év 
között

3 4, 6, 9 év

ÁSD 6 6 és 13 év 
között

6 5 és 7 év 
között

VSD 7 6 és 12 év 
között

6 6 és 10 év 
között

AoS — — 1 9 év
PS — — 3 6, 6, 14 év

— műtét utáni residuum és szövődmény nélküli esetek
— közel azonos életkorban megoperált gyermekek
— a PWC|7o-es érték meghatározható legyen, azaz a 

kerékpár-ergometriás vizsgálatnál a 170-es pulzusszámot elérték.
Minden gyermeknek megmértük a testsúlyát és testmagas

ságát, meghatároztuk a fizikai teljesítőképességüket, a terheléses 
vizsgálat alatt EKG felvétel készült, a terhelés után vérgáz analí
zis, meghatároztuk a légzésfunkciós paramétereket, s regisztrál
tuk a mellkas- és gerincdeformitásokat.

A terheléses vizsgálatot Medicor K—11-es típusú kerékpár- 
ergométerrel végeztük, melyhez egycsatornás direktíró EKG- 
készülék csatlakoztatható és a Nehb-féle mellkasi elvezetéseket 
regisztrálja.

A módszer előnye — mint arra Apor (1) és Simon (13, 14) 
vizsgálatai is utalnak, az egyszerű és biztonságos kivitel, a foko
zatos terhelhetőség, a folyamatos EKG-val való nyomon követés.

Malomsoki (9) is előnyösebbnek tartja a rehabilitációban a 
kerékpározást, mivel a megmozgatott izomtömeg kisebb, így kí
méletesebb terheléses vizsgálat, mint a futás.

Gyermekkorban a teljesítmény diagnosztikában legelterjed
tebb a 170-es pulzusszámhoz tartozó teljesítmény meghatározás, 
a PWC no-es érték meghatározása (3, 8).

A vizsgálatot standardizált körülmények között — délelőtti 
órákban, étkezés után 1—2 órával, 22—23 °C-os szobában, elő
zetes gyakoroltatás után, kényelmes ruházatban végeztettük. A 
kerékpárt 60-as fordulatszámmal hajtották. 0,5 W/kg-os terhelés
sel indultunk és 2 percenként 0,5 W/kg-mal emeltük a terhelést 
170-es pulzusszám eléréséig.

Grafikon segítségével határoztuk meg a 170-es pulzusszám
ra eső tejesítményt.

A terhelés után 1 és 3 perccel EKG félvétel és vérnyomás- 
mérés történt, valamint Astrup-vizsgálatra vérvétel.

Malomsoki (9) szerint a teljesítmény diagnosztikában a lég
zésfunkciós vizsgálat célja, hogy adatokat nyerjünk a tüdő volu
menére és a légzésben részt vevő izmok működésére, tájékozód
hatunk a teljesítőképességről, az edzettségről. Ugyanis a vitai 
kapacitás a teljesítőképességet meghatározza, s az ideálisnál ki
sebb MVV az aerob teljesítőképességet befolyásolja. A Tiffeneau 
számnak nincs jelentősége a teljesítmény szempontjából, s a 
FEV sem mond többet, mint a vitai kapacitás.

A fentiek értelmében betegeinknél az Eutest-2 készülékkel 
meghatározott légzésfunkciós értékek közül a VC-t és az MVV-t 
hasonlítottuk össze, az ideálistól való %-os eltérést vettük figye
lembe. A kell értékeket Polgár könyvéből vettük (11).

A munkavégzés megkezdése után, amennyiben az erőkifej
tés mérsékelt marad, az energiát a szénhidrátokból és zsírból ke
letkezett koenzim-A aerob lebomlása huzamos ideig is képes biz
tosítani. Ha azonban az erőkifejtés intenzitása miatt aerob úton 
nyert energia nem elegendő, akkor a vér pH savas irányba 
tolódik.

A terhelés alatt létrejövő acidozis mindig metabolikus, rés-
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piratorikus komponenssel. Az Astrup szerinti véranalízis gyor
san, pontosan jelzi az aerob küszöböt, amely —6 bázis eltérést 
jelent. Az aerob kapacitás a fiatalok nagyrészénél 150—180 körü
li pulzusszámnál van (5).

Kedvezőtlen, ha mérsékelt teljesítményhez nagyfokú bázis
készlet csökkenés tartozik, tehát jobb fizikai teljesítőképességű- 
eknél a BE csökkenés nagyobb teljesítménynél következik be. A 
terhelés után 3 perccel célszerű az Astrup-meghatározás.

Eredmények

A tréningprogramban nem részesült gyermekek közül 
a testsúlya 9-nek, a testmagassága 7-nek volt kevesebb az 
ideális értéktől.

A tomaprogramban részt vevők közül 5—5 gyermek
nek volt alacsonyabb a testsúlya, illetve a testmagassága.

A terheléses vizsgálat eredményeit a 2. táblázat 
mutatja.

2. táblázat: Kardiológiai betegek vizsgálati eredményei

Mozgásterápiában 
nem részesültek 

n = 20
Mozgásterápiában részesültek 

n = 20

X ±  SD X ±SD P

PWC170
W/kg 1,10 0,89 1,40 0,56 0,05

VC
% -23,05 9,72 -12,80 6,94 0,05

MW
% -31,22 9,63 -25r57 8,54 n.s.

BE
mmol/l - 5,41 3,74 - 4,76 2,98 0,02

A fizikai teljesítőképesség, a PWCno átlag értéke 
szerint szignifikánsan jobb teljesítőképességűek voltak a 
rendszeres mozgásprogramban részt vevők, s úgyszintén 
szignifikánsan kisebb volt a vitai kapacitás %-os eltérése 
az ideálistól ebben a csoportban.

A mozgásterápiában részesülők jobb edzettségi álla
potára utal az is, hogy a bázis hiány csökkenés kisebb 
mértékű volt, annak ellenére, hogy magasabb W/kg-t tud
tak teljesíteni.

Ilyen vonatkozásban érthetők az MVV átlagos értékei 
is, melyek kisebb eltérést adtak a programban részt ve
vőknél.

Az aerob küszöböt, a —6 BE-t meghaladó savasodás 
a nem tréningezők között 4 esetben volt, a tréningezők kö
zött 3 esetben.

A 40 gyermek közül 9-nek volt jól látható mellkas de
formitása, 6 nem vett részt a programban, 3 részt vett.

Scoliosisa 6 gyermeknek volt, közülük 2 a mozgás
programban részt vett, 4 nem vett részt.

A terheléses vizsgálat során ritmuszavart egy esetben 
sem észleltünk.

Megbeszélés

A gyógyító-megelőző ellátás alapja a gondozás. A 
gondozás egyformán szolgálja az adott betegségek korai 
felismerését, szövődmények megelőzését, valamint mind
ezek korszerű gyógyítását. Ez az ellátási forma fontos sze
repet játszik a betegek megfelelő habilitációjában, rehabi
litációjában.

A betegek rehabilitációja jelenti mindazon törekvé
sek összességét, melyekkel a betegek életmódját eredmé
nyesen befolyásolni tudjuk, vagyis a primer, szekunder és 
a tercier prevenciót alkalmazzuk.

Velkey (17) szerint az eredményes gondozás
rehabilitáció feltételei gyermekkorban:

— korai felismerés,
— korrekt diagnózis,
— adekvát terápia,
— folyamatos gondozás,
— s ezeken alapuló és erre épülő habilitáció és 

komplex rehabilitáció.

A belgyógyászati betegek komplex rehabilitációjában 
is létjogosultságot nyert a mozgásterápia. Célja hozzájá
rulni a veleszületett vagy szerzett betegségek következté
ben kialakult egészségi állapot helyreállításához, a beteg 
gyermekek rehabilitációjához (6).

A szívműtéten átesett gyermekek helyes életvitelének 
kialakításában nagy felelősség hárul a gondozó or
vosokra.

A gondozási-rehabilitációs munka során szem előtt 
kell tartani, hogy el kell kerülni a felesleges korlátozáso
kat, fel kell készíteni az aktív, produktív életre, teljes 
psycho-szomatikus egyensúly elérésére kell törekedni. 
Mindezekben fontos szerepet játszik a helyesen végzett, 
élettanilag megalapozott fizikai tréning.

Eredményeink is azt bizonyítják, hogy azok a gyer
mekek, akik a szívműtét előtt és a szívműtét után is rend
szeresen részt vettek fizikai tréningprogramban, jobb fizi
kális állapottal rendelkeznek, szemben a tréningprogram
ban nem részesülőkkel.

A jobb fizikális állapot kiszélesíti a pályaválasztási le
hetőségeket, biztosítja a szociális integrációt és hozzájárul 
ahhoz, hogy a kongenitális vitáimmal született gyermekek 
a társadalom teljes értékű, hasznos tagjaivá váljanak.

IRODALOM: 1. Apor P., mhlstab S., Miklós M., Lángfy Gy.: 
Az élettani teljesítőképesség méréséről. Orv. Hetil., 1973, 114, 
189—192. — 2. Böszörményi E., EnderszE, Hoffmann A.: Szív
ás érbetegek rehabilitációja. Balatonfüred—Budapest. Petőfi 
Nyomda Kecskemét, 1983. — 3.B.M. Brauer: Die Leistungüber
prüfung in der allgemein und sportärztlichen Praxis. Z. ürztl. 
Fortbild, 1981, 75, 1184—1187. — 4. H. Bruch: Gesichtspunkte 
einer Sportspieldidaktik und rehabilitation Bereich. Z. Kranken
gymnastik, 1984, 36, 151—155. — 5. Frenkl Róbert: Sportor
vostan. Sport. Budapest, 1984. — 6. Gárdos M., Mónus A.: 
Gyógytestnevelés. Sport. Budapest, 1976. — 7. W. Kienast, K. 
Emmerich, K. Schumacher: Was leistet die ergometrische Diag
nostik bei der prä- und postoperativen Beurteilung von Kindern 
mit kongenitalen Angiopathien. Kinderärztl. Praxis, 1987, 55, 
423—429. — 8. K. Koinzer: Metodische Untersuchungen zur 
herzfrequenzgesteurten Fahrradergometerbelastung im Kin
desalter. Med. u. Sport. 1977, 17, 258—262. — 9. Malom- 
soki J.: Gyakorlati spiroergometria. Medicina. Budapest,
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1979. — 10. M. Pantzer: Kardiale Rehabilitation in der.Frühkon
valeszenzphase und bei Patienten mit ungünstigen Voraussetzun
gen. Schweiz. Rundschanen. Med., 1982, 337—343. — 11. Pol
gár George, Promsdhat Varuni: Pulmonary Function Testing in 
children: techniques and standards. Philadelphia Saunders, 1971. 
— 12. H. Richter, R. Scheider, Eva-M. Meister et al.: Ergebnisse 
nach Herzoperationen und Schlussfolgerungen für die ärztliche 
Nachsorge. Kinderärztl. Praxis, 1982, 5, 227. — 13. Simon Gy., 
Szerdahelyi É., Kelemen L és mtsai: A szívfejlődési rendelle
nességek műtét utáni rehabilitációja. Gyermekgyógyászat 1975, 
26, 192. — 14. Simon Gy., Apor P., Rumpler J. és mtsai: A vele
született szívhiba miatt operált gyermekek spiroergometriás tel
jesítőképessége. Orv. Hetil. 1977, 118, 978—980. — 15. Simon 
Gy., Rumpler J., Kunsági K. és mtsai: A veleszületett szívhibák
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A hírek, kongresszusi anyagok szerkesztőségünkbe küldött megrendelésein 
kérjük feltüntetni MNB számlaszámúkat.
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műtéti eredményének vizsgálata non invasiv diagnosztikus mód
szerekkel. Orv. Hetil., 1981, 122, 1559—1565. — 16. Tóth A., 
Ágotái Zs., Boros A., Peja M.: Kardiológiai Konzultációs Rende
lésünk rehabilitációs programja. Gyermekgyógyászat, 1986, 37, 
95—101. — 17. Várgedő A.: Szívbeteg gyermekek mozgásterápiá
jának fontosságáról. Gyermekgyógyászat, 1986, 37, 92—94. —
18. VelkeyL.: A miskolci Gyermekegészségügyi Központ Rehabi
litációs Osztályának és ambulanciájának szakmai-szervezési 
koncepciója. Gyermekgyógyászat, 1986, 37, 1—7. — 19. Záborsz- 
ky B.: Szívműtéten átesett gyermekek további sorsa. Magyar Pe- 
diáter, 1979, 13, 307.

(Peja Márta dr., Miskolc, Pf. 188. 3501)
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A szerzők lipomatosis részjelenségeként észlelt gégelipo
ma ritka, endolaryngealis úton eltávolított esetét mutatják 
be kórszövettani és radiológiai dokumentációval együtt.

Laryngeal lipoma as a manifestation o f lipomatosis. A rare 
case of an endolaryngeally removed laryngeal lipoma is 
presented as a manifestation of lipomatosis with histo
pathologic and radiologic evidence.

A gége lipomái a benignus laryngealis elváltozások 
ritka csoportját alkotják. Közelményünkben lipomatosis 
részjelenségeként előforduló álhangszalag-lipomáról szá
molunk be.

Esetleírás

A 62 éves férfi három éve ismert, a közelmúltban kifejezet
tebbé váló rekedtség miatt került felvételre. Anamnézisében hy- 
pertensión kívül egyéb említésre méltó nem szerepelt.

Indirekt vizsgálattal a bal álhangszalag ép nyálkahártyáját 
előemelő cystosus duzzanat volt látható, amely a gége űrterét 
mintegy 30%-kai beszűkítette. Fiberoszkópiával az álhangszalag 
alatti rész épnek tűnt, a hangszalagok mozgása megtartott volt.

A garat és a nyelőcső vizsgálata során a bal arytájék defor- 
máltságát mutattuk ki (1. ábra). A nyakon egyetlen eltérést észlel
tünk: a jobb oldalon, a pajzsporc széle mellett mintegy 5 x 4  
cm-es puha térimé volt tapintható, amely az ultrahang-vizsgálat 
szerint nem haladta meg a. nyak középvonalát; ennek aspirációs 
cytológiája érett zsírsejteket igazolt. A nyakon sem tapintással, 
sem ultrahanggal más eltérést nem találtunk. Testszerte azonban 
hasonló lipomatosus teriméket észleltünk, elsősorban a 
mellkason.

Narcosisban endolaryngealis úton megnyitottuk a bal ál
hangszalag nyálkahártyáját. A submucosus tériméből vett minta 
makroszkóposán világossárga, helyenként septált volt, klinikai- 
lag tipornának tűnt. Az intraoperativ fagyasztásos szövettani di
agnózis lipoma volt. Ezután a submucosus térimét endolaryngea
lis úton teljes egészében eltávolítottuk. A beágyazás után végzett 
kórszövettani vizsgálat eredménye is lipomát adott (2. ábra).

Eseménytelen posztoperatív szak után hazabocsátottuk a be
teget. Rekedtsége megszűnt, a gége bennéke szabad, a hangszala
gok mozgása változatlan volt.

Kulcsszavak: endolaryngealis lipoma, lipomatosis, fej-
nyaksebészet.
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1. ábra: A bal larytájék deformáltságát okozó térimé radiológiai 
képe

Megbeszélés

%A gégelipomák irodalomban leírt eseteinek száma 100 
alatt van, és ezek egy részében egyéb szövettani jellegze
tességeket is leírtak (1). A gégelipomákat gyakran a test 2091



2. ábra: A lipomára jellemző típusos kórszövettani kép

egyéb részein előforduló lipomákkal együtt figyelték meg, 
ugyanakkor észlelték izolált laryngealis formáját is (2).

A valóban intrinsic forma a ritkább: ezek gyakran a 
gégének olyan területein fordulnak elő, ahol a zsírszövet a 
normális subepithelialis szövetek ré§zét képezik, azaz az 
álhangszalagon, az epiglottison és a plica aryepiglotticán; 
glottikus előfordulása a legritkább (1).

A gége lipomái lehetnek pedunculáltak és submuco-

susak. A pedunculált forma a gége űrterébe lógva akut 
légúti obstructiót okozhat a glottikus regio hirtelen elzárá
sával. A submucosus lipomák a gége alakjának torzulását 
okozhatják (3), ezt észleltük esetünkben az indirekt és a 
radiológiai vizsgálattal is.

A lipomák lassan növekednek, így viszonylag hosszú 
időn át tünetmentesek maradnak. A leggyakoribb panasz 
a légzési nehézség; a rekedtség viszonylag ritkább. Bete
günk esetében az egyetlen panasz a 3 éve fennálló rekedt
ség volt.

A műtéti eltávolítás konzervatív, a beavatkozás típusa 
a lipoma elhelyezkedésétől és nagyságától függ. Ugyanak
kor a lipoma teljes eltávolítására kell törekedni, mert ellen
kező esetben fennáll a kiújulás veszélye (3). Esetünkben 
endolaryngealis úton távolítottuk el a térimét.

Az esetet ritkasága miatt tartottuk közlésre érdemes
nek. Tanszékünk 17 éves anyagában ez az egyetlen eset for
dult elő.

IRODALOM: 1. Bastian, R. W.: Benign Mucosal Disorders, 
Saccular Disorders, and Neoplasms. In: Cummings, C. W. et al. 
(eds): Otolaryngology — Head and Neck Surgery, Mosby, 1986. 
— 2. Diop, E. M., Sow, D., Diop, L. S.: Lipome de larynx. Ann. 
Oto-Laryng. Paris, 1986,103, 207. — 3. Paparella, M. M., Shum- 
rick, D. A. (ed): Otolaryngology, W. B. Saunders, 1980.

(Trizna Zoltán dr., Budapest, Ráth Gy. u. 7—9. 1122)
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Izolált jobb kamrai infarctus
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A jobb kamrai infarctus általában a bal kamra necrosishoz 
társulva fordul elő, izolált jobb kamrai elhalás ritka. A 
szerzők a rehabilitáció időszakában 1707 myocardialis in- 
farctusos beteg között 2 esetben észleltek izolált jobb kam
rai elhalást. Figyelmüket erre a jobb mellkasi EKG elveze
tésekben észlelt pathológiás Q hullámok hívták fel, melyet 
izotópos és echocardiographiás vizsgálatokkal is megerő
sítettek. Egyik esetben a diagnosis helyességét szívkatéte
rezéssel is alátámasztották.

Isolated right ventricle infarction. Generally, right vent
ricle infarction is accompanied by left ventricle infarction. 
Isolated right ventricle necrosis is rare. Among 1707 pa
tients with 6-week-old myocardial infarction there were 2 
cases with isolated right ventricle infarction. Diagnosis 
based on pathologic Q waves in right precordial chest wall 
leads, radionuclide and echocardiographic observations. 
In one case, diagnosis was supported by coronary angio
graphy, too.

A jobb kamrai infarctus (JKI) általában a bal kamra 
elhalásához társulva fordul elő, izolált jobb kamrai necro
sis ritka. Az intenzív osztályokon egyre elteijedtebbé váló 
haemodynamikai monitorozás, echocardiographiás és izo
tópos vizsgálatok lehetővé tették, hogy az acut JKl-t felis
merjék és megfelelő terápiát alkalmazzanak. A korábbi 
időből származó JKI-sal foglalkozó közlemények (26, 27) 
nagy része boncoláson alapuló retrospektív tanulmány 
volt. A JKI előfordulása Erhardt és mtsai (9) szerint 
43% -os, Isner és Roberts (12) közlésében 23%-ban fordul 
elő. Az utóbbi szerzők (12) boncolási anyagukban nem ta
láltak izolált JKI-t, mások (10, 23, 27, 29) ugyanakkor 
1,7—4,6%-os előfordulási gyakoriságot észleltek. Általá
ban a JKI a bal kamra hátsó fali necrosisával együtt lép fel, 
csak néhány közlés (7, 8, 25) van, mely a bal kamra elülső 
falának necrosisával együtt írja le a jobb kamrának az elha
lását. A JKI későbbi EKG eltérését kevesen (24, 25) vizs
gálták, izolált jobb kamrai elhalásról közlést a hazai iroda
lomban nem találtunk. A rehabilitációs időszakban mun
kacsoportunk évek óta foglalkozik a JKI-sal. Ebben a 
munkában arra kívántunk feleletet kapni, hogy infarctusos 
betegeinkben előfordult-e izolált JKI és azt hogyan sikerült 
diagnosztizálni.

kívül 3 jobb mellkasi unipoláris elvezetés is történt (V3—5R). A 
hátsó fali myocardialis infarctus,,vagy ennek gyanúja esetén a 12 
elvezetésen kívül Antalóczy szerint 3 dorsalis elvezetést is alkal
maztunk. A myocardialis infarctus diagnosisát az anamnesisre, 
az acut szakban jellemző enzym emelkedésre és az esetek többsé
gében meglévő, necrosisra jellemző pathologiás Q hullámra 
alapítottuk.

A diagnosis pontosabb tisztázása érdekében vizsgálatainkat 
esetenként izotópos módszerekkel (thallium szívizomscintigra- 
phia, EKG-val kapuzott radioizotópos ventriculographia) egészí
tettük ki a korábban leírt módszerek szerint (5, 6, 19).

Az EKG alapján 623 első feli, 797 hátsó fali, vagy inferior 
inferctusos beteget észleltünk. 27 volt azoknak a száma, akiknél 
az anterior myocardialis infarctus mellett hátsó feli necrosis volt. 
82 betegben a hátsó feli elhalás mellett JKI-t is találtunk, ezeknek 
a betegeknek a Y 3-4R-ben minden esetben QS komplexusuk 
volt. 39 egyénnél hasonló QS komplexust láttunk a V3—4R-ben 
az első feli myocardialis infarctus mellett. Az 1707 myocardialis 
infarctusos beteg közül 2 egyént találtunk, akikben az acut szak
ban myocardialis infarctusra utaló egyértelmű EKG eltérés ugyan 
nem volt, de a klinikai kép és enzym emelkedés mégis szívizom 
necrosis mellett szólt és az osztályunkon elvégzett jobb mellkasi 
elvezetésekben az EKG kép és izotópos, valamint echocardio
graphiás vizsgálatok JKI-ra utaltak. Az 1707 beteg közül 128 eset
ben non Q myocardialis inferctust lehetett kórismézni. Az izolált 
JKI betegek kórtörténetét és vizsgálatait külön ismertetjük.

Betegek és módszer

1981. szeptember 15-től 1988. december 31-ig az osztályunk
ra 1707 myocardialis inferctusos beteget vettünk fel, inferctusuk 
lezajlása után 6—9 héttel. Minden betegnél 12 elvezetéses EKG-n

Kulcsszavak: jobb kamra, infarctus

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 38. szám

Esetismertetés

1. B. J. 43 éves férfi beteget munkavégzésre jelentkező ste
nocardia miatt szállították kórházba. Nitromint tabletta szopoga- 
tása után panaszai megszűntek, a 12 elvezetéses EKG kóros elté
rést nem mutatott. Kórházi felvételét követően 8 órával ismét 
szorító mellkasi fájdalom jelentkezett, mely Nitrolingual infúzió
ra, fájdalomcsillapítókra csak 4—5 óra múlva oldódott. A 12 el
vezetéses EKG ekkor sem jelzett kórosat és a 16 napos ápolás 
alatt sem változott. Sorozatos SGOT vizsgálatokat végeztek, 
melyben az észlelés 3. napján 64 U/l-ig való emelkedés volt ész-
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lelhető, későbbi értékek a felvételihez hasonlóan normál tarto
mányban voltak. Intézeti elbocsátásig és otthonában panaszmen
tes a beteg. Myocardialis infarctus diagnosissal távozott a kórház
ból, de lokalizációt nem adtak meg.

A panaszokat követő 7. héten került osztályunkra rehabilitá
cióra. Felvételkor a beteg fizikális statusa, laboratóriumi ered
ményei, mellkasiig.-je, kétirányú szívfelvétele kórosat nem mu
tatott. 12 elvezetéses EKG és Antalóczy szerint végzett 3 dorsalis 
elvezetés kórosat nem jelzett, de a jobb praecordialis elvezeté
sekben QS komplexus látható, V3—4R-ben jelzett ST elevatio is 
megfigyelhető (1. ábra).
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1. ábra: A 43 éves térti beteg EKG képe

Felvételkor és 3 hetes osztályos rehabilitációt követően vég
zett kerékpár ergométeres terheléskor maximális frekvenciáig 
terheltük a beteget, jó teljesítőképességet találtunk, stenocardia, 
vagy EKG eltérés nem jelentkezett. Észlelésünk alatt végzett per
fúziós szívizomscintigraphia thalliummal, ergometriás terhelés
sel a bal kamra részéről transmuralis infarctust vagy transitorikus 
ischaemiát nem jelzett. EKG-val kapuzott radioizotópos ventri- 
culographia equilibriumban ergometriás terheléssel normális 
globális bal kamrai ejekciós frakciót (EF) mutatott, terhelésre 7 
%-os növekedés volt észlelhető, ez fiziológiás tartalék kapacitás
ra utalt. A jobb kamra EF 39%-os volt, mely csökkent értéknek 
felelt meg, mivel a laboratóriumunk normál jobb kamrai EF-ja 
43% feletti. A jobb kamra mozgása a szabad falon hypokineti- 
kus. A 2 dimensiós echocardiographiás vizsgálat normális bal 
kamrai és bal pitvari dimensiók mellett a bal kamra részéről kó
ros falmozgást nem talált, de a tágabb jobb kamra üreg mellett 
a szabad fal kifejezett hypokinézisét jelezte. A noninvazív mód
szerek — izotóp, echocardiographia és az EKG vizsgálatok — tá
mogatták az izolált JKI-t. Mivel a beteg panaszmentes volt, hae- 
modynamikai vizsgálat nem történt. 6 éve jár azóta is 
rendszeresen ellenőrzésre, panaszmentes, közepes nehézségű fi
zikai munkáját végzi eredeti beosztásban.

2. Másik betegünk H. J. 37 éves férfi. Az anamnesisében 
korábbi megbetegedés nem szerepelt. Heves, nagyon erős, 
szegycsont mögötti fájdalom miatt terült sor intézeti felvételére. 
Nitromintra panaszai csökkentek, de 2 óra múlva újra felléptek. 
Ekkor ismételten Nitromintra szorult, különböző analgetikumok 
ellenére heves mellkasi fájdalma csak nehezen oldódik. 12 elve
zetéses EKG kép kóros eltérést nem mutatott még a mellkasi fáj
dalom alatt sem. Felvételekor végzett SGOT eredménye normális 
volt. Újabb 4 óra elteltével szorító, megsemmisítő mellkasi fájda
lom lépett fel, melyet shockos állapot követett, ezt folyadékpót
lással és vasopressorokkal 4 óra múlva sikerült rendezni. 12 elve
zetéses EKG ekkor sem jelzett kóros eltérést. Laboratóriumi 
vizsgálatok SGOT átmeneti emelkedését mutatták az elkövetkező 
napokban, aminek csúcsértéke 72 U/l volt. A későbbiekben mell

kasi fájdalma ismét visszatért, rnyocardialis infarctus utáni 
visszatérő angina pectorissal került osztályunkra felvételre. Fizi
kális vizsgálattal kórosat nem találtunk. A klinikai kémiai vizsgá
latok a szérum összlipid (8,5 g/1), Cholesterin (6,8 mmol/1) és 
triglycerid (3,3 mmol/1) emelkedését mutatták, de egyéb labora
tóriumi eltérése nem volt. A 12 elvezetéses és 3 paravertebrális 
EKG felvétel kórosat nem jelzett, de a jobb praecordialis elveze
tésekben QS komplexus volt, mely JKI lehetőségét vetette fel. 
Kerékpár- és futószőnyeg-terheléskor EKG elváltozás, vagy ste
nocardia nem jelentkezett. Az echocardiographiás vizsgálat kissé 
tágabb jobb kamrán kívül más eltérést nem talált, a bal kamra jól 
kontrahálódott.

Mellkasi átvilágításnál és kétirányú szívfelvételén lényeges 
eltérés nem volt. Equilibriumban végzett EKG-Val kapuzott 
radioizotópos ventriculographiával az EF 55 %-os, a jobb kamra 
mozgásképessége csökkent (JK EF 33 %). Tekintettel az anamne- 
sisben szereplő visszatérő mellkasi fájdalmakra, negatív kerék
pár és futószőnyeg terhelésre, EKG-val kapuzott radioizotópos 
ventriculographiát végeztünk equilibriumban ergometriás terhe
léssel. Ezen vizsgálatnál a terhelésre 5%-os növekedés volt ész
lelhető a bal kamra EF-ban, amely fiziológiás tartalékkapacitásra 
utalt. Mivel mellkasi fájdalma megfelelő adagú Nitromint 
retard és Corinfar mellett visszatért, haemodynamikai vizsgála
tot végeztünk. Normális pulmonalis resistentia mellett norm, 
kisvérköri nyomást észleltünk, a jobb pitvari és jobb kamrai vég- 
diast. nyomás kissé emelkedett (JP 10/3—8, JK. 24/0, vd. 8). A 
jobb pitvari középnyomás megegyezett a pulmonalis wedge kö
zépnyomással. A bal kamra nyomása normális volt (130/0 vd. 8). 
A bal kamra angiographián koncentrikusan, jól kontrahálódó bal 
kamrát lehetett látni, a jobb kamrai angiographián tág jobb kamra 
üreg volt észlelhető, mely renyhén kontrahálódott (2. ábra).

ábra: RAO 30°-ban jobb kamrai angiographia

A selectiv coronarographián a ramus descendens anterior és 
ramus circumflexus kóros eltérést nem mutatott (3. ábra). A jobb 
főtörzsön sem volt megfigyelhető elzáródás, vagy szűkület, de a 
jobb kamrai ág késve telődött és a kontrasztanyag igen lassan 
ürült ki. A II. conus ág — mely a jobb kamra vérellátásában vesz 
részt — az eredésnél elzáródott (4. ábra). Későbbiekben a beteg 
mellkasi fájdalma megszűnt, Nitromint retard és Corinfar terápia 
nélkül is panaszmentes volt, munkába állt, melyet teljes időben 
lát el.

Ezt a beteget is 1985 óta rendszeresen ellenőrizzük, gyógy
szeres kezelés nélkül jól érzi magát.



3. ábra: RAO 30°-ban bal coronarogram

4. ábra: Oldal irányú jobb coronarogram

Megbeszélés

Általában izolált JKI esetén a jobb coronaria rövid és 
fejletlen ág, mely a jobb kamra szabad falát és a sinus cso
mót látja el, így ennek az érnek a teljes elzáródása nem 
okoz jelentősebb kamrai necrosist. Moreyra és mtsai (21) 
szerint a nem domináns jobb coronariában az atheroscle- 
rosisos érelváltozások lényegesen kisebbek, mint jobb do
minancia estén.

Izolált JKI-nak nincs jellegzetes klinikai tünete, de a 
Kussmaul-jel (a jugularis vénás nyomás belégzésre emel
kedik) fennállása mindig vénás nyomás emelkedésre utal, 
mely a jobb kamra elégtelen működése miatt is kiala
kulhat.

Izolált JKI diagnosisa nehéz, mivel időnként a tág nya- 
ki vénákon kívül más klinikai tünet nincs. A röntgenvizsgá
latnál látható a vena cava superior megnagyobbodása

pulmonalis pangás nélkül. Andersen és Falh (1) esetismer
tetésében ezen két tüneten kívül egyéb jobb kamra elégte
lenség jelét nem találták, pedig a jobb kamrának 40%-a 
volt elhalva. Több szerző (13, 22, 28) azt tapasztalta, hogy 
izolált JKI-ban nagyon súlyos, olykor kezelhetetlen rit
muszavar lép fel. Nagyon fontos, hogy azokban az esetek
ben, amikor a JKI hypotensióval és shock-kal szövődik, a 
jobb kamra preloadját nagy mennyiségű folyadékpótlással 
fokozzák (4, 17, 23). Ezenkívül vasopressorokat is adnak, 
hogy a tensiót és a perctérfogatot emeljék (15). Az iroda
lom (4, 16, 7) szerint, a JKI betegek 45—75%-ában szük
ség van átmeneti pacemaker kezelésre, de a kamrai ffe- 
quentia fokozása csak részben hatásos, sokkal 
eredményesebb a pitvari, vagy pitvar-kamrai sequentialis 
pacemaker kezelés (18).

A JKI-t a 12 elvezetéses EKG-ból nehéz diagnoszti
zálni. Bár Chon és mtsai (4) szerint a VI elvezetésben 24 
óránál rövidebb ideig fennálló ST szakasz elevatio szoros 
összefüggést mutat a jobb kamrai necrosissal, de a rehabi
litáció időszakában az ST szakasznak sem a bal, sem a 
jobb praecordialis elvezetésekben nincs jelentősége (24, 
25). Izolált JKI EKG diagnosisát még az is nehezíti, hogy 
néha az inferior elvezetésekben Q hullámok jelentkezhet
nek (11), melyek bal kamra érintettségre utalnak. Vizsgála
tunk szerint mind a két betegnél a jobb mellkasi elvezeté
sekben QS komplexus volt, melynek nagy érzékenységére 
Morgera és mtsai (20) hívták fel a figyelmet. A V3—4R- 
ben látható QS komplexus a jobb kamra károsodását jelzi, 
ha a kisvérköri keringés rendben van.

Bellamy és Hollman (2) közlésében a jobb coronaria 
egyik mellékágán levő elzáródás okozta az izolált JKI-t, 
melyet coronarographiával igazoltak. Legrand és mtsai
(14) 2 esetben normális coronarogram ellenére JKI-t ész
leltek.

Ha a betegek az acut szakban gyakran jelentkező ala
csony perctérfogat syndromát és major ritmuszavart túlélik 
— időnként csak ezek utalnak a jobb kamra necrosisára —, 
néhány napon belül rendeződik állapotuk és a késői prog
nosis jó.

Az izolált JKI diagnosisa különösen nehéz, ha nem je
lentkezik jobb szívfél elégtelenség tünete, de a jobb prae
cordialis EKG elvezetésben észlelhető QS komplexus, az 
echocardiographiás és izotópos vizsgálat a tág jobb kamrai 
üreggel és csökkent kontrakcióval felhívhatja a figyelmet 
a jobb kamra izolált elhalására.

Differenciáldiagnosztikai szempontból izolált jobb 
kamrai cardiomyopathiától való elkülönítése jön szóba, 
ami az esetek jelentős részében major ritmuszavarral jár.

, Köszönetét szeretnénk mondani ezúton is a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Kliniká
nak az echocardiographiás vizsgálatok elvégzéséért.
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HORUS

Semmelweis Ignác

1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác Fülöp, a 
legnagyobb magyar orvos, akit az utókor „az anyák meg- 
mentője” -ként emleget. Az összes többi magyar orvosról 
nem írtak annyit, mint róla. Regényesen rejtélyes életének 
biográfiai feldolgozása kisebb könyvtárat megtölt, még
sem állíthatjuk, hogy a Semmelweis-kérdés már nyugvó
pontra került. Egyrészt, mert bizonyos életrajzi momentu
mokon ma is lehet vitatkozni, másrészt példája ma sem 
nélkülözhető.

Arra próbálunk magyarázatot keresni, hogyan lehetett 
a kortársak előtt ekkora tudományos felismerés szinte fel
foghatatlanul elfogadatlan, mi volt (mi lehetett) Semmel
weis tragédiája, hogyan lett a tragédiából legenda, és szük
ség van-e a legendára? Ismeretes, hogy 1847-ben a bécsi I. 
számú szülészeti klinikán, az akkor alig 29 esztendős Sem
melweis lángelméje felismert valamit, ami mellett a sokkal 
tapasztaltabb tanárok gyanútlanul elmentek. Azt, hogy az
I. és II. számú klinika halálozási statisztikájában a gyer
mekágyi láz megdöbbentő különbséget mutat, az I. klinika 
terhére, ahol a rendkívül lelkiismeretes tanársegéd is dol
gozott. Magyarázatban nem volt hiány; atmoszférikus (a 
világűrből), tellurikus (a földből) kisugárzó erők, netán a 
nők szeméremérzetének megsértése, avagy a lélekharang 
kongásától való rémület. Ez a csupa szív és tépelődő tanár
segéd volt az első, aki azon egyszerű igazságot felismerte, 
hogy a fenti tényezők mindkét klinikára egyformán hat
nak, következésképpen az ok másutt és másban keresendő.
Az is ismeretes — sokszor megírták — hogy barátjának, 
Kolletschka tanárnak, boncolás során szerzett sérülése mi
att bekövetkezett halála döbbentette rá, hogy a gyermek
ágyi láz és az általános gennyvérűség azonos kórbonctani 
elváltozásokat okoz. A bakteriológia még váratott magára, 
így a fiatal orvos csak kezdetleges formájában ragadhatta 
meg a kórokozó terminuszát s azt a ,,bomlott állatszerves 
anyag ’ ’-ban jelölte meg. Ily módon kezdett a kép kirajzo
lódni. Az I. számú klinikán medikusokat oktatnak, akik a 
napot boncolással kezdik, majd tessék-lássék kézmosás 
után a szülőnőket vizsgálják. Vagyis a segítő kéz viszi a ha
lálos mérget a szervezetbe, hiszen az utcán szültek között 
rendkívül ritka a gyermekágyi láz. Akkor az okot kell 
megszüntetni, jelen esetben olyan alapos tisztálkodással, 
mely mentesít a „bomlott állatszerves anyag” bajt okozó 
hatásától. A klórvizes kézmosásban azt meg is találta: ad
dig kell súrolni a kezet, míg síkossá és szagtalanná nem vá
lik. Az eredmény nem maradt el, a rettegett rém egyre rit- * 
kábban látogatta az I. klinika szülőszobáit is, a nagy kérdés 
megoldottnak látszott. Csakhogy a tudománytörténet tanú
sága szerint nem ritkán, a nagy emberek életének különös 
dramaturgiája van, a sors szálait titkon sodorják, a tragi
kus hős pedig ritkán tudja kibogozni, megtalálni a rejtély 
Ariadné fonalát.

Hol történt a legnagyobb mulasztás Semmelweis ese

tében? A közlés súlyos késedelmével. Amikor nyilvánvaló
vá vált, hogy Hebra cikke (1847), Skoda akadémiai elő
adása (1849) és saját előadása a bécsi orvosegyesületben 
(1850) nem használt az ügynek, mindent el kellett volna 
követnie a számok könyörtelen törvényeivel bizonyítható 
igazának sorozatos publikálása érdekében. Ha Bécsben 
nem, akkor valamelyik német vagy svájci szaklapban meg
tehette volna. Sajnos azonban Semmelweis még a pesti Or
vosi Tár hasábjain sem próbálkozott, holott bármilyen 
nyilvánvaló, tudományos igazság csak publikálással kerül
het a köztudatba. Végül, pesti tanárként 1858-ban magya
rul, 1861-ben németül mégis közölte. Csakhogy közben 
sok minden történt. Angliában már az 1840-es évek elején 
leírták az orbánc és a gyermekágyi láz közötti hasonlósá
gokat és nagy gondot fordítottak a tisztaságra. A kontinen
sen más volt a helyzet. Akik kellően kezet mostak, észlel
hették (ha nem is vallották be mindig) a javulást, akik 
ímmel-ámmal fertőtlenítettek, az elv helyességét vonták 
kétségbe. Vagyis a vélemények megoszlottak, és ez Sem
melweis kései írásos jelentkezésének szokatlanul türelmet
len, szinte támadó hangneme miatt inkább csak fokozó
dott. Nyílt állásfoglaláskor még híveit is elriasztotta. Ez 
Semmelweis tragédiájának egyik kulcsa. Nincs értelme ál
talában „ostoba és irigy bécsi tanárokról” beszélni, hiszen 
az egy közismerten korlátolt és rosszindulatú Klein pro
fesszor és néhány szülész kivételével a többiek szándékát 
és szakértelmét nem lehet vitatni. Ám arról sem Skoda, 
sem Hebra, sem Rokitansky, sem Dumreicher, de még 
Braun professzor sem tehet, hogy Semmelweis 1861-ig 
írásban „hallgatott” , s ha nyilvánosan megszólalt, szinte 
mindenkit maga ellen ingerelt. így Pesten Markusovkszky,
Balassa, id. Bókái és Lumnitzer hiába állt mellette, a 
könyv megjelenéséig nem volt adu a kezükben.

Közben az anyák haltak, Semmelweis csak a katedrá
járól hirdette tanait, nem sok sikerrel. Mire korszakos 
könyve kikerült a nyomdából, már szinte egyedül küzdött 
a porondon. Elsősorban éles hangneme miatt. Görög 
sorstragédiára emlékeztető kép; minden idők egyik legna
gyobb lángelméje, a végzetet hívta ki maga ellen. Sorsa 
1865. augusztus 13-án beteljesedett. A bécsi elmegyógyin
tézet egyik tömlöcszerű cellájában halt meg 47 évesen 
anélkül, hogy a napnál is világosabb igazságát sikerült vol
na Európa szülészeivel maradéktalanul elfogadtatni. Ho
lott módszerét már alkalmazták, de vagy nem mertek 
szembenézni hajdani önmagukkal, vagy ha igen, akkor 
Semmelweis megtört tekintetéből már csak a gyilkos vádat 
olvashatták ki.

A másik megfejthetetlen kulcskérdés, hogy halála 
után miért hallgattak róla kortársai? Markusovszky, Bókái 
és Lumnitzer. Sőt, 1879-ben, majd 1885-ben Puky Ákos se
bésztanár könyvet írt a sebkezelésről, de az 1551—1878 kö
zött felsorolt aszeptikus és antiszeptikus szakirodalomban 2097
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Semmelweis neve nem található. Senki nem kérdezte meg, 
miért? Kézjnárszky Tivadar szülészprofesszor, aki Sem
melweis katedráján oktatott, 1876-ban könyvet adott ki a 
bábák részére, ám abban a semmelweisi tanokat hiába ke
ressük. Pedig a Magyar Életrajzi Lexikon szerint nagy 
elődjének aszeptikus elveit következetesen alkalmazta. 
Bruck Jakab 1885-ben kiadott egy vékonyka füzetet Sem
melweis Ignácról, de a szaklapokban mély hallgatás ho
nol. Mintha hazájában is elfelejtették volna.

Csodálatos módon a csend akkor tört meg, amikor az 
1890-es évek elején, a Bécs egyik köztemetőjéből kihantolt 
földi maradványait a család hazahozatta. S ahogy a 
Rákóczi-kultusz akkor tetőzött hazánkban, amikor a vezér
lő fejedelem hamvait Rodostóból hazaszállították, kísérte
ties Semmelweis esete is. Az ő Thaly Kálmánja egy ifjú or
vostörténész, Győry Tibor volt, aki sajtó alá rendezte 
műveit, prioritási vitát kezdett, szép szobrot állíttatott em
lékére, s bizonyította magyarságát. Bécs, miután a felfede
zés ott történt, most már magának követelte az anyák meg- 
mentőjét. A szép jelző Rákosi Jenőtől való, aki a sors 
iróniájaként, elég dicstelen figurája múltunknak.

100 éve született

Több mint százharminc humán és közel félszáz állat
orvos-történeti dolgozat, egy fél évszázad magyar orvos
történelmét összefoglaló könyv megírása, több kiállítás 
rendezése, a világ első Állatorvostörténeti Múzeumának 
létrehozása, magántanári cím a Szegedi Egyetem Orvosi 
Fakultásán, a Kolozsvári Egyetem Orvostudományi Karán 
és az Állatorvosi Főiskolán. Ezekkel a számokkal mérhető 
a száz éve született dr. deési Daday András munkássága.

A dési iskolaigazgató öt fiúgyermeke közül ő látta 
meg negyediknek a napvilágot Désen 1889. október 28-án. 
Elemi iskolai tanulmányait a dési református fiúiskolában 
végezte jeles eredménnyel. A középiskolát is szülővárosá
ban kezdte az állami gimnáziumban és Kolozsváron fejezte 
be. A Református Kollégium bentlakó diákjaként olyan 
eredményesen vett részt az irodalmi önképzőkör munkájá
ban, hogy több dolgozatát arany pénzzel jutalmazták, sőt 
szépprózai írásai megjelentek az Erdélyi Lapokban. 1914. 
augusztus 15-én, ötödéves egyetemista korában önkéntes
ként vonult be katonának. Mindvégig az o ro sz - 
lengyelországi harctereken szolgált, ahol 1915. március
14-én megsérült. Ugyanezen év július 10-én kapott diplo
mát a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Or
vostudományi Fakultásán. 1918. október 31-én szerelt le 
tartalékos tiszti rangban, s mint egy kérdőíven panaszolja:
„A mindig más-más csapattestekhez való sűrű vezénylé
sem miatt egyetlen kitüntetést sem kaptam annak dacára, 
hogy a háborúban összesen 4 évet 2 hónapot 17 napot töl
töttem el tényleges katonai szolgálatban. Ebből egy hét hí
ján két évet a harctereken, utóbbiból pedig három nap hí
ján másfél évet az arcvonalban” .

Leszerelése után rövid ideig a Kolozsvári Egyetem bel-

A két világháború közt vált Semmelweis kultusza po
litikai üggyé, amikor a „nagynémet élettér” korifeusai 
Semmelweis mellszobrát a nagy germán orvosok pan- 
theonjába helyezték. Válaszul két francia és két amerikai 
író könyvet írt a „halhatatlan magyar tragédiájáról” .

Amint kitűnik, Semmelweis Ignácnak nemcsak az 
élete, de az utóélete is különös volt.

Nemrég betegsége körül folytak értelmetlen viták, 
lármás csatározások. g

Úgy véljük, nincs szükség a prioritás bizonyítására, ő 
mást és többet állított, mint az angol orvosok. Mindig ma
gyarnak vallotta magát, hovatartozását senki nem vonhatja 
kétségbe. Hírének nem árt, ha tragédiájában az önpusztító 
elemekre is utalunk. Legendát a szentek köré szokás költe
ni, Semmelweis nem szorul hasonlóra. Egyszeri jelenség, 
akár Petőfi, büszkék lehetünk rá. Áldozatos egyéni példája 
követhetetlen, de törvényt szab mindnyájunknak, amit 
megszegni — naponta érzékeljük — soha nem szabad.

Semmelweis tanainak igazsága nyitott program.
Időszerűsége változatlan.

Szállási Árpád dr.

Daday András

osztályán volt alkalmazva, onnan erőszak útján a román 
hadseregbe sorozták. Elbocsátása után Besztercén műkö
dött mint magánorvos, majd Budapestre repatriált, ahol a



Szent Rókus Kórház Bőr- és Nemibeteg Osztályán műkö
dött csaknem négy évig.

1921. január 27-én a Szilágyi Dezső téri református 
templomban kötött házasságot a sérülése után, a besztercei 
katonakórházban megismert ápolónő lányával, Strinovich 
Évával, amely házasságból két leánygyermeke született. A 
Rókus Kórházat követően dolgozott a M. Kir. 3. sz. Honvéd 
és Közrendészeti Kórház Bőr- és Venereás Osztályán, a Fe- 
rencz József Kereskedelmi Kórház rendelőintézetében, a 
MÁV Betegségi Biztosító Intézet Bőrgyógyászati Osztályán, 
az OTI-ban (ezt az állást Győry Tibor biztosította neki, ha
talmas egyetemtörténeti munkájának az összeállításában, 
feldolgozásában és a szükséges adatok gyűjtésében névtele
nül végzett munkájáért) és a MABI Urológiai rendelésén.

A húszas évek elején a Rókus Kórház egyik tudomá
nyos ülésére készülve olvasta Győry Tibor orvostörténeti 
dolgozatát, a „Visszapillantás az orvostudomány múltjába 
és előrepillantás a jövőbé' címűt. Talán ez volt az a cikk, 
amelyik elindította az orvostörténészi pályán. Az ifjúkori 
„anyaggyűjtésről” 1971-ben a következőket mondta a re
formátusok lapja hasábjain Bolyki Jánosnak: „Történelmi 
érdeklődésemet apám családtörténeti kutatásai keltették 
fel, az élettan iránti vonzódásomat pedig a Mezőség tavai
nál szereztem, amikor a madarak életét figyelve nappal a 
nádasokat bújtuk diáktársaimmal, este pedig öreg hidá
szok elbeszéléseit hallgattuk. Levelezést folytattam Her
mann Ottóval is. Egy kirándulás alkalmával keresztes vipe
rákra bukkantunk. Ezt a kígyót ezen a vidéken alig 
ismerték. Az egyik vipera megharapta az öklömet. Ezt lát
va idősebb román iskolatársam azonnal elkapta a kezemet 
és ajkával rátapadva teljes erejével szívni kezdte a sebet. 
Negyed óra múlva csak egy kerek, lila színű elváltozás je
lezte a marás helyét. Ettől kezdve érdeklődtem a népi gyó
gyászat és annak története iránt.

Végső indítást már orvos koromban nyertem, amikor 
a tejinjekció okozta láz hatását vizsgáltam, s ezzel kapcso
latban akadtam egy orvostörténeti dolgozatra. Ennek elol
vasása után megéreztem, hogy életem útja ki van jelölve. 
Felrajzottak bennem a régi emlékek, tanáraim biztatásai, 
az írás mestersége, a múlt kutatása s ezeknek összhatására 
határoztam el, hogy orvostörténelemmel foglalkozom.

Először meg kellett ismernem mindazt, ami nyomta
tásban eddig a múlt magyar orvosaival foglalkozott. Az ol
vasottakból név- és tárgymutatót készítettem. A nyomtatott 
művek elolvasása kb. egy fél évtizedet vett igénybe.

Közben rájöttem, hogy a magyar orvostörténelemnek 
két nagy ma is élő művelője van: Magyary-Kossa Gyula és 
Győry Tibor. Velük kellett felvennem a személyes kapcso
latot. Hozzájuk rajtam kívül gyakran ellátogatott az ifjabb 
orvostörténeti írók csaknem mindegyike: Herczeg Árpád, 
Bálint Nagy, Majer Kolozs, Korbuly, Elekes György, Hints 
Elek, Zsakó István. De mi együtt sohasem gyűltünk össze, 
hogy megismerjük egymás terveit, szándékait. Mindkét 
nagy orvoselődünket gyakran kértem, hogy gyűjtse össze 
azokat, akik — Győry szerint — »egy szőlőben kapálunk«, 
létesítsenek orvostörténeti társaságot, amelyik az ő vezeté
sük mellett tervszerű munkát végezzen. Mindkettőjük idő
hiányra, vagy arra hivatkozott, hogy az a néhány érdeklő
dő úgyis felkeresi őket.”

Orvostörténeti dolgozatai tárgyuk szerint nagyon vál
tozatos képet mutatnak. írt régi magyar orvosokról, foglal
kozott különböző ősi gyógymódokkal. Kedvenc orvostör
téneti témái között szerepeltek a közegészség és 
járványügy problémái. A „Pest megyei első kolerajárvány 
története” megírásakor egyedül 5222(!) ügyiratot nézett 
át. Egy szombati napon annyira belemerült a kutatásaiba, 
hogy a Pest Megyei Levéltár egyik fűtetlen helyiségében 
nem vette észre, hogy rázárták az ajtót. Erre csak akkor 
jött rá, amikor 24 óra múlva megéhezett és ki akart jutni 
a könyvtárból. Dörömbölését a könyvtáros kutyája hallotta 
meg és mérges ugatásával riasztotta a megyei hajdúkat, 
akik kiszabadították fogságából. írásai tizenhárom folyó
iratban, köztük az Orvosi Hetilapban, a Budapesti Orvosi 
Újságban, a Népegészségügyben, a Magyar Orvosban és 
az Állategészségügyben jelentek meg.

A húszas évek elején az akkori Állatorvosi Főiskolát 
a hazai és a nemzetközi orvostudományi kutatások külföld 
által irigyelt és csodált fellegvárává Hutyra és a köré cso
portosuló vezérkar tették. Ebbe a — főiskolát egyetemi 
szintre emelő — csoportba tartozott Magyary-Kossa és 
Győry, akiknek személyes példáját követve Daday András, 
a humán orvostörténész elkezdett állatorvostörténelemmel 
is foglalkozni. Sorozatosan jelentek meg állatorvostörté
neti tárgyú dolgozatai állatorvosi szaklapokban. Thlálunk 
olyan évfolyamot, amelyben 4—5 cikke is megjelent s ezek 
mind eredeti levéltári kutatások eredményei voltak. így hát 
nem csoda, hogy 1928. november 5-én a M. Kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mező- 
gazdasági és Állatorovosi Karának Dékáni Hivatala meg
bízza, hogy az 1928/29-es tanév első felétől kezdve adja 
elő az állatorvostan Győry Tibor utódaként. 1936. novem
ber 4-én ugyanez a Kar „Az állatorvostan története, külö
nös tekintettel hazai viszonyainkra” tárgykörből magánta
nárrá képesítette. 1937-ben, az Állatorvosi Főiskola 
fennállásának 150. évfordulója tiszteletére, létrehozta a vi
lág elsőAllatorvostörténeti Múzeumát, amelynek az idelá
togató külföldi szakemberek is csodájára jártak.

1934. június 11-én a M. Kir. Ferencz József Tüdo- 
mányegyetem Orvostudományi Kara „Fejezetek a magyar 
orvostörténelemből, különös tekintettel közegészségü
gyünk kialakulására” című tárgykörből magántanárrá ké
pesítette. 1937. június 18-án a tanári kar megbízza az Or
vostörténeti Múzeum szervezési munkálataival. Egy félév 
múlva jelenti, hogy „ . . .  annyi orvostörténeti tárgyat (kéz
irat és nyomtatványok) szereztem be, hogy most már elér
kezett a szekrényekbe való elrendezés ideje” .

Tágja volt a Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulatnak, a Budapesti Királyi Orvosegyesületnek, amelyet 
Zágrábban a XI. intemacionális kongresszuson képviselt. 
De értekezéseivel szerepelt a tallini, belgrádi, amszterda
mi, jeruzsálemi Orvostörténeti Kongresszusokon. 
1928-ban egy a kuruzslás eszközeit, tárgyait és módjait be
mutató kiállítást, valamint 1929-ben egy kisebb orvostör
téneti kiállítást rendezett a Német Orvostörténeti Társaság 
évi rendes — először külföldön, Győry tiszteletére h a lá l 
ban — tartott kongresszusa alkalmából. 1937-ben «/„Szo
ciális és egészségvédelmi kiállítást” hívta éleire. 1932-től 
az évenként induló tisztiorvosi tanfolyamon előadás
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sorozatot tart Fejezetek a hygiene történetéből” címmel. 
Négy évi szabadságát áldozta a pesti orvosi fakultás irattá
rának portalanítására, válogatására és rendezésére, hogy 
az, a fakultás történetének megírásakor már használható 
legyen. Az 1940-es esztendőre így emlékszik vissza: 
„Amikor Erdély nagy részét ismét visszacsatolták Magyar- 
országhoz, s a magyar egyetem ismét megnyitni készült 
kapuit Kolozsvárt, eddigi munkásságom nagy elismerés
ben részesült. A szegedi egyetem kérést intézett hozzám, 
hogy vállalnám-e az Orvostörténeti Tanszéket? Ismerve 
Erdély nemzetiségi viszonyait s a nemzetközi helyzetet, 
sejtettem, hogy a javunkra történt változás csak rövid életű 
lehet, s ezért fájó szívvel bár, de nem vállaltam az igen 
megtisztelő megbízatást. Ezzel az elhatározásommal 
messze kitolódott a magyar orvostörténeti tanszék létesíté
sének időpontja. Szülőföldemhez, Erdélyhez való ragasz
kodásomat megmutattam, amikor 1942-ben ott is kértem 
habilitálásomat” . Ezzel szerezte meg tehát harmadik ma
gántanári címét.

Mindezt a megtisztelő feladatot — orvostörténeti és 
állatorvostörténeti kutatásai és publikálásai mellett — a 
megélhetést biztosító orvosi hivatás gyakorlása által meg
hagyott szabadidejében vállalta. Azonban nem sokáig 
örülhetett sikereinek: Hutyra halála után (1934) az Állator
vosi Főiskolát beolvasztották a Műszaki Egyetembe, Győ- 
ry Tibor ugyanebben az évben nyugállományba lépett 
(1934), Magyary-Kossa ugyancsak végleg visszavonult 
(1936) s velük az orvosi szemlélet és gondolkodásmód is 
háttérbe szorult az agrárközgazdasági szemlélet javára. 
Daday egyszer csak vadidegen környezetben, egyedül ta
lálta magát. A második világháború karrierjét teljesen de
rékba törte. Az Állatorvosi Múzeum épületét bombatalálat 
érte, s az őrizhetetlenné vált múzeum anyagát, ládákba pa
kolva a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba szállították. A 
tárgyak egy része ma is ott látható, más részük visszakerült 
az Állatorvosi Egyetemre. A kétezer oldalnyi terjedelem
ben megírt, már csak kiadásra váró könyvének kézirata — 
A magyarországi gyógyforrások és fürdők története — az 
ostrom martaléka lett. Ennek pótlására még csak gondolni 
sem lehetett. Szeme láttára hordták szét tüzelőnek az orvo
si fakultás által rendszerezett irattárát. Előadásait meg
szüntették, azok helyét a marxizmus foglalta el. Nem tudta 
kiheverni azt a csapást, hogy élete munkája a háborúnál is 
kegyedenebb emberi közönyösség áldozatává vált: állator
vostörténelemmel soha többé nem foglalkozott. Bár a MA- 
BI igazolja, hogy szakorvosi minőségben közszolgálatot

teljesít, 1945 nyarán állásvesztésre ítélték és nyugdíj iránti 
kérelmét is elutasították. Állás és nyugdíj nélkül — mint 
osztály idegen — a puszta megélhetésért kellett küzdenie: 
orvostörténelemmel hosszú évekig nem foglalkozott.

1951-ben kapott 62 éves korában körzeti orvosi állást 
és még húsz év múlva is dolgozott. Közel hetven évesen 
kért az MTA V. Osztálya Vezetőségétől „ . . .  kandidátusi 
dissertatio megvédéséhez, illetve benyújtásához enge
d é ly t...” , amelyet a TMB aktív politikai tevékenység 
híján nem adott meg. Azonban 1958-ban, Weszprémi- 
érdeméremmel tüntették ki, mert annak a szűkkörű nem
zedéknek volt a tagja, amelyik a magyar orvostörténelem 
művelését Győrytől és Magyary-Kossától tanulta és a há
ború utáni időkben, az ideológiáktól mentes történetírást 
átmentette, hogy megalakulhasson az Orvostörténeti Tár
saság, az MTA Orvostörténeti Bizottsága és beindulhatott 
az Orvostörténeti Közlemények. Ezek mindegyikében ve
zető tisztséget töltött be.

De nemcsak a tudományos életben vállal feladatokat, 
hanem a ’30-as évektől a Budapest Szabadság téri Refor
mátus gyülekezetben is. A templom építéséhez anyagi tá
mogatását adta és 1937-től haláláig volt a presbitérium tag
ja. 1961-től 1969-ig a gyülekezet főgondnoka, majd 
tiszteletbeli főgondnoka volt.

Túl a nyolcadik ,,X”-en, minden igyekezetével köny
vének befejezésén fáradozott. Az eredetileg témák szerinti 
csoportosításban elkészült művet átdolgozta és — Weszp- 
rémi példáját követve — szigorúan időrendben tárgyalta, 
beleépítve a magyarországi gyógyfürdők történetével fog
lalkozó kutatásainak anyagát is.

Azonban, mint az Orvostörténeti Közleményekben 
megjelent memoárjában írja: „Egy fél életen keresztül 
ámítgattam magam, hogy milyen sokat fogok dolgozni, ha 
majd nyugdíjba megyek. A nyugdíjazást megértem, de a 
több orvostörténeti dolgozást nem. Orvosi vonalon kell to
vább dolgoznom a megélhetésért. Pedig még törleszteni 
valóim vannak. Össze kell gyűjtenem a Mezőgazdasági 
Múzeum részére a magyar állatgyógyászat fejlődését 
szemléltető anyagot, s adataimból meg szeretném írni Ma
gyarország orvostörténetét 1740-től 1790-ig” .

Ezekkel azonban örökre adósunk maradt: 1973. június 
20-án hunyt el. A Farkasréti temetőben levő sírjánál a Ma
gyar Orvostörténeti Társaság búcsúztatta.

Zúbó András dr.

A Népjóléti Minisztérium 4. sz. Leánynevelő Intézet igazgatójának kérésére tesszük köz
zé az alábbiakat:
Az Intézet egyik nevelőtanárának kétéves gyermeke leukaemia betegségben szenved. 
Gyógykezelésére csak külföldön van mód. A gyógykezelés költsége 6000000 forint, mely
nek jelentős részét csak adományokból tudják fedezni. Kérik aki segíteni tud, támogatását 
az alábbi számlaszámra juttassa el: ÁVB 206—11547, Csontvelő Alapítvány, ÖRVÖS 
JÁNOS gyógykezelése javára.
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Szerzett immundefektus (AIDS)

Az AIDS Afrikában: a kutatás és a ku
tatók problémái. Serwadda, D., Katon- 
gole-Mbidde (Dept. Med. Mekere Univer
sity Med. School, Kampala, Uganda): 
Laincet, 1990, 335, 843.

Az AIDS változatlanul terjed Afrikában, 
és már igen sok fiatal életet követelt áldoza
tul. Kiterjedtebb kutatás szükséges; az 
AIDS kutatók azonban több, súlyos nehéz
séggel állnak szemben. Ezek egy részét 
maguk, más részét pedig a tengerentúli kol
légák hozták létre. Igen fontos, hogy az af
rikai kutatók és a nemzeti kormányok e ne
hézségeket felismerve és leküzdve együtt 
dolgozzanak.

Az AIDS-t először az USA-ban írták le
1981-ben és fekete Afrikában 1983-ig nem 
észlelték. Az afrikai fellépést követően, né
hány nyugati kutató úgy gondolta, hogy az 
AIDS Afrikából származhat. Ennek han
goztatása megalázó és szerencsétlen volt. 
Számos afrikai politikus visszautasította 
ezt, sőt néhány afrikai kormány kezdetben 
azt is eltagadta, hogy országában AIDS for
dulna elő. Ez természetesen akadályozta az 
egészségügyi és a felvilágosító programok 
indítását. A külföldi kutatókat gyanakvás
sal fogadák, a gyanú az afrikai együttmű
ködőkre is kiterjedt.

További gondok is jelentkeztek, ezek kö
zött kiemelkedő, hogy mások a céljai az af
rikai, és mások a nyugati kutatóknak.

Az egyik eltérés az, hogy mihamarabb 
ismerjük meg a vírust és találjunk új 
kezelési módot, ezt a külföldi kutatók 
fontosabbnak vélik mint a helyiek. Utób
biakat jobban érdekli az a szenvedés, amit 
az AIDS a betegeknek és a közösségnek 
okoz.

Ahogy az együttműködés során össze
gyűlt adatok volumene növekedett, számos 
afrikai kutató úgy érezte, hogy nincs kel
lően felkészítve ennek az óriási mennyi
ségű információnak feldolgozására. A 
gyors értékelést vagy kevésbé képzett helyi 
emberek végezték, vagy az adatokat expor
tálták, és néha az afrikai munkatársak 
további konzultációja nélkül kerültek 
közlésre.

Afrikának pénzügyi, orvosi és tudomá
nyos támogatásra van szüksége, hogy a 
HTV-fettőzések klinikai következményeivel 
megbirkózzék és további kutatásokat vé
gezhessen. Másrészről az afrikai AIDS- 
kutatás abból a szempontból döntő, hogy a 
HTV-fettőzés megelőzésének a legjobb 
módját megismerjük. Ez az egész világ 
számára hasznos.

A probléma megoldásához a nyugatiak
tól több felelősség, az afrikai kormányoktól 
kevesebb érzékenység lenne kívánatos.

Budai József dr.

Farr törvényének alkalmazása az AIDS 
járvány előrejelzésében. Bergman, D. J., 
Langmuir, A. D. (Division of Biometry, 
University of Southern Carolina): JAMA, 
1990, 263, 1522.

William Farr az 1838—39-ben Angliá
ban és Walesben lezajlott himlőjárvány 
megfigyelése után írta le 1840-ben (tehát 
még a Koch és Pasteur nevével fémjelzett 
bakteriológiai forradalom előtt) törvényét, 
amely szerint a járványokban a mortalitás 
illetve a morbiditás incidenciája harang 
alakú görbét ír le, egy emelkedő szakasz- 
szal, egy platóval és egy leszálló ággal. 
1865-ben Angliában marhavész tört ki. 
Farr előrejelzésében mindössze két hetet 
tévedett a tetőzést illetően. Az 1900-as évek 
elején Browne kidolgozta a törvény pontos 
matematikai képletét.

A szerzők cikkükben az AIDS-re próbál
ják meg alkalmazni a Farr-féle törvényt. 
Homoszexuális férfiak, iv. drogosok és ho
moszexuális iv. drogos férfiak csoportjai
ban észlelt AIDS morbiditást vizsgálták 
1982 óta. Azt tapasztalták, hogy az inci- 
dencia e csoportokban eleinte erősen emel
kedett, de már ’83 óta a görbe laposodik.

1987-ben a CDC új diagnosztikai kritéri
umrendszert vezetett be, ezáltal emelkedett 
az esetszám. A pontosság kedvéért a szer
zők a ’87 előtti kritériumokat vették alapul, 
megjegyezve, hogy görbéjük hasonló alakú 
(bár valamelyest magasabb) lenne az új kri
tériumrendszerben is.

Az incidencia értékekből kiszámítható a 
növekedési ráta. A növekedési ráták össze
vetéséből (az előző évit osztva az adott évi
vel) ezen ráta változását jelző értéket ka
punk, azaz matematikai nevén az 
akcelerációt. Szabályos harang alakú gör
bénél az akceleráció konstans, 0 és +1 kö
zötti érték (konstans deceleráció).

A szerzők az 1982-től 1987-ig észlelt inci- 
denciákból valóban egy 0 és 1 közötti, kö
zel konstans értéket kaptak. Feltételezve, 
hogy ez a szám a jövőben is állandó marad, 
a szerzők kiszámították a következő évek
ben várható növekedési rátát és incidenciát.

Ezek szerint az Egyesült Államokban az 
AIDS járvány 1988—89-ben tetőzik, és 
1995-ben már 1000 alatt lesz az incidencia. 
A kumulatív prevalencia: 150 000 lesz. Ha 
az új diagnosztikai kritériumokat vesszük, 
ennél 30%-kal magasabb érték, tehát kb. 
200 000 várható.

Balázs Éva dr.

Az AIDS incidenciájának előrejelzése.
Gail, M. H., Brookmeyer, R. (National 
Cancer Institute, Rockville; Department of 
Biostatistics, Johns Hopkins University, 
Baltimore): JAMA, 1990, 263, 1538.

Az AIDS-járvány lefolyásának előrejel
zése alapvetően fontos. A Public Health 
Service az USA-ban 1986-ban egyszerű 
extrapolációval 1991 végéig 270 000 AIDS 
esetet jelzett előre — ez egy kicsit túlbe
csülte az esetszámot, mégis hasznos volt az 
egészségügyi szervezésben.

Fontos a görbetípus szerencsés kiválasz
tása. Bergman és Langmuir például harang 
alakú görbét választott a becsléshez, és arra 
az eredményre jutottak, hogy a kumulatív 
AIDS esetszám 200 000 körül lesz. Ez ke
véssé valószínű, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a felmérések szerint ma az USA-ban 
kb. 1 millió fertőzött van, és nagy részük 
valószínűleg AIDS-es lesz.

1986 óta jelentős haladás történt a mate
matikai előrejelzésekben. Az alapgondolat 
az, hogy ha ismert a HIV-fertőzés éves rátá
ja és az inkubációs idők eloszlása, akkor 
kiszámítható, hogy mennyi AIDS-essel kell 
számolni. Sajnos azonban egyik paramé
tert sem ismerjük pontosan. Az egyes rizi
kócsoportokban a szeroprevalencia trendje 
időben változik, és a csoportok nagyságát is 
csak becsülni lehet.

Sok a bizonytalanság az inkubációs idők 
megítélésénél is. Egyrészt azért, mert még 
mindössze 10 éve figyelik a betegséget, 
másrészt pedig a diagnosztikai kritériumok 
1987-ben változtak. Rövid távú előrejelzés
nél mindazonáltal viszonylagos pontosság 
érhető el az aktuális AIDS esetszámból va
ló „visszaszámlálással” .

A továbbiakban az inkubációs idők becs
lését tovább nehezíti az egyes terápiás sze
rek bevezetése következtében észlelt meg
hosszabbodott tünetmentesség.

A megfelelő egészségügyi szervezéshez 
szükség lenne ismerni a várható AIDS eset
szám mellett azt is, hogy kb. hány fertőzött 
van a különböző stádiumokban, hiszen más 
az egészségügy feladata pl. az olyan tünet
menteseknél, akiknek nagyon alacsony a 
T4 sejtszáma, mint azoknál, akiknél ez a 
paraméter kedvezőbb.

Balázs Éva dr.

A primer HIV-fertőzés serologiai mar
kerei. Lindhardt, B. 0 .  és mtsai (Labora
tory of Tumor Virology, Copenhagen, 
Denmark): Scand. J. Infect. Dis. 1989, 21, 
491.

A szerzők 39 HTV-fertőzött személy sero- 
conversio előtt összegyűjtött szérummintáit 
vizsgálták HIV-antigén teszttel és immu
nobiot módszerrel (IBT). A HIV-antitest 
negativitásból pozitivitásba történő sero- 
conversiót ELISA-val detektálták. A bete
gek 33% -a (13) volt HIV-antigén pozitív a 
seroconversio előtt. A szérummintákat 
nem gyűjtötték szisztematikusan, ezért el
különítették azoknak a betegeknek a széru
mait, akiknek legalább 1 szérummintája volt 
a seroconversio előtt 3 hónapon belül. Ebbe 
a csoportba 19 betegből származó 58 szé
rumminta tartozott, a 19 beteg közül senki 
nem volt HIV-antigén pozitív korábban, 
mint a seroconversio előtti 11 hét, és 10 be-
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teg (53%) lett antigén pozitív ezen a 11 hé
ten belül. Ezenkívül az összes beteg 33 %-a
(13) volt EBT-tal antitest pozitív a serocon- 
versio előtt 4—50 nappal (átlagosan 14 nap
pal). Az akut HIV-fertőzés tüneteit mutató 
18 beteg közül 10 volt HIV-antigén pozitív, 
ellentétben a 21 tünetmentes személlyel, 
akik közül csak 4 bizonyult antigén pozi
tívnak.

Duray Éva dr.

A syphilis és a HIV-fertőzés. Rufli, T. 
(Department of Dermatology, University 
Hospital, Basel, Switzerland): Dermatolo- 
gica, 1989, 179, ID.

Epidemiológia. A Treponema pallidum 
és a HIV egyaránt szexuális úton terjed. A 
syphilis serologiával pozitív betegek 10%-a 
HIV-pozitív is, a HIV-pozitív személyek
nek pedig 50%-a ad pozitív syphilis serolo- 
giát. A syphilis, mint minden genitalis fe
kélyt előidéző betegség, elősegíti a HTV 
transmissióját, ezenkívül a jelen lévő akti
vált macrophagok és stimulált lymphocyták 
különösen fogékonyak a HIV-re.

Klinikai formák. Syphilis maligna. A 
syphilis ritka manifestatiója. Fejfájással, 
arthralgiával, csontfájdalmakkal, magas 
lázzal, fájdalmas kifekélyesedő papulopus- 
tulosus bőrtünetekkel jár. HTV-pozitív sze
mélyeknél számítani kell ritka manifestati- 
ójú syphilises formákra: megváltozik a 
bőrtünetek morfológiája, eloszlása. HIV- 
fertőzés következtében fellépő tercier sy
philises eseteket is ismertettek az iroda
lomban. Ugyancsak leírtak a korai syphilis 
adequat kezelését követően fellépett neuro
lógiai szövődményeket HIV-fertőzötteknél. 
Megváltozhat a SY lefolyása, gyakrabban 
érintheti a központi idegrendszert, lerövi
dülhet a neurosyphilis latentia ideje, a tüne
tek súlyosabb formában jelentkezhetnek. A 
legrövidebb lappangási idővel kialakuló 
formák az asymptomatikus neurosyphilis, 
a meningitis syphilitica és a meningovascu- 
laris syphilis. Latens syphilis esetén, vala
mint pozitív SY serologiával rendelkező 
HIV-fertőzötteknél liquorvizsgálatot kell 
végezni. HIV-pozitívok syphilisét nagy dó- 
zisú penicillinnel kell kezelni (20 ME/die 
iv.).

Szemészeti tünetek: A SY szemészeti tü
neteit nehéz elkülöníteni a HÍV és a CMV 
retinopathiától. Szemészeti tüneteket muta
tó HIV-fertőzöttek véréből és liquorából SY 
serologiát kell végezni.

Serologiai diagnózis. Nem ritka HIV- 
fertőzöttek esetén az ún. késői SY seropo- 
zitivitás (delayed seropositivity). Az im- 
mundeficiens személyek syphilises fertőző
dése és a seroconversio közötti intervallum
8—9 hétre hosszabbodhat meg.

Kezelés. Ha a klinikai tünetek vagy a la
borparaméterek neurosyphilisre utalnak, a 
CDC javaslata alapján a következő kezelési 
sémák egyike választandó: 1. Penicillin G 
12-24 ME/die iv. (2-4 ME 4 óránként) 10 
napon át, majd benzathin penicillin G 2,4 
ME/hét im. 3 hétig. 2. Procain penicillin G

2,4 ME/die és probenecid 4 x 500 mg/die, 
mindkettő 10 napon át, majd benzathin pe
nicillin 2,4 ME im./hét 3 héten át. 3. Ben
zathin penicillin G 2,4 ME im./hét 3 héten 
át.

Tehát a HIV-pozitív betegek syphilisét 
nagy dózisú parenteralis penicillinnel kell 
kezelni.

Duray Éva dr.

Csontvelő morfológia és proliferációs 
aktivitás AIDS-ben. Davona, M. és mtsai 
(Istituto di Clinica Medica II. Policlinico 
San Matteo, Pavia, Italia): Haematologica, 
1989, 74, 365.

Számos AIDS-es betegben perifériás cy- 
topeniát észleltek, de a csontvelő elégtelen
ség mechanizmusa nem ismert. A szerzők 
a csontvelő morfológiát és cytokinetikát 16 
kezeletlen HIV-pozitív betegben vizsgál
ták, akik klinikailag aszimptomatikustól a 
manifeszt AIDS-ig minden kategóriát kép
viseltek (CDC II—IV). Csontvelő aspirá
ció és iliaca biopszia történt myelogram ké
szítése és hisztológiai vizsgálat céljából, 
valamint propidium jodid flow cytometriás 
DNS analízishez. A flow cytometriás ada
tokat olyan betegekével vetették össze, akik 
a csontvelőt nem involváló solid tumorban 
szenvedtek.

4 betegnek normális perifériás vérképe 
volt, 2 volt anaemiás, 2 granulocytopeniás, 
2 thrombocytopeniás, 4 bicytopeniás, 2 
pancytopeniás. A csontvelő sejtszáma nor
mális vagy emelkedett volt, de a 16 beteg
ből csak 2-nek volt normális a csontvelő 
morfológiája. 10 betegben atípusos limfoid 
aggregátumok, relatív plasmocytosis és eo- 
sinofilia volt található, 4 betegben észleltek 
típusos myelodysplasiás változásokat. A 
morfológia és a CDC szerinti stádiumbe
osztás között nem volt összefüggés. Az átla
gos proliferativ frakció (mean proliferative 
fraction) — azaz azon sejtek százalékos 
aránya, melyek a sejtciklus S fázisában 
vannak — a HIV-pozitív betegekben 
11%-os volt (5,5—18,3%). A kontroll bete
gek átlag értéke 15,1% (7,7-26,9%, 
p>0,05). Minden betegben volt modalis 
diploid DNS aneuploid kiónok nélkül.

Az adatok azt sugallják, hogy a csontvelő 
elégtelenség mechanizmusának magyará
zata a csökkent proliferációs aktivitás, 
melynek pontos oka még nem ismert.

Tisza Tímea dr.

HIV-fertőzött betegeknél kialakuló szo
katlan megjelenésű krónikus maculopa- 
pulosus kiütés. Wang, W. C. és mtsai 
(Departments of Hematology-Oncology, 
Tennessee, Memphis, USA): Southern 
Med. J., 1989, 82, 386.

Egy sarlósejtes anaemiában szenvedő 21 
éves fekete bőrű férfi 11 éven át számos 
transfusiót kapott. 1985-ben generalizált 
lymphadenopathiát és splenomegaliát ész

leltek, ELISA-val és Western blottal HIV- 
antitest pozitívnak bizonyult.

Ekkor trimetoprim-sulfametoxazol ke- 
moprofilaxist kezdtek: egy hónap múlva a 
végtagokon papulosus viszkető kiütések je
lentek meg — átmenetileg. 1987-ben ismét 
0,5—1,5 cm átmérőjű ovális, laposan ki
emelkedő kiütések jelentkeztek a végtagok 
feszítő felszínén. A szövettani vizsgálattal 
az epidermis focalis felszakadozását, be
vérzéseket, illetve az erek és a mirigystruk
túrák körül gyulladásos infiltratumokat 
lehetett észlelni. Ezek neutrofileket, eosi- 
nofileket és lymphocytákat tartalmaztak. 
Az akut HIV-fertőzést gyengeség, láz, arth
ralgia és roseolaszerű maculosus, nem 
viszkető, az arcon, nyakon, törzsön és a 
végtagokon jelentkező kiütések jellemzik. 
A szisztémás tünetek a vírusexpositiót kö
vetően 1—2 hét múlva léphetnek fel, a kiü
tés rendszerint 1 héttel később jelentkezik 
és kb. 2 héten át áll fenn. A seroconversio 
általában a kiütések eltűnése után 1—2 hét
tel alakul ki, de ezután a betegek rendsze
rint tünetmentesekké válnak.

Az ismertetett beteg esetén — a fentiek
kel ellentétben — a viszkető maculopapulo- 
sus kiütések a HIV-ellenes antitestek detek
tálása előtt nem jelentkeztek.

Két hónapon át gyorsan progrediáltak, 
majd stabilan persistáltak és még 5 hónap 
múlva is jelen voltak. Ezt a formát az 
AIDS-ben jelentkező malignus prurigónak 
hívják. A haiti AIDS-betegek49%-ánál ír
ták le. A szerzők szerint a fenti eset a HIV- 
fertőzés egyik manifestatiója, és a PGL-ból 
az AIDS-be való átmenetet jelezheti. Azt 
javasolják, hogy a nem specifikus krónikus 
maculopapulosus kiütéssel jelentkező, rizi
kócsoportba sorolható betegek HIV- 
szűrését el kell végezni, és az AIDS-et jelző 
klinikai tünetek szempontjából követni 
kell.

Duray Éva dr.

v__
A hypophysis és a mellékvesék kóros 

elváltozásainak morphologiai és klinikai 
jelentősége AIDS-ben. Groll, A. és mtsai 
(Abt. Pathologie und Endokrinologie, 
Zentrum der Inneren Medizin der Univer
sität Frankfurt/Main): Dtsch. med., 
Wschr., 1990, 115, 483.

Az AIDS endokrinológiai kóros vonat
kozásait, sem a basalis, sem a stimulált 
hormontükrét részleteiben eddig még nem 
tanulmányozták. Ezért vizsgálták a szerzők 
D0 (4 nő, 126 férfi, 39 év átlagkorú) 
AIDS-beteg autopsiás leleteit a kóros en
dokrinológiai elváltozások fajtájára, kiter
jedésére és a lokalizációjára. A vizsgált hy- 
pophysisek 32%-ban, a mellékvesék 
76%-ban mutattak kóros elváltozásokat. 
Normális leleteket mindkét szervben csak 
17%-ban találtak. A leletek a túlnyomó 
részben opportunista fertőzések megnyil
vánulásai voltak; ezen kívül Kaposi- 
sarcoma vagy nem-Hodgkin-lymphoma 
beszűrődéseiből adódtak. Uralkodó lelet 
volt a necrotizáló cytomegalia-vírus-
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adrenal itis (n = 68), amely az eseteik har
madában a szerv parenchymáját több mint 
50%-ban elpusztította. Egyes esetekben a 
mellékvesék csaknem teljes pusztulására 
vezetett, amely a cytomegalia-vírus okozta 
adrenalitis progresszív jellegét bizonyítja. 
Ennek a klinikai jelentőségét eddig még 
nem méltatták.

Az előrehaladt HTV-fertőzésben (AIDS 
és ARC) a hormonális szabályozó kör min
den síkján működési zavarok léphetnek fel. 
Kétséges symptomatika esetén ismételten 
szükséges a mellékvesekéreg vizsgálata és 
substitutiós kezelése az extrém terhelt bete
gek életkörülményeinek javítására. A 
CMV-adrenalitis különösen szem előtt 
tartandó.

ijj. Pastinszky István dr.

A HÍV progressziójának gátlása di- 
thiocarbbal. Reisinger, C. és mtsai (Clini
cal Department, Bernhardt Nocht Institute 
for Tropical Medicine, Hambuig; Dept, of 
Immunology and Cell Biology, For
schungsinstitut Borstel): Lancet, 1990, 
335, 679.

A dithiocarb (dietilditiokarbamát, DlC) 
HlV-fertőzöttek perifériás lymphocytáiban 
gátolja a HIV expresszióját és a reverz 
transzkriptáz aktivitását, in vitro, állatkí
sérletekben és embernél modulálja a T-sejt 
differenciálódását. Lang és munkatársai bi
zonyították jótékony hatását (per os adagol
va) HlV-fertőzött betegnél. A szerzők az 
orális és az intravénás DTC, illetve placebo 
hatását vizsgálták. 60 HlV-fertőzött férfin 
folytatták a kísérletet. További kritériu
mok: a Walter Reed szerinti 2—4. stádium, 
normális vérkép, vese-, illetve májfunkció. 
A csoport felének orálisán, másik felének 
iv. adagolták a DTC-t, illetve a placebót oly 
módon, hogy minden DTC-vei kezelt páci
ensnek volt egy placebóval kezelt párja. A 
páciensek 24 héten át hetente kaptak 5 
mg/kg DTC-t iv., illetve 10 mg/kg DTC-t 
per os. Ezután további 3 hónapig követték 
a pácienseket.

A 24 hét során AIDS alakult ki 6 sze
mélynél, akik valamennyien placebóval ke
zelt csoportban voltak. A CDC klasszifiká
ció szerinti progreszió a következőképpen 
alakult: iv. adagolásnál 7 placebóval kezelt 
állapota progrediált DTC-vei kezelt párjá
hoz képest. 2 párnál mind a kettő állapota 
egyaránt romlott. A párosítástól függetle
nül: a 13 DTC-vei kezeltből 2, a 14 placebó
val kezekből 9 állapota progrediált. (A kü
lönbség szignifikáns.) Per os adagolásnál: 
12 párból 5-nél a placebóval kezelt állapota 
romlott a párjáéhoz képest. A párosítástól 
eltekintve: 13 DTC-vei kezelt betegből 3,13 
placebóval kezeltből 6 állapota progrediált 
a 6 hónap alatt (a különbség nem szignifi
káns). A T4 sejtszám mindegyik csoport
ban csökkent. Iv. adagolásnál azoknál a pá
cienseknél, akiknek a vizsgálat kezdetekor 
a T4 sejtszáma 814///1 alatt volt, a T4 sejt- 
számesés szignifikánsan kisebb volt a 
DTC-kezelésben részesülőknél a placebó

val kezelt csoportéhoz képest. Iv. DTC ke
zeiteknél magasabb arányban találtak 
IL—2 receptort hordozó monocytákat a hat 
hónapos kezelés után. Iv. placebo adásánál 
2 esetben észleltek súlyos neurológiai tüne
teket. A mellékhatások jelentéktelenek vol
tak (fémes íz, gastrointestinalis zavarok, fá
radékonyság). Allergiás-toxikus reakciót, 
neurológiai vagy haematologiai mellékha
tást nem észleltek.

47 férfit további 12 hónapig tudtak követ
ni. A placebokezelésben részesülők közül a 
vizsgálat kezdete óta meghalt 3, AIDS-es 
lett 8, és 18-nak progrediált az állapota (a 
CDC klasszifikáció szerint). DTC-vei ke
zelt csoportokban haláleset nem volt, 2 pá
ciens lett AIDS-es, és 9-nek progrediált az 
állapota. A különbségek szignifikánsak.

Az immunológiai paraméterek változása 
azt sugallja, hogy a DTC immunoprotektív 
szerepet tölt be károsodott védekezőrend
szer esetében. A hosszan tartó DTC kezelés 
hatására a páciensek perifériás lymphocy- 
táinak membránfluiditása csökken — ezál
tal pedig nő az antigénkötő képesség (a re
ceptorok hozzáférhetősége). Valószínűleg 
részben ennek tudható be a DTC pozitív ha
tása az immunrendszerre.

A DTC antiretrovirális hatását már leír
ták. Direkt antimikrobás hatása is lehet a 
HIV-fertőzésben előforduló opportunista 
infekciók ágenseire.

Iv. adagolva a DTC hatékonyabbnak bi
zonyult, mint per os. Végeredményben te
hát a DTC késlelteti a HlV-fertőzés prog
resszióját a fertőzöttség korai szakában.

Balázs Éva dr.

Leishmaniosis (Kala-Azar) és a HIV- 
infectio. Joggi, J. és mtsai (Div. des mala
dies infectieuses, Centre hospitalier uni- 
versitaire vaudois, Lausanne): Schweiz, 
med. Wschr., 1990, 120, 414.

A leishmaniosis (Kala-Azar) a leishma- 
nia Donovani (1D.) protozoon monocyta- 
makrophag fertőzése, amelyet a phleboto- 
musok visznek át. lellegzetes tünetei: 
láz, progressiv cachexia, splenomegalia, 
pancytopenia, hypergammaglobulinaemia. 
A megfelelő kezelés hiányában a fertőzés 
gyakorlatilag mindig letális kimenetelű. 
A betegség endémiás, főleg a mediterrán 
országokban. A ID. a monocyta-makro- 
phagokban életképes marad hosszú ideig 
egészséges egyénben. A lappangó fertőzés 
azonban immundepressio esetén reakti
válódhat, amit a szerzők Svájcban ész
lelt két HIV-fertőzött betegnél figyel- 
tekmeg.

Spanyol származású, HIV-tünetesen fer
tőzött (pneumocystis carinii, toxoplasmosis 
cerebralis, oesophagus candidosis, Kaposi- 
sarcoma) betegüknél a lázas állapot, fo
gyás, csontfájdalmak, hasmenés, 1D- 
fertőzésre utaltak.

Az esetük új opportunista 1D.-fertőzést 
tárt fel HIV-pozitív betegnél. így határozat
lan eredetű HTV-pozitív betegnél, aki endé
miás területen is tartózkodott, az elkülönítő

kórismében 1D.-fertőzés lehetőségére is 
gondolni kell.

ijj. Pastinszky István dr.

Eltiltható-e a közösüléstől a HIV- 
pozitív egyén. Marcus, U. (AIDS Zent
rum, D—1000 Berlin): Sexualmedizin, 
1989, 18, 573.

A folyóiratnak küldött levélben azt kér
dezi az egyik orvos, hogy mit ajánljon a ta
nácsadó annak, aki HIV-pozitív: elegen
dő-e a kondom használata, vagy egyáltalán 
ne közösüljön, alkalmazzon inkább non- 
koitális szexuális praktikákat.

A levélre válaszoló szakember kiemeli, 
hogy mindig az individuális életkörülmé
nyekből kell kiindulni és nagyon fontos, 
hogy a tanácsadó előítéletmentes legyen, 
ne moralizáljon, ne látszódjék rajta az, 
hogy egyes szexuális kielégülési formákat 
elítél.

A leghelyesebb a párt együtt felvilágosí
tani, ha fix partnerkapcsolatban él. Külön
ben is tisztázandó először, hogy homo-, bi- 
vagy heteroszexuális-e, és van-e fix kap
csolata.

Az ember élete során számos veszélynek 
van kitéve és ezek közül csak egy az AIDS- 
veszély, ami ma még sokkal ritkább, mint 
számos egyéb tényező (baleset stb.). Ennek 
ellenére fel kell készülnünk arra, hogy az 
AIDS-veszéllyel „együtt kell élni” .

Olyan tanácsot kell adni, amit az illető 
akceptál is, ill. ha párról van szó, mindket
tőjüknek megfelel. A kondom aránylag jó 
(99%) biztonságot nyújt.

Természetesen sokkal nagyobb a veszély 
rektális közösülés esetén, különösen pro- 
miszkuis életvezetés során.

Tisztázandó, hogy milyen szerepet ját
szik életében a szexualitás és ez különösen 
fiatalabbak esetén veendő számításba.

Aszódi Imre dr.

HIV—1 vírussal perinatalisan fertőző
dött gyermekek túlélése. Scott, G. B. és 
mtsai (University of Miami School of 
Med.): New Engl. J. Med., 1989, 321, 
1791.

A gyermekkori humán immunhiányos ál
lapotot okozó fertőzés és betegség 1983 óta 
ismert. A kezdeti leírások nemspecifikus 
tüneteket sorolnak fel, mint étvágytalan
ság, fogyás, lymphadenopathia, hepato- 
splenomegalia, oralis candidiasis, visszaté
rő bakteriális és opportunista infekciók. A 
klinikai tünetek osztályozása jelenleg a 
Centere for Disease Control (CDC) meg
határozásán alapszik és ez vonatkozik a di
agnosztikus kritériumokra is.

A közlemény Miamiban a Jackson Me
morial Hospitalban diagnosztizált 172 peri- 
natalisan HIV—1 vírussal fertőzött csecse
mő és gyermekről számol be. Közülük 26 
testvérpár. A 146 anya többsége, 69% hete
roszexuális úton, 30% iv. drogélvezőként,
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1% transzfűzió útján fertőződött. A '172 
érintett közül 91% színesbőrű, 77 fiú, 95 
leány. 1981. január és 1987. december 31. 
között feküdtek a fent nevezett intézetben. 
Mivel a transplacentaris matemális ellen
anyag 15 hónapos korig is perzisztálhat, a 
15 hónapos koron aluliak diagnózisát vagy 
a kórokozó kimutatásával (perifériás lym- 
phocyta kultúrából) vagy a HTV—1 gp41 an
titest jelenlétével biztosítják, együtt a Im
morális és celluláris funkciózavarokkal (a 
CDC klinikai osztályozásának megfelelő
en). Lényegében ez vonatkozik a 15 hóna
pos koron túliakra is. Az antitest kimutatás 
ELISA-módszerrel történt.

Külön rész foglalkozik a HÍV—1-hez 
csatlakozó 7 leggyakoribb kórfolyamat di
agnosztikájával. Ezek: Pneumocystis cari
nii pneumonia, Candida oesophagitis, 
lymphoid interstitialis pneumonia, ismét
lődő bakteriális infekciók, encephalopa- 
thia, cardiomyopathia és nephropathia. A 
diagnosztikus eszközök között fontos szere
pet játszik a külölönböző testnedvekből a 
kórokozó kimutatása, biopsziás vizsgála
tok, rtg., EKG és egyéb laboratóriumi és 
klinikai tünetek együttes mérlegelése.

Sokvariációs statisztikai analízist mutat
nak be a szerzők 2 táblázatban és 4 ábrán. 
Ezen adatokból néhányat kiemelve kiderül, 
hogy a vizsgált periódusban a gyermekek 
48%-a AIDS-, s 52%-a CDC klinikai osz
tályozása szerint az ún. P—2 tüneteit mutat
ja. Átlagban 8 hónapos korban jelentkez
nek a klinikai tünetek és csak 21%-ban a 2 
éves kor után. A 172 gyermek átlagos túl
élése a diganózis felállításától számítva 38 
hónap. Némileg részletezve az első leggya
koribb kórfolyamat az interstitialis pneu
monia, amely 17%-ban fordult elő, ezt 
követik, az encephalopathia 12%-kai, bak
teriális fertőzések 10%-kai, Candida oeso
phagitis 8%-kai. Ugyanezen sorrendben a 
túlélési idő 72, 11, 50 és 12 hónap volt.

Az 5 hónapos korban fellépő Pneumo
cystis carinii (9%) csupán 1 hónapos túl
éléssel szerepel az adatok között. A halálo
zás legmagasabb az első életévben (17%). 
A nemek között egy csoportban sem volt 
lényeges különbség a túlélést illetően.

Ä szerzők megfigyelése szerint a Pneu
mocystis és az encephalopathia a korai cse
csemőkorban alakul ki, míg a nephropathia 
később. A perinatalis HTV—1 fertőzés prog
nózisa igen rossz. Az infekció előfordulását 
22—39% közé teszi az irodalom. Nagyváro
sokban számuk emelkedik. Mivel rövid az 
intervallum a profilaxis lehetősége és a be
tegség progressziója között, fontos lenne a 
korai diagnózis. Ezt nehezíti, hogy az infici- 
ált újszülöttek tünetmentesek, és nem külö
níthetők el az egészségesektől. Ezért szelek
táltan magas kockázatú helyeken az anyák 
szűrésének fejlesztését javasolja a CDC és 
az Akadémia gyermekosztálya.

Részletezés nélkül említik a szerzők 
gamma globulin iv. adását bakteriális fertő
zések ellen, valamint a zidovudint és a 
trimethoprim-sulfamethoxasolt vírus, illet
ve Pneumocystis fertőzésnél.

Baranyai Elza dr.

HTV—1 vírus anyából magzatba törté
nő átvitele, a koraszülöttség és az ala
csony anti gp—120 szint jelentősége az át
vitelben. Goedert, J. J. és mtsai. Lancet, 
1989, II, 1351.

Azon újszülötteknél, akiknek anyja 
HTV—1 vírussal fertőzött, nagy a veszélye a 
HTV—1 fertőzés átvitelének és AIDS kiala
kulásának.

A fertőzés átvitelének gyakorisága a 
magzatba erősen változó (24%— 65%), és 
nem tisztázottak azok a tényezők, melyek 
az átvitelt befolyásolják.

A szerzők 92, igazolt HIV—1 fertőzésben 
szenvedő terhesnél végeztek prospektiv 
vizsgálatokat. 23 terhesnél spontán, illetve 
elektív abortus történt, ezért 69 esetet dol
goztak fel. Fizikális és laboratóriumi vizs
gálatokat végeztek az első alkalommal, 
majd sorozatosan a terhesség 6., 8. hónap
jában, és szülés után 2, 6, 12, 18 és 24 hó
nappal.

Az újszülöttet tünetmentesnek tekintet
ték, ha mind klinikailag, mind szerológiai- 
lag negatív maradt 15 hónapos korig.

A 69 újszülött közül 14, aki az utolsó 
vizsgálatkor fiatalabb volt 15 hónaposnál, 
klinikailag tünetmentes, de szerológiailag 
pozitív volt. 16 esetben találtak klinikailag 
és szerológiailag HIV—1 fertőzést. 9 
AIDS-ben szenvedő gyermeket találtak a 
csoportban és 6 esetben HIV—1 fertőzéssel 
összefüggő egyéb elváltozást. 1 gyermek 
klinikailag tünetmentes, de szerológiailag 
pozitív volt.

A szerzők vizsgálatai alapján a HIV—1 
fertőzés klinikailag általában 5 hónapos kor 
körül jelenik meg. 39 újszülött szerológiai
lag és klinikailag tünetmentes volt 15 hóna
pos kora után is.

A nemzetközi adatok szerint a HIV—1 ví
rus vertikális átvitele átlagosan 24—33 %. 
Hüvelyi szülés és a szülés utáni szoptatás 
ezt az arányt jelentősen növelheti. Egy Af
rikában végzett vizsgálat során azt találták, 
hogy ahol az anya CD4 száma 4,0 x 10®/1 
alatt volt, az átvitel veszélye fokozódott.

A szerzők úgy találták, hogy koraszülöt
tek esetén az átvitel veszélye nagyobb, mint 
a 38. gest. hét után született újszülötteknél. 
Erre több, egyelőre nem bizonyított magya
rázatot próbálnak adni. Valószínűsítik, 
hogy a koraszülést a magzat korai HIV—1 
fertőzése indítja el.

A terhesek szerológiai vizsgálatainak ér
tékelésekor úgy találták, hogy ahol az anya 
gp—120 antitest szintje alacsony volt, a fer
tőzés átvitele magasabb volt. Feltételezik, 
hogy a gp—120 elleni antitest placentán 
keresztüli transzportja a terhesség utolsó 
hónapjában a legnagyobb mértékű. Úgy 
gondolják, hogy koraszülötteknél ez a pla
centán keresztüljutó anti gp—120 mennyi
ség hiányzik.

A szerzők vizsgálataik továbbfolytatásá
tól a magzat aktív, illetve passzív védelmé
nek kidolgozását remélik. Javasolják 
HTV—1-gyel fertőzött anyák esetében a ko
raszülés lehetőség szerinti megelőzését.

Hajdú Júlia dr.

A heteroszexuális népesség HIV- 
fertőződése titkos találkozóhelyeket láto
gató férfiak közvetítésével. G. Bennett, S. 
Chapman, F. Bray: Med. J. Austral. 1989, 
151, (szept. 18.)

Az ún. nem biztonságos szexet folytató 
biszexuális férfiak és a közös tűt használó 
iv. kábítószer-élvezők viszik át elsősorban 
a HIV-fertőzést a heteroszexuális populáci
óba azokban az országokban, ahol a vérké
szítmények szűrése megoldott. Mindkét 
csoport a társadalom intoleranciája miatt a 
perifériára szorul, ezért kicsúszik az AIDS 
epidemiológiáját felmérő hálóból. A szer
zők által kikérdezett 54 aktív biszexuális 
férfi jelentős ' hányada rendszeresen járt 
köztéri mellékhelyiségekbe, parkokba, for- 
galmatlan utcákba homoszexuális kapcso
latteremtés céljából. 64%-uk legalább 1 
partnerrel nem biztonságos szexuális kap
csolatot létesített, és mindössze 10%-uk al
kalmazta az ún. biztonságos szexet összes 
partnerével. 19%-uk legalább 1 nővel ana- 
lis coitusban vett részt. 70% esetén a család 
nem tudott biszexuális életformájukról. 
Nagy részük semmilyen szervezett homo
szexuális csoporttal nem állt kapcsolatban, 
így a felvilágosító üzenetek nem jutnak el 
hozzájuk és csoportnormákat nem tudnak 
kialakítani. így a biszexuális férfiak és 
partnereik a HIV-fertőzés szempontjából 
különösen veszélyeztetettek.

Duray Éva dr.

Tüdőgyógyászat

Ajánlások a tartós O2 kezelésre súlyos 
idült hypoxaemiában. (A Német Pulmo- 
nologiai és Tbc Társaság állásfoglalása.) 
Ferlinz, R. (Abteilung für Pneumologie, 
Universitätsklinikum Mainz): Pneumolo
gie, 1989, 43, 233.

A tartós O2 terápia polgáijogot nyert ke
zelési formává vált minden idült hypoxiás 
állapotban (kivéve, amit shunt hoz létre). 
Már kisebb O2 mennyiségek képesek a 
légzési okokból kifejlődött artériás hypoxi- 
át megszüntetni, ha nem is tartósan javíta
ni, a pulmonalis nyomást hosszú időn át, 
szobalevegő belégzése közben is csökken
teni, az életkilátásokat kedvezőbbé tenni.

A javallatok felnőtteknél a következők: 
idült obstructiv légzési megbetegedések; 
különböző etiológiájú tüdőfibrosisok; mu
coviscidosis (cystikus fibrosis); idült tüdő
ér elváltozások; recidiváló tüdőembóliák 
utáni állapot; szívelégtelenség valamint 
ritmuszavarok artériás hypoxiával és pul
monalis hypertoniával; alvási apnoe szind
róma; tüdőresectio utáni status következ
ményes cor pulmonale-val; mellkasfal és 
csigolya deformitások; nyugalmi norm- 
oxaemiában végzett mozgásgyakorlás után 
létrejött hypoxiában. Gyermekeknél és ser
dülőknél: mucoviscidosis; bronchopulmo- 
nalis dysplasia; primer pulmonalis hyper
tonia; veleszületett vítiumok; koraszülöttek 
hypoxiához kötött apnoéja.
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NITROMINT® aeroszol
koszorúér-tágító

A nitroglycerin az érfal simaizomzatára hatva tágítja a peri
fériás vénákat és artériákat, a koronária ereket, ezúton 
csökkenti a szív elő- és utóterhelését, a szív munkáját, oxi
gén-igényét, javítja a koronária-keringést, az ischaemiás 
szívizom oxigén-ellátását. Hatására javul a szív teljesítmé
nye, nő a terhelési tolerancia. A szájnyálkahártyára juttatott 
nitroglycerin gyorsan felszívódik, hatása 1—2 percen belül 
jelentkezik.
Hatóanyag: 8 g nitroglycerinum solutum 1 %
10 g-os palackonként (0,4 mg nitroglycerinum adagonként) 
Javallatok: Akut angina pectoris roham, fizikai terhelés e- 
lőtt alkalmazva a roham megelőzésére.
Ellenjavallat: Organikus nitrátokkal szembeni túlérzékeny
ség, szűkzúgú glaukoma, súlyos hipotonia, emelkedett ko- 
ponyűri nyomással járó folyamatok (agyvérzés, agysérü
lés). Kardiogén sokk, anémia.
Adagolás: Az adagolószelep egyszeri lenyomásával 0,4 
mg nitroglycerinnek megfelelő oldat távozik a mechanikus 
pumpával ellátott palackból.
Roham esetén a beteg ülő helyzetében 1—2 adagot kell a 
nyelv alá juttatni a szórófej lenyomásával. Szükség esetén 
ennél több, de 15 percen belül legfeljebb 3 adag alkalmaz
ható.
BELÉLEGEZNI NEM SZABAD!
Mellékhatások: A szájban átmenetileg enyhe égő érzés, 
fejben lüktetés, arckipirulás, fejfájás, szédülés, palpitáció, 
melegségérzés, hányinger, izzadás. Főleg túladagoláskor 
ritkán cianozis és methemoglobinémia előfordulhatnak. 
Gyógyszerkölcsönhatás: Óvatosan adható: 
antihipertenzívumokkal, triciklusos antidepresszánsokkal, 
(hipotenzió fokozódik).
Figyelmeztetés: Nyíltzúgú giaukómában, migrén esetén 
adagolása fokozott óvatosságot igényel. Fokozza a kateko- 
laminok, valamint a VMA (vanilinmandulasav) vizelettel va
ló kiválasztódását.
A betegek nitroglycerin iránti egyéni érzékenysége nagyon 
eltérő, ezt az adagolásnál figyelembe kell venni.
A gyógyszer alkalmazása terhességben csak a haszon/ 
kockázat alapos mérlegelése után ajánlott. 
Alkalmazásának első szakaszában — egyénenként megha
tározandó ideig—járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos! Atovábbiakban egyénileg határo
zandó meg a tilalom mértéke.
Alkalmazásának ideje alatt alkohol fogyasztása tilos! 
Alkalmazásakor a palackot függőlegesen, szórófejjel felfelé 
kell tartani.
Tűz- és robbanásveszélyes!
Fénytől, sugárzó hőtől védve, hűvös helyen tartandó! 
Dohányzás és nyílt láng mellett alkalmazni, illetve tárolni 
tilos!
Az üres palackot tűzbe dobni nem szabad!
Megjegyzés: *  *  Csak venyre adható ki a társadalom biz
tosítás tám ogatásával. Fogyasztói áron vény nélkül is k iad
ható.

Csomagolás: 1 palack (10 g)
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A tartós O2 kezelés feltételei közé tarto
zik, hogy a gyógyszeres és nem gyógysze
res eljárásokat a beteg kimerítse. Az almit- 
rin, a calcium antagonisták valamint az 
asszisztált túlnyomásos lélegeztetés (IPPB) 
nem tekinthetők rutin terápiás módszerek
nek. Ezeknek az élettartamot meghosszab
bító hatása nincs bizonyítva. Tartós O2 ke
zelés indokolt, ha a nyugalomban többször 
mért paC>2<55—60 Hgmm (7,3—8,0 
kPa); a myocardium csökkent O2 ellátásá
nak gyanújakor, amennyiben a kevert vénás 
pC>2 úszókatéterrel mérve <36 Hgmm 
(4,5 kPa) nyugalomban és <26 Hgmm (3,5 
kPa) terheléskor. Az alapbetegség stabil fá
zisban legyen vagy fokozatos rosszabbo
dást mutasson. A paÜ2-nek a normálisnál 
alacsonyabb szintjét 2 hónapon belüli több
szöri mérések bizonyítsák. A polyglobulia 
is a tartós O2 kezelés elkezdése mellett 
szól. Pulmonalis hypertoniában az eljárás 
bevezetése az alsó határt túl nem lépő O2 
tenzió fennállásakor már indokolt. A 45 
Hgmm-nél >paCC>2 (6,0 kPa) nem jelent 
ellenjavallatot. Az O2 adás okozta légzés
depresszió és hypercapnia veszélye miatt 
több órán keresztül, éjszaka is vérgáz ellen
őrzést kell végezni. Adott esetben lélegez
tetésre (IPPB) lehet szükség. Centrális 
obstructiv alvási apnoe szindróma esetén 
folyamatos nasalis túlnyomásos lélegezte
tés (CPAP) ajánlott. A kísérő tartós O2 ke
zelés bevezetésének eldöntése az éjszakai 
paCC>2 mérések alapján lehetséges. Keve
sebb mint 10 Hgmm-es (1,3 kPa) emelkedés 
még tolerálható.

A szóban forgó terápia céljára kiválasz
tott beteg kooperációs képessége és készsé
ge nem nélkülözhető. Ide tartozik a gyógy
szeres alapkezelés előírásainak ismerete, 
az O2 belégzés kellő időtartamú alkalma
zása, a koncentrátor mérőműszer állásának 
ellenőrzése, nikotin absztinencia, valamint 
hajlandóság az ambuláns vagy kórházi 
kontrollokon való megjelenésre. A tartós 
O2 terápia indikációját csak klinikák- 
kórházak vagy megfelelően kiképzett terü
leti pneumológusok határozhatják meg.

Pediátriai javallatok: a paC>2-határ jel
lemzően (2 S tartomány alatt) a kornak 
megfelelő értéken legyen; a paC>2 szinten 
tartása próba lélegeztetéssel ellenőrzendő. 
Egyes esetekben figyelembe kell venni a 
pulmonalis nyomást, az apnoe fázisokat és 
a paC>2 csökkenés alváskor vagy terhelés
kor bekövetkező időszakait.

Az O2 inhalációja legalább napi 16 órán 
át tartson, melynek fő része az éjszakai al
vási szakaszra essen. Az O2 mennyiséget 
nyugalmi helyzetben próba lélegeztetések 
segítségével tanácsos kititrálni úgy, hogy a 
paC>2 legalább 65 Hgmm (8,7 kPa)-t elér
jen. Helyesebb az életkori érték biztosítá
sa. A próba ventilatio folyamatos, rendsze
res ellenőrzés mellett, legalább fél órán 
keresztüli alkalmazás után, lépésenként 0,5
1-rel az optimális paC>2 szint eléréséig vál
toztatott gázmennyiség belégzéséből 
álljon.

A tartós O2 kezeléshez szükséges gáz 
optimálisan koncentrátorral biztosítható, 
mivel a legolcsóbb, legkényelmesebb és

legbiztosabb oxigén forrás, betegpénztári 
alapon rendelhető. A készülékek súlya ma
ximálisan 20—25 kg, óra számlálóval, 0,5
1-es fokozattal rendelkező mérővel, akuszti
kus és vizuális riasztóberendezéssel, párá
sítóval vannak ellátva. Zaj szintjük
<47—48 dBA; 90—95%-os O2 koncent
rációt, legalább 3 1/min. mellett érnek el. 
Szervizelésük 24 órán át folyamatos, fél- 
évenkénti átvizsgálásuk biztosított.

Az O2 palackok 40, 10,2 és 0,8 1-es tarta
lommal kerülnek forgalomba. Hátrányuk a 
relatíve nagy súly és az, hogy elegendő 
készletet kell belőlük tárolni. A kisebb mé
retűek a betegek mobilitását segítik elő. A 
folyékony O2 alkalmazása szintén az utób
bi célt szolgálja. Magas ára miatt inkább 
csak fiatalabb egyéneknek ajánlható, akik 
több mint 5 órán át otthonukon kívül fizika
ilag is terhelve vannak. A mozgástér a pa
lackhoz takarékosságból készített, csak a 
belégzéskor Ch-t adagoló berendezéssel 
tovább szélesíthető.

A O2 bevitele orr- vagy trachea
katéteren keresztül történhet. Orrszonda al
kalmazásakor "tanácsos rá az ormyüást le
záró habszivacsot húzni. A trachealis katé
ter kozmetikai gondot nem okoz, nem 
mozdul el, takarékosabb, azonban irritál
hat, helyi infekciót idézhet elő, és tisztítása 
körülményesebb. A pediátriában strangula- 
tio veszélye miatt csecsemők és kisgyerme
kek esetén, vékony plasztik fóliával kibélelt 
és részben lefedett ágy használata előnyös.

A beteg és hozzátartozóinak megfelelő 
felvilágosítása a terápia kivitelezéséről, a 
készülék használatáról elengedhetetlen. A 
további gondozás a kezelőorvos feladata, 
aki erre megfelelő felkészültséggel rendel
kezzék. Ellenőrizze a vérképet és htk.- 
értéket a polyglobulia alakulását illetően, 
végezzen légzésfunkciós vizsgálatot bron- 
chospasmolysis próbával a farmakoterápiás 
tartalékok megbecsülésére. A paŰ2 , 
paC02 és pH mérése szükséges hyperae- 
mizált fülcimpából, O2 belégzés nélkül és 
az előírt gázmennyiség 30 perces inhaláci
ója után. Az első évben három hónapos, 
majd féléves kontrollok javasoltak. Az 
utánvizsgálatok közötti időtartamot azon
ban az exacerbatiók rövidíthetik. Az ellen
őrzésekről feljegyzés készítése ajánlott.

Barzó Pál dr.

A tracheobronchialis collapsus súlyos
ságának megítélésére végzett összeha
sonlító kinematográfiás, endoszkópos és 
funkcióanalitikai vizsgálatok. Scheel, 
W, Strauss, H.-J., Weber, J. (Zentralklinik 
für Herz- und Lungenkrankheiten Bad Ber
ka): Z. Erkrank. Atm. org., 1989,172, 53.

A centrális légutak funkcionális szűküle
tei veleszületett vagy szerzett körülírt tra- 
cheo/broncho/malacia vagy hosszabb sza
kaszra kiterjedő, ún. tracheobronchialis 
collapsus szindróma formájában figyelhe
tők meg. Az utóbbira jellemző, hogy kilég
zés alatt vagy köhögés közben a pars 
membranacea bedomborodása következté

ben a lumen beszűkülése jön létre. A kór
kép patogenezise eddig ismeretlen. Mivel 
leginkább perifériás idült obstructiv légzési 
megbetegedésekhez társul, közöttük etioló- 
giai összefüggésekre lehet gondolni. A 
folyamat megbízható felismeréséhez vala
mint súlyosságának megítéléséhez komp
lex endoszkópos, funkcionális és radio
lógiai eljárások igénybevételére van 
szükség.

A szerzők 68 egyénen kinematographia 
segítségével folyamatosan regisztrálták a 
centrális légutak fali mozgásait a különbö
ző légzési manőverek alatt. Közülük 33 
klinikailag és endoszkóposán is bizonyítha
tóan tracheobronchialis collapsus szindró
mában szenvedett. Kontrollként 13 egészsé
ges tüdejű személy és 22 csak a tüdőpa- 
renchymában kórosan érintett beteg szol
gált. A centrális légutak kontúrjainak jobb 
kirajzolódása érdekében tantálport fújtak 
be, helyi érzéstelenítésben, orotrachealisan 
bevezetett tubuson keresztül. Ezután fekvő 
betegen, erőltetett légzés és köhögés köz
ben a feli mozgásokról különböző sugár
iránnyal, 35 mm szélességű mozgófilmet 
készítettek. Az átmérők százalékos változá
sait erőltetett légzés közbeni exspiratio és 
köhögés alkalmával valamint ugyanezen 
légzési manőverek alatt inspiratióban 5 mé
rési helyen (cervicalis trachea, cervico- 
thoracalis átmenet, thoracalis trachea 1 
cm-rel a bifurcatio felett, jobb és bal főb- 
ronchus a bifurcatiótól 1 cm-rel distalisan) 
négy, ill. 3 vetületben határozták meg. Egy 
vizsgálati folyamat alatt maximálisan 17 
mérést végeztek a helytől, valamint a 
projekciótól függetlenül. Közülük a leg
magasabb értéket választották ki, melyet 
maximális százalékos átmérő megrövi
dülésnek neveztek. Ennek középértéke 
egészséges tüdejűeken erőltetett légzéskor 
22,4±15,44%-ot (x±SD), köhögéskor 
75,5±ll,72%-ottettki. Tracheobronchialis 
collapsus szindrómában köhögéskor ez 
100%-nak felelt meg a kontroll csoporthoz 
viszonyítva. Azon 28 beteg közül, akikben 
köhögéskor teljes collapsus következett be, 
forszírozott lélegzéskor 17-ben a maximális 
százalékos átmérő megrövidülés a normális 
tartományon belüli, 29,7 ±21,57% maradt.
A másik csoportban, amelyet teljes köhö
gési collapsus és erőltetett légzéskor bekö
vetkező nagyfokú fal motilitás jellemzett,
11 betegben a pars membranacea megnöve
kedett prolapsus készségét lehetett kimutat
ni. Ez fokozott lélegzés mellett középérték
ben 80,5±16,15%-os maximális százalékos 
átmérő megrövidüléssel járt. A kóros érté
keket túlnyomóan az intrathoracalis trache
ában, a lateralis és mindkét ferde vetület
ben mérték.

A kinetracheobronchographia a fal me- 
revítését célzó műtét előtt, annak elvégzése 
után az eredmény lemérésére és akkor java
solt, amikor a bronchoscopos lelet nem 
egyértelmű. Olyankor, amikor a collapsus 
szindrómának csak klinikai gyanúja áll 
fenn, a trachea falának motilitása nem inva
zív úton, hanem kontrasztanyag nélkül vég
zett kinetracheographiával is felderíthető. 
Amennyiben a trachea fel instabilitása 2107



megállapítható, úgy helyi érzéstelenítésben 
bronchoszkópos vizsgálat szükséges a sú
lyossági fok tisztázása és az elfogadott min
ták szerinti besorolás céljából. A légzés- 
funkciós vizsgálatok közül kifejezett 
tracheo-bronchialis collapsus szindrómá
ban az áramlás-volumen görbe jelezhet 
nem patognomikus exspiratiós beszű
külést.

Barzó Pál dr.

Adatok a bronchocentrikus granulo- 
matosishoz. Stumpner, J., Wöckel, W. 
(Pneumologische Klinik und Pathologi
sches Institut des Zentralkrankenhauses 
Gauting): Pneumologie, 1989, 43, 32.

Ä
2108

A bronchocentrikus granulomatosis a 
bronchusok, ill. bronchiolusok nem infek- 
ciós megbetegedése, amely csak szövetta
nilag diagnosztizálható. Eddig mintegy 90 
esetet ismertettek. A kórkép mind nőkön, 
mind férfiakon előfordul.

A szerzők 53 éves nőbetegükről tudósíta
nak, akin ismétlődő lázas állapotok léptek 
fel. A hagyományos valamint computer to- 
mographiás vizsgálat a jobb felső lebeny 
elülső segmentumában retentiós pneumo
nia gyanúját vetette fel. Emiatt segment re- 
sectiót végeztek. A szövettani vizsgálat so
rán a bronchiolusokat érintő gyulladást 
találtak. Több bronchiolus falát centráli
sán, részben necrotikus, részben haemor- 
rhagiás granuloma károsította. A folyamat 
a tüdőszövetre is ráterjedt, ahol kötőszöve- 
tes proliferációt, hegesedést hozott létre. 
Ezeken belül kereksejtes infiltrátumokat, 
számos újonnan képződött nyirokfollicu- 
lust figyeltek meg. A szomszédos alveola- 
ris septumok kötőszövetesen kiszélesedtek. 
A még megmaradt alveolusokban gyulla
dásos exsudatumot észleltek habos sejtek
kel. Egy helyen amorph eosinophil anyag 
mutatkozott idegentest óriássejtekkel kö
rülvéve. Néhány ér intimája proliferált. A 
pleura kisfokban kötőszövetesen megvasta
godott, ezen területen belül laza kereksejtes 
beszűrődéssel. Grocott festéssel gombákat, 
fluorescens mikroszkóppal savállókat veri
fikálni nem tudtak.

A bronchocentrikus granulomatosisnak 
két formáját ismerik. Az egyikben mycosis 
okozta asthma bronchiale-ban szenvedő 
egyénekről van szó. A gomba ilyenkor a 
hörgőváladékban is megtalálható, a szé
rumban pedig specifikus IgE, valamint IgG 
antitestek jelennek meg. A szóban forgó 
kórkép másik alakjában nincs asthmás 
anamnézis, mint azt a bemutatott esetben 
sem lehetett felfedezni. Az allergiás és 
infekciós etiológia kizárható volt. A bron
chocentrikus granulomatosisnak szeropo- 
zitív polyarthritisszel, szerogenatív rheu
matoid arthritisszel, ankylotizáló spondyli- 
tisszel, scleritisszel, pulmonalis echino- 
coccusszal és glomenúonephritisszel való 
előfordulását eddig egy-egy alkalommal 
közölték.

Differenciáldiagnosztikus szempontból 
elsősorban a mycobacteriosisoktól, a gom

bás betegségektől, a sarcoidosistól, az or
ganikus és anorganikus porok okozta pneu- 
moconiosisoktól kell elkülöníteni. A 
Wegener, a Churg—Strauss, a lymphoid és 
a necrotizáló sarcoid granulomatosisok an- 
giocentrikus jellegűek. Mivel ezért a kóris
me felállítása csak nagyobb anyagból lehet
séges, thoracotomiás kimetszésre érdemes 
törekedni.

A megbetegedés prognózisa kedvező 
még akkor is, ha súlyosbító szövődmények 
— pneumothorax, ARDS — néhány eset
ben előfordultak. Spontán visszafejlődésre 
is akadt példa. Az allergiás etiológiájú 
folyamatok corticoidokra jól reagálnak. 
Egyedülálló góc műtéti eltávolítása teljes 
gyógyuláshoz vezet, mint azt a bemutatott 
beteg kórlefolyása is alátámasztja.

Barzó Pál dr.

A pleura lyukacsossága idiopátiás 
spontán pneumothoraxban. Radomsky, J. 
és mtsai (Chirurgische Abteilung der Bun
deswehrkrankenhauses, Ulm): Pneumolo
gie, 1989, 43, 250.

Számos kórfolyamat vezethet spontán 
pneumothorax (ptx.)-hoz. A benne szenve
dők között mégis elkülöníthető egy cso
port, amely a klinikai tapasztalatok szerint 
saját entitással rendelkezik: előfordulási 
csúcs 20 és 30 év között, 3 : 1 arány a fér
fiak javára, az összes vizsgálható paraméte
rek alapján légzőszervi eltérés nem állapít
ható meg, a köpeny ptx.-től a totál 
collapsusig minden változat előfordulhat, 
ami mind nagyfokú sportterhelés, mind éj
szakai alvás közben felléphet; ritkán jelent
kezik túlnyomás, és a recidíva hajlam a kö
rültekintő szívó kezelés ellenére 30—70%. 
Noha a symptomás ptx.-től való elkülönítés 
végett ezt a formát idiopathiás jelzővel ille
tik, a műtéti terápia egyre gyakoribbá válá
sával az etiológiai tényezők felderítésére 
nagyobb lehetőség nyűik.

A szerzők a szóban forgó közleményben 
28 operatíve kezelt spontán ptx.-es betegen 
szerzett tapasztalataikról számolnak be. A 
műtéti indikációt az elhúzódó kitágulás és 
a recidívák képezték. A IV. bordaközben 
kis axillaris thoracotomiával hatoltak be. A 
bullosus képleteket általában takarékosan, 
ékresectióval, kapocs varrógéppel (GIA) 
távolították el. A megnyitás után, a colla- 
bált tüdő ellenére, gyakran nem tudták a 
ptx. okát megtalálni. A beavatkozás során 
először az apicalis segmentumot, majd a 
többieket is a thoracotomiás nyflásba húz
ták. Ilyenkor kézzel is erőltetett túlnyomás
sal igyekeztek a tüdőt felfújni. A tüdőfel
színt végül a folytonosság hiány helyének 
megállapítása céljából élettani konyhasó 
oldat alá helyezték, mivel a levegő buboré
kok gyöngyöződése alapján egész kismére
tű porozitás is felfedhető.

Mind a 32 thoracotomizált betegen műté
tet kívánó eltérést találtak. A hólyagok fő
ként az apicalis segmentumban helyezked
tek el és nagyságuk borsónyitói ökölnyiig 
terjedt. Szoliter vagy olvasószerűen a tüdő

széleken ülő minihólyagokat is észleltek; 2 
esetben nem a csúcsi részen. Látható sza
kadás legfeljebb 25%-ban fordult elő, ami 
olyan nagy repedést jelentett, hogy a tüdőt 
felfújni nem lehetett. Ruptura nélküli lyu- 
kacsosságot 75 % -ban figyeltek meg. A bul
la ilyenkor hasonlított a rossz minőségű fal
lal rendelkező léggömbhöz, amelynek 
tömítettsége térfogatának csökkenésével fo
kozódik és fordítva. Intraoperative tágult 
tüdő esetén buborékszerű pleura elváltozá
sok mindig megjelentek.

A hosszan tartó szívókezelésben része- 
sültekben sem fejlődtek ki olyan lapszerű 
mellhártya összenövések, amelyek a recidí- 
vát kivédhették volna. Ezt a modern szili
kon szívócsöveknek tulajdonítják. Átlag 30 
hónapos (4—52) nyomon követés után 
postoperativ kiújulást nem láttak.

A szerzők operatív tapasztalataikra tá
maszkodva csatlakoztak Ohata és Suzuki 
megfigyeléseihez, akik elektronmikrosz
kópos vizsgálattal a pleura mesothel 
10—20 mm nagyságú pórusokból álló fella
zulását észlelték spontán ptx.-ben. Ezeket 
a reparativ folyamatok elzárják, ami a pleu- 
rafaű fibrosisát megmagyarázza. Thoraco- 
scoppal a collabált tüdőn, a bullán kis nyí
lás vagy lyukacsosság nem ismerhető fel.

A leírtak alapján thoracotomia javasolt 
az első recidíva bekövetkeztekor, de az első 
ptx. kialakulásakor is, ha megfelelő szívó
kezelés után 8—10 nappal a tüdő nem tágul 
ki. Amennyiben a műtét a lokalizált pleura 
szövet károsodásának oki kezelésére, an
nak resectiójára irányul, parietalis pleurec- 
tomia végzése és kémiai anyagok bevitele 
felesleges. Ezt látszik alátámasztani a be
mutatott beteganyag, melyben a megfigye
lési idő alatt postoperative kiújulás nem lé
pett fel.

Barzó Pál dr.

Lappangó vagy állandó fertőzés ade- 
novirussal. Jones, J. F. (Szerkesztőségi 
közlemény.) (National Jewish Center for 
Immunology and Respiratory Medicine, 
Denver, CO): Amer. Rev. Resp. Dis., 1989, 
139, 1327.

A vírusfertőzés következményei jól is
mertek: a vírussal fertőzött sejtek pusztulá
sa, vagy a vírus immunválaszt kiváltó anyag 
felismerése a sejthártyán, vagy azon belül 
és azt követően a gazda immunrendszeré
nek a romlása. Valóban egyszerű fogalmak 
kapcsolódnak össze a vírus és a gazda kü
lönlegességeinek a nagy számával, ame
lyek aktuálisan magyarázatát adják a fertő
zés és a gazda válasza típusának, valamint 
a létrejött betegség sajátosságainak. Szá
mos közleményben összegezték a vírusfer
tőzés kóroktanára vonatkozó jelenlegi is
mereteinket.

A következtetések egyik sorozata fog
lalkozik a vírus jelenlétével, az állandó 
vagy lappangó fertőzéssel. A lap e számá
ban megjelent közleményükben Hogg és 
mtsai a tüszős hörgőtágulatos tüdőben az 
állandóan jelen levő vírussal foglalkoztak.



Elméletük szerint a hörgőtágulat keletkezé
sében az állandóan jelen levó adenovirus- 
nak szerepe van.

A hörgőtágulat kórokozó mechanizmu
sának az azonosítása jelentős cél. Ennek a 
betegségnek a korai kórismézése a megfe
lelő gyógykezeléshez vezethet, vagy vírus- 
ellenes szerekkel, vagy olyan gyógyító el
járással, ami legyőzi a sejtpusztulást 
és/vagy az azt követő hegesedést. A műtét 
mindig csak időleges megoldás: gátolja a 
károsodás teijedését, de azt nem állítja 
meg. Feltételezésük szerint az állandó, 
vagy a lappangó vírusnak szerepe van eb
ben a folyamatban.

Felmerült az a kérdés is, hogy a hörgőtá- 
gulatot lappangó, vagy állandóan jelen levő 
adenovirus okozza-e. A jelenlegi felfogás 
azt sejteti, hogy a mandula szövetéből az 
adenovirus tenyésztéssel a kötőszöveti sej
tekből mindig kimutatható. Közvetett sejt- 
osztódást elősegítő anyagokkal való kezelés 
után tenyésztéssel az adenovirus szintén áb
rázolható volt. Azt ma még nem tudjuk, 
hogy mennyi ezeknek a sejttípusoknak, 
vagy szöveteknek a teljes mennyisége, vagy 
hogy mennyi adenovirust tárolnak.

A szövetekben levő gének helyének a 
megállapítása csupán egyik kis kérdése a 
felmerült problémáknak. A vírusban levő 
kromoszómák, ill. a bennük levő gének 
összessége fajlagosan megállapítható direkt 
a sejthártyák antigénjei ellen ható egy sejt
vonalból származó ellentestekkel helyileg 
ható eltérő alkatú, ill. más népességből 
származó egyedek keresztkötődésével.

Ha valaki feltételezi, hogy ezek a ténye
zők és az időtartam, ami szükséges a hör
gőtágulat kifejlődéséhez (csecsemőben ez 
az idő 8 hónapnál kevesebb), a vírus állha
tatosságának a vitája nyitott kérdéssé válik. 
Csak a csecsemőben keletkezik ilyen rövid 
időn belül hörgőtágulat? Ugyanakkor fel
nőttekben az állandó, vagy a lappangó fer
tőzés előfeltétele ennek az elváltozásnak a 
kialakulására?

Hogg és mtsai megfigyelésének az a je
lentősége, hogy felhívták az olvasók figyel
mét a helyben levő eltérő alkatú, ill. más 
népességből származó egységek közötti ke
reszteződésre, mint lényeges szempontra az 
idült, állandó, vagy lappangó vírusfertőzés
re a hörgőtágulat kóroktanában.

Amikor majd több ismerettel rendelke
zünk a molekuláris biológiában, amelyek 
társulnak a különböző típusú károsodással 
és gyógyulással, ez és ajiasonló technikák 
igazolják majd, hogy milyen értékesek 
ezeknek a folyamatoknak az azonosítására 
és kifejlesztik majd a fajlagos beavatkozás 
eszközeit.

Pongor Ferenc dr.

Szérum adenosin deaminase aktivitás 
mycoplasma pneumoniában. Nishikawa,
H. és mtsai Ost Department of Internal Me
dicine, Kumamoto University medical 
School, 1—1—1 Honjo, Kumamoto): 
Chest, 1988, 94, 1315.

Az adenosin deaminase (ADA) igen fon
tos T-lymphocyta enzym, amelynek aktivi
tása a cellularis immunitás stimulált állapo
tában a plazmában megnövekszik. Myco
plasma pneumoniae okozta akut tüdőgyul
ladásban, eltérően a bakteriális eredetű 
pneumoniáktól, a T sejtek aktivizálódnak. 
A szerzők ezért 32 (12 mycoplasma, 20 
bakteriális etiológiájú) tüdőgyulladásban 
szenvedő plazma ADA szintjét követték an
nak vizsgálatára, hogy alakulásából diffe
renciáldiagnosztikai következtetések 
levonhatók-e az említett két betegségcso
port vonatkozásában.

A 12 mycoplasmás eredetű pneumoniá
ban a kórismét complement fixációs teszt 
révén, az ellenanyag titer megemelkedése 
alapján mondták ki. A 20 bakteriális tüdő- 
gyulladásban nem találtak titeremelkedést 
és a betegek /Mactam antibioticumok hatá
sára jól gyógyultak. Az ADA aktivitás 
fokozódását a tünetek megjelenésétől szá
mított 10 napon belül mindegyik mycoplas
más esetben ki lehetett mutatni. A vizsgála
tot Giusti módszerével végezték.

A szérum ADA szintjének átlaga a my
coplasmás csoportban 30,2 ±14,0, a bakte
riális folyamatokban 12,5±3,3, míg a kont
rollok között 15,2 ±4,5 U/I (37 °C) volt. 
Az emelkedés a mycoplasmásokat illetően 
szignifikánsnak mutatkozott (p<0,001).

Az eredmények arra utalnak, hogy a 
mycoplasma és a bakteriális etiológiájú 
pneumoniák korai differenciáldiagnoszti
kájában, a szérum ADA meghatározása se
gítséget jelenthet, mivel aktivitása szemben 
a complement fixációs próbával kimutatha
tó ellenanyag szinttel, a mycoplasma tüdő- 
gyulladásokban már a megbetegedés kez
detét követő néhány napon belül 
megnövekszik.

Az ismertetett eljárás lehetőséget nyújt 
ezáltal a mycoplasma pneumoniában szen
vedők mielőbbi, célzott kezelésének 
(erythromycin, tetracyclinek) megkezdésé
re. Tudvalévő ugyanis, hogy a Mycoplasma 
pneumoniae-re a /Mactam antibioticumok 
nem hatásosak.

Barzó Pál dr.

Véralvadás, thrombosis

A proximális vénás trombózisok kez
deti 5 napos heparin terápiájának össze
hasonlítása a 10 napos heparin kezelés
sel. Hull. R. D. és mtsai (Univ. of Calgary, 
Dept, of Med. Foothills Hosp., Calgary, 
AB T2N 4N1, Canada): N. Engl. J. Med., 
1990, 322, 1260.

A mély vénás trombózisok kezelését nap
jainkban általában 10 napos intravénás he
parin infúzióval végezzük és a kezelés 5. 
napján egyidejűleg kezdjük adni a per os 
anticoagulans szert több hónapon át. Újab
ban vannak olyan vélemények is, hogy 
elégséges a fövidebb heparin kezelés is, 
már csak gazdasági okokból is, a betegek
nek rövidebb ideig kell intézetben tartóz
kodniuk.

A kanadai szerzők összehasonlító vizsgá
latban nézték meg, hogy a rövidített hepa
rin terápia után nagyobb gyakorisággal 
jelenkeznek-e recidív trombózisok, mint az 
eddig alkalmazott 10 napos heparinozás 
után. Korban, nemben, klinikai gyanúje
lekben és bizonyított trombózisokban, 
trombózis előzményekben, egyidejű beteg
ségekben és/vagy műtétekben, vérzés rizi
kóban azonos mélyvénás trombózisban 
szenvedő betegeket válogattak ki az össze
hasonlítás céljaira. A betegek kezdeti 5000 
E intravénás bolus után a vérzés rizikótól 
függően napi 40 000, illetve 30 000 E hepa- 
rint kaptak intravénás infúzióban 5, illetve 
10 napon át. A rövid periódusú heparin- 
kezelés első napjától, a 10 napos heparino
zás 5. napjától kaptak a betegek egyidejűleg 
per os anticoagulanst (warfarin) 10 mg-os 
kezdeti adagban 12 hétig a prothrombin-idő 
rendszeres ellenőrzésével. Egyéb tromboli- 
tikus kezelést nem rendeltek. A terápiás kí
sérlet randomizáltan, kettős vak formában 
történt.

Az objektivizált recidív tromboembólia 
mindkét csoportban 1% -ban fordult elő, a 
tartós kezdeti heparin csoportban 17—70 
nap múlva, a rövid heparin csoportban
21—52 nap múlva. Mindkét vizsgált beteg
csoportban (100, illetve 99 beteg) a recidi- 
váló trombózisok felében a protrombin idő 
alapján számított normalizálódási arány a 
megkívánt alatti volt. Az egyidejű betegsé
gek és műtéti beavatkozások megoszlása 
mindkét csoportban azonos volt. A na
gyobb vérzések is hasonlóak voltak (6 és 
7). Az eredmények szerint a rövidebb idő
tartamú kezdeti heparin terápia is hatékony, 
a betegek hamarabb kibocsáthatók a kór
házból.

Iványi János dr.

Mélyvéna thrombosisok diagnosztiká
ja: színes doppler-sonographia versus 
phlebographia. Fürst, G. és mtsai (Inst. f. 
Diagnostische Radiologie der „Heinrich- 
Heine”-Universität, Düsseldorf): Fortschr. 
Röntgenstr., 1990, 152, 151.

A mélyvénás thrombosisok kórismézését 
megnehezíti az a körülmény, hogy az ese
tek mintegy kétharmadában nem okoz más 
tüneteket. Ezen túl pedig a klinikai tünetek 
kimondottan aspecifikusak, így a klinikai- 
lag gyanított thrombosis az esetek 
50 % -ában nem erősíthető meg vagy csupán 
csekély jel utal erre. Az ascendáló phle
bographia nyújtja a legjobb találati bizton
ságot, amellyel az újabb vizsgálati eljárá
sok megbízhatósága lemérhető.

Új eljárás a mély véna thrombosisok kor
szerű kórismézésében az angiodynogra- 
phia (ADG; színesen jelzett doppler- 
sonographia) bevezetése, amely a véráram
lás sebességét és irányát színesen ábrázolni 
képes.

A szerzők prospektiv tanulmányukban a 
mély medence- és lábszárvénák 102 eseté
ben végzett ADG-vizsgálatát ascendáló _ _
phlebographiával hasonlították össze. Az 2109
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ún. „slow-flow-technika” alkalmazása le
hetővé tette a tanulmányuk 2. részében (26 
vizsgálat) a tibio-fibularis vénák direkt áb
rázolását. A femoro-poplitealis thrombosis 
kimutatása, illetve kizárása 95%, illetve 
90%-os sensitivitással, és 99%, illetve 
97%-os specificitással sikerült. Az akut és 
chronikus occlusiók sonographiás jelei 
nagyrészt megegyeztek. Az áramlás színes 
ábrázolása három eset közül kettőben lehe
tővé tette az excentrikus, nem lineárisan 
fekvő erek ábrázolását és az obturáló 
thrombosis kizárását a hiányzó véna- 
compressibilitas ellenére.

Az ADG gyors és biztos eljárás a 
femoro-poplitealis vénathrombosis kimu
tatására. A véráramlás színesen jelzett 
doppler-sonographiája és a phlebographia 
összehasonlítható képábrázolást szolgáltat
tak. Az ADG különösen hasznos eljárás
nak bizonyult a thrombolytikus kezelés 
eredményességének megállapításában.

ifi. Pastinszky István dr.

Systemás lysistherapia szövetplas- 
minogen-aktivátorral fulmináns tüdő- 
emboliában. Rix, E. W. és mtsai (Medi
zinische Klinik, St. Josefc-Hospital, 
Wiesbaden): Dtsch. med. Wschr., 1990, 
115, 253.

A nagy tüdőerek emboliás occlusiójánál 
különböző therapiás lehetőségek adódnak, 
amelyek a recidíva-prophylaxis korlátozá
sától és az anticoagulansokkal az appositio- 
thrombosis meggátlásától az invasiv és az 
operatív eljárásokig terjedhetnek. Az arte- 
rialis hypoxaemiával járó instabil keringés 
kockázati javallatokat teremt a gyors syste- 
más lysiskezelésre, hasonlóan mint az akut 
myocardialis infarctus esetén.

Ennek példázására a szerzők egy 44 éves 
nőbetegük esetét ismertetik, akinél a mély 
lábszárvéna thrombosisából származó ful
mináns tüdőemboliát recombinans szövet- 
plasminogen-aktivátorral (rt-PA) kezeltek. 
A 70 mg rt-PA-t két órán át folyamatosan iv. 
infusióval adták. A lysiskezelés előtti per- 
fusiós scintigram a centrális hiluserek em
boliás elzáródása miatt a jobb tüdő csak
nem teljes kiesését mutatta, de emellett 
még járulékosan a bal tüdő több segmenta- 
lis perfusiós kiesését is igazolta. Még a 
lysiskezelés alatt az első két órában javultak 
a keringési paraméterek és az aloit jobb 
szív terhelés echo- és EKG-jelei. Ennek 
megfelelően gyorsan növekedett az arteria- 
lis p02. A 48 óra utáni scintigraphiás 
kontroll a jobb tüdőlebeny és a bal alsó tü- 
dősegmentum csaknem teljes reperfusióját 
igazolta.

Tapasztalataik alapján a systemás rt-PA- 
infusio a haemodynamiásan jelentős masz- 
szív tüdőembolia hatásos és relatív kocká
zatmentes kezelési módja összehasonlítva 
az urokinaseval vagy a streptokinaseval 
végzett szelektív vagy systemás lysissel és 
a sebészi thrombectomiával.

ifi. Pastinszky István dr.

Tüdőembolia — praeventiv eljárások, 
különös tekintettel a cava-filterekre. Pfis
terer, M., Stulz, P. (Interventioneile Kardi
ologie, Dep. Innere Medizin, Universi
tätskliniken Basel): Schweiz, med. Wschr., 
1989, 119, 1493.

A tüdőembolia praeventiv eljárásai egy
részt magukban foglalják a mély vena 
thrombosis prophylaxisát (= primer prae- 
ventio), másrészt a tüdőembolia-recidívák 
megakadályozását (= szekunder praeven- 
tio). A mély venathrombosisok prophyla- 
xisára, elsősorban a műtét utáni betegek
nél, fizikális módszereket alkalmaznak, 
mint pl. a kompressziós harisnyák stb., to
vábbá gyógyszeres kezelést (anticoagulans 
szerek, dextrin és részben aggregatio- 
gátlók). A recidíva-prophylaxis elsősorban 
a heparinisatio/anticoagulatióra épül, 
azonban vannak ellenjavallatok, szövődmé
nyek vagy a terápia elégtelensége. Ilyenkor 
jöhet szóba a vena cava-filter implantatiója 
a következő javallatok mérlegelésével: 1. 
heparinkezelés ellenjavallata; 2. az antico
agulans kezelés szövődményei; 3. adaequat 
anticoagulans kezelés ellenére recidiváló 
tüdőemboliák (kezelési kudarc); 4. masz- 
szív tüdőembolia miatti pulmonalis embo- 
lectomia után; 5. kiterjedő vénathrombosis 
esetén prophylactikusan, speciálisan >5 
cm szabadon lengő venathrombus, vagy 
nagy (pl. csípő) műtété előtt; 6. már jelen
tősen fokozott tüdőérellenállásnál, mint pl. 
a symptomás cor pulmonale.

A szerzők 1982—1989 között 24 (17 férfi, 
7 nő, 17—84 éves) betegnél helyeztek el kü
lönböző típusú cava-filtert (Mobin— 
Uddon-filter, n = 4; Kimray-Greenfield- 
filter, n = 14; Günther-filter, n = 6). A 
színesen kódolt doppler-sonographiával a 
cavographiás viszonyok jól ellenőrizhetők. 
A későbbiekben öt betegük halálozott el, 
de csupán csak az egyik masszív recidiváló 
embóliában.

A tüdőemboliák szekunder prophylaxisa 
csakúgy mint előbb, a heparinisatióra és az 
ezt követő anticoagulatióra alapul. Csak el
lenjavallatok, szövődmények, kezelési el
égtelenség, valamint egyes kockázati ese
tekben kerülhet a cava-filter-implantatio 
javallatba. Az újabb filtertípusok vena- 
punctióval behelyezhetők, a v. cava inf. -ba; 
a vér áramlását kevésbé befolyásolják és ef- 
fektíve gátolják az embólia recidíváját. így 
ma már a régebbi, csupán az „extrém ese
tekre” szorítkozó állásfoglalás nem tekint
hető többé jogosultnak.

ifi. Pastinszky István dr.

A mélyvénás thrombosis diagnosztiká
ja. Habscheid, V. és mtsai (Klinik und Po
liklinik für Nuklearmedizin und Institut für 
Röntgendiagnostik der Universität Würz
burg): Dtsch. med. Wschr., 1989,114, 837.

Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis 
(MVT) klinikai tünetei — főleg a kezdeti 
stádiumban — igen változatosak.

A legtöbb thrombosis a lábszáron kezdő

dik. A thrombus kimutatására a legérzéke
nyebb módszer a phlebographia, alkalma
zásának azonban korlátot szabnak
költségei, mellékhatásai és a sugárterhelés 
veszélye. Éppen ezért a diagnosztikában 
előtérbe kerültek a rutinszerűen alkalmaz
ható indirekt módszerek, mint a plethys- 
mographia és a Doppler UH vizsgálat. 
Mindkét eljárás az akut elzáródás áramlás
ra kifejtett funkcionális hatását méri, ezért 
a lábszár területén a véleményalkotáshoz 
nem elégséges. A különböző radioizotóp 
módszerek közül leginkább a ß5l-
fibrinogen teszt alkalmas a lábszári throm- 
bosisok kimutatására, mégis inkább csak 
tudományos célú vizsgálatokra használják. 
Még kérdéses, hogy a kipróbálás stádiumá
ban lévő TCT scintigraphia, amelynek a 
l25I-fibrinogen teszttel szemben számos e- 
lőnye van, milyen eredménnyel alkalmaz
ható a klinikai gyakorlatban.

A comb területén a MVT diagnózisában 
nagy jelentőségű a real-time UH vizsgálat. 
A Doppler vizsgálattal és a plethysmogra- 
phiával ellentétben ezzel a módszerrel a 
thrombosis kiterjedése direkt módon ábrá
zolható. Terápiás beavatkozások (pl. 
thrombolysis) eredménye jól megítélhető. 
Az érlumen komprimálhatóságának hiá
nya, mint a thrombosis legfontosabb jel
lemzője egyszerűen, nagy szenzitivitással 
és specificitással igazolható. Ezzel a vizs
gálómódszerrel a lábszári vénás elzáródá
sok is aránylag nagy pontossággal kimutat
hatók. Noha az izolált lábszári thrombo- 
sisok ritkán vezetnek tüdőemboliához és 
postthrombotikus syndromához, jelentősé
güket — főleg ágyban fekvő betegeknél — 
nem szabad alábecsülni, mivel enyhe tüne
tek mellett is hajlamosak a növekedésre. 
Pontosan ebben az esetben van értelme egy 
problémamentesen alkalmazható, kevés 
időt igénylő eljárásnak, mely l25I- 
fibrinogen teszttel ellentétben azonnali 
eredményt ad.

A morphologia megítélésére a legponto
sabb módszer a phlebographia marad, bár 
nehézségek adódhatnak értékelésénél. 
Ésszerűnek látszik azonban korlátozása a 
tisztázatlan esetekre, valamint a tervezett 
beavatkozások (műtét, thrombolysis) előtti 
diagnosztikára, tekintettel a real-time UH 
vizsgálat teljesítőképességére.

Menyhei Gábor dr.

Tüdőembólia. Dunmire, S. M. (Div. of 
Emerg. Med. Univ. of Pittsburgh. Pitts
burgh, PA 15213, USA): Emerg. Med. 
Clin. N. Amer. 1989, 7, 339.

Azokban az esetekben, amelyekben a tü
dőembólia pontos diagnózisának megálla
pítása késedelmet szenved, a mortalitás 
akár 30%-os is lehet. Éppen ezért érthető a 
törekvés ennek a súlyos klinikai képnek mi
előbbi felismerésére, diagnosztizálására és 
megfelelő módon való kezelésbe vételére. 
Az elmúlt 15 évben számos új diagnoszti
kus módszer került bevezetésre, ezek nem



is mindig invazívak, megfelelő alkalmazá
suk a módszer bevezetésétől is függ.

A tüdőembólia foirása 70% -ban a térd 
fölötti vénákból származik ma is, a rizikó- 
faktorok ismertek (immobilizáció, pangá
sos szívelégtelenség, elhízás, továbbá a hy- 
perkoagulabilitás számos formája). Az 
említett nem invazív próbák közül a forrás 
kiderítésére a Doppler-ultrahang vizsgálat 
elsősorban a térd fölötti vénás trombózisok 
igazolására, a 125 jóddal jelzett fibrinogén- 
próba inkább a lábszárban lévő trombózi
sok felderítésére alkalmas, az impedancia 
plethysmographia pedig a térd fölötti trom
bózisok diagnosztizálására szolgál, végül a 
duplex scanning B-mód ultrahanggal kom
binálva a lábon bárhol előforduló trombózi
sok felderítésére alkalmas. Az invazív vizs
gálatok közül a venographia 96—98%-os 
biztonsággal ábrázolja a láb trombózisait,
3—7%-ban azonban a beavatkozás is okoz
hat thrombophlebitist.

A tüdőembólia tünettana típusos, adott 
esetben azonban dyspnoe, pleuralis mellkasi 
fájdalom, haemoptoe, jobbszívfél-elég- 
telenség és cardiovascularis collapsus esetén 
egyéb betegégekre is kell gondolni, ebben a 
nagyon részletes anamnézis is segíthet. A 
diagnózist a fizikális vizsgálat, mellkasrönt
gen, EKG mellett a perfúziós és ventilációs 
tüdő scanning biztosíthatja, legbiztosabban 
a tüdő angiographiája.

A kezelést illetően a heparin, súlyosabb 
esetekben a thrombolytikus terápia jön szó
ba (strepto-, urokinase és a szöveti plasmi- 
nogén aktivátor, kétségbeesett esetben a se
bészi embolectomia) (halálozása 25%). A 
thrombolytikus terápia ellenjavallata az ak
tív belszervi vérzés, 2 hónapon belüli sebé
szi beavatkozás a koponyán belül és a 2 hó
napnál frissebb cerebrovascularis történés. 
Terhes mélyvénás trombózisát heparinnal 
kell kezelni.

Iványi János dr.

S-protein-hiány az agyi arterialis 
thrombosisban szenvedő fiatal betegeknél.
Schäfer, H.-P., A. van Félten (Gerinnungs
labor DL 28, Medizinische Klinik, Univer- 
sitatsspital Zürich): Schweiz, med. Wschr., 
1989, 119, 489.

Az S-protein K-vitamin-függőségű glyko- 
protein. Alacsony S-proteinszint fordul 
elő: 1. congenitalis autosomal is domináns 
öröklésnél és 2. szerzett formában hepato- 
pathiák, oralis anticoagulatio esetén, ter
hesség folyamán, valamint oestrogen és bi
zonyos cytostatikus kezelés alatt. A klinikai 
tapasztalatok szerint a szabad S-protein 
csökkenése a vénás thrombosisok emelke
dett incidentiájával jár.

A szerzők 1987—1988-ban végzett pros
pektiv alvadás-fiziológiai tanulmányukban 
33 kryptogenetikus thrombotikus agyin- 
farctus és az S-proteinhiány közti lehetsé
ges összefüggéseket kutatták. A leggyako
ribb lelet 13 betegnél (10 nő, 3 férfi) a 
szabad S-protein szint kisebbedése volt. Az 
S-proteinhiányos és thrombosisos agyin- 
farctus-betegeknél feltűnő volt a nőbetegek 
nagyobb hányada (10 : 3), az első tünetek 
fiatalkori (átlag 26 év körüli) megnyilvánu
lása, a recidívára való hajlamosság (5 eset), 
továbbá egyéb járulékos kockázati tényezők 
(nikotin és/vagy oestrogenkészítmények 10 
esetben) gyakori csatlakozása.

A prospektiv vizsgálataik eredményei 
szerint fiatal betegek aetiologiailag tisztá
zatlan agyi arterialis thrombosisa esetén 
megalapozott a plasmatikus alvadási zava
rok utáni kutatás, amelyek kiválasztott ese
tekben oralis anticoagulans szerekkel ered
ményesen kezelhetők és az autosomalis 
dominánsan öröklött zavar a családtagokon 
is kutatható és ezeknél a járulékos 
kockázati tényezőkről való praeventiv felvi
lágosítás is megtörténhet.

ifj. Pastinszky István dr.

Tüdőembóliák hosszú távú repüléskor 
és után („economy class syndrome”). 
Bürki, U. (Praxis f. Innere Medizin, 
Thun): Schweiz, med. Wschr., 1989, 119, 
287.

Már régóta ismeretes, hogy a vénás stasis 
a lábszár vénás thrombosisára praedispo- 
nál, mert az áramlási sebesség az alsó vég
tagokban fekvéskor a felére, üléskor pedig 
a harmadára csökken; hosszabb autóuta
zásnál idősebbeknél gyakran lép fel boka- 
vizenyő.

A modem tömeges turizmus kapcsán az 
óriásgépek szűk ülésviszonyai különös koc
kázatot jelentenek mélyvénás thrombosi- 
sokra és következményes tüdőembóliára. 
Az angol—amerikai irodalomban ezt a koc
kázatot többször leírták és ,economy class 
syndrome” terminológiával ismeretes, vi
szont a német irodalomban a repülési alkal
masságot illetőleg alig van említés a hosszú 
távú repülés thromboemboliás szövődmé
nyeiről.

A szerző ennek a dokumentálására két 
nővér thromboemboliás esetét ismerteti, 
akik a vénás thrombosisra többszörösen ve
szélyeztetettek voltak. Az egyik eset halá
losan végződött. A hosszú távú repülések 
akut halálozásai között a tüdőembóliák 
nem ritkák (18%) és ez nagyobb részben a 
nőket érinti. A prophylaxisban a követke
zők ajánlatosak: repülés alatt a lábszárak 
intermittáló mozgatása (többszörös felke
lés, néhány lépés járás), elegendő folya
dékfogyasztás; üléshelyzetben a hosszú al
vás kerülendő.

Vitatott kérdés marad a különösen koc
kázatos betegek prophylactikus anticoagu
lans kezelése (cumarin, thrombocyta- 
aggregatio-gátlók, kis dózisú heparin).

iß. Pastinszky István dr.

HELYESBÍTÉS

Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy e szám színes hirdetésében szereplő Nitromint 
retard tabletta rendelhetősége az alábbiak szerint változott.
,,Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal”
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STREP-TESZT
in vitro diagnosztikai készlet 

Streptococcus A antigén kimutatására
OTI támogatja

26 Ft térítési díj JELENTŐS
75 vizsgálathoz elegendő anyagot tartalmaz KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS!

A KIMUTATÁS IDŐTARTAMA

6-8 perc

Streptococcus A antigén kimutatására 
szolgál orr-, fül- torokkenetből.

•  A készlet minden eszközt tartalmaz, amely a vizsgá
lathoz szükséges.
9 A tesztkészlet 75 vizsgálathoz elegendő anyagot 
tartalmaz.
•  Az egy vizsgálatra eső költség -  26.- Ft térítési d í j . 
töredéke a hagyományos tenyésztéses vizsgálatnak.
9 Az Országos Társadalombiztosítási Intézet támo
gatja a termék forgalmazását.

18 HAVI SZAVATOSSÁG

Szakvélemények
9 SZEM Dr. Pintér Attila minisztériumi főtanácsos osztályvezető

1990. május 21. -  kivonat -  
,A teszt alkalmazásával (negativitás esetén) elkerülhető a gyermek
közösségek felesleges preventív gyógyszerelése, a felvételi zárlat, 
a szülők tartós keresőképtelensége stb. Az alkalmazásával tehát je
lentős költségmegtakarítás is elérhető.”

9 Orvostovábbképző intézet i.sz. Gyermekgyógyászati Tanszék 
Dr. Nyerges Gábor, az orvostudományok doktora, tanszékvezető 
egyetemi tanár 1990. május 3. -  kivonat -
„A gyorsteszt -  amelyet és amelyhez hasonlókat a fejlett egész
ségügyi ellátással rendelkező országok már régen alkalmaznak -  
lehetővé teszi az azonnali actiológiai diagnózist... Ha a 
tenyésztéses vizsgálat és a felesleges antibiotikum kezelés költsé
geit tekintetbe vesszük, úgy a ráfordítás (haszon hányados) anyagi 
szempontból is a gyorsteszt hazai bevezetése mellett szól."

9 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Füi-orr-gégekiinika 
Dr. Szabó Iván egyetemi adjunktus 1990. május 3. -  kivonat -
A  STREP-teszt csomagolása, kivitele esztétikus, praktikus és cél
szerű...Véleményünk szerint nemcsak szájüregből, illetve garatból 
vett váladék vizsgálatára alkalmas, hanem fülészeti használata is 
célszerű.”

Forgalmazza: BiOITIOndeX Kft. 
1 4 7 6  B u d ap est, 1 0 0  Pf. 1 9 6

Az Egyesült Államokban 1984 óta forgalomban lévő gyorsteszt
Megrendelhető: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Vállalat 

1368 Budapest, pf. 243



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

CELLADAM-TESZT 
és az orvosi lelkiismeret

T. Szerkesztőség! Egyre több helyen vég
zik az országban külön e célra kialakított 
laboratóriumokban, vagy kiszállásos vér
vételek segítségével a CELLADAM- 
TESZT szűrővizsgálatot, mely az alkalma
zók szerint, immunegyensúly állapotra ad
na felvilágosítást és mely vizsgálat pozitív 
eredményét a Celladam-cseppek szedésé
nek indikációjára használják fel. A vizsgá
latok ára 300,— Ft.

Egyre több beteg fordul orvoshoz, vagy 
klinikai laboratóriumokhoz e vizsgálat po
zitív eredményét kézben tartva és kérve, il
letve követelve a kontroll vizsgálatokat és 
kérve a felvilágosítást az eredmény értel
mezésére vonatkozóan.

Egyre több azoknak az egyéneknek a szá
ma, akik a CELLADAM-TESZT eredmé
nye miatt betegség-fóbiába esnek és nem 
hisznek a mindenre kiterjedő orvosi, vala
mint laboratóriumi vizsgálatok negatív le
leteinek.

Mindezen tapasztalati tények ismereté
ben felmerül a kérdés: vajon nagy felfede
zésről, szakmai tájékozatlanságról vagy ne
tán az egészségügy tehetetlenségéről van-e 
szó? E rövid tájékoztató minden orvos és 
egészségügyi dolgozó számára ismereta
nyagként szolgál, elősegítve e kérdésekre 
lelkiismeretünk szerinti választ, és hallga
tásunk vagy cselekvésünk indíttatását. 
„Vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits 
Mihály).

Mi végeredményben a CELLADAM- 
TESZT, melyet Kovács Ádám által alapított 
Cancer Research Group, mint morpho- 
topológiai analízist rákdiagnosztikus vizs
gálatként vezetett be és hogyan vált e teszt 
immunegyensúly szűrővizsgálattá?

A CELLADAM-TESZT-vizsgálat nem 
egyéb, mint tárgylemezre kicseppentett 
vérsavó 37 °C-on történő beszáradása után 
a savó szárazanyag-tartalma által kialakított 
folt mikroszkópos kiértékelése. A beszá
radt savócsepp két szélsőséges képpel jelle
mezhető, az egyik forma románkori temp
lomok rozetta ablakának szabályos 
mintázatára emlékeztet, míg a másik 
amorf, szabálytalan rajzolattal jellemezhe
tő. Természetesen nagy százalékban 
(10—30%) átmeneti formák is láthatók. A 
szabályos rajzolatot negatívnak, az irregu- 
láris formát pozitívnak és a kettő között 
lévőket átmeneti alakzatnak jelölik a mun
kacsoport tagjai. A vércseppbeszáradás- 
vizsgálat egyébként nem újkeletű, mert 
már 1959-ben a Kísérletes Orvostudomány 
11. kötet 503. oldalán Czirbusz György tol
lából értékelés olvasható a Bólém által 
1942-ben bevezetett és daganatos megbete
gedések diagnózisára ajánlott teszt értéke
léséről. E vizsgálatról kiderült, hogy a 
poztivitás nem más, mint a fokozott vörös- 
vérsejt süllyedés analóg megnyilvánulása.

Érdemes elsőként áttekinteni azokat a 
vizsgálati eredményeket, melyek alapján 
Kovács Áiám munkacsoportja az 1980-as 
évek derekán a CELLADAM-TESZT-et 
mint rákdiagnosztikai tesztet hirdette. Az
1987. májusi ismertetőjükből idézem az 
alábbiakat: „Véleményünk szerint és eddi
gi eredményeink is ezt igazolják, a módszer 
alkalmas tömeges rákszűrésre, mert meg
bízhatósága jobb a monoklonális antitest
kiteknél, ezenkívül gyorsabb és nagyság
rendekkel olcsóbb. Ugyanis a különböző 
intézményekben végzett ún. kettős vaktesz
tek alapján korrelációja a klinikai diagnó
zissal jobb, mint a jelenleg alkalmazott 
diagnosztikai eljárásoké” . E kijelentés 
alapját a következő vizsgálatok képezték: 
— Az OTKI II. sz. Sebészeti Klinikán 
1985-ben különböző rákos megbetegedés
ben szenvedő számos betegen az MTA Or
vosi Osztályának ad hoc bizottsága szerint 
szakszerűen végzett és mérvadó vizsgála
tok alapján a daganatos betegek valódi po
zitív eredményt mindössze 41%-ban adtak. 
Kovács Adám munkacsoportja ugyancsak 
az Akadémiai Bizottsághoz állításuk altá- 
masztásaként benyújtott Zürichben végzett 
vizsgálatok szerint előrehaladott rákos 
progresszióban lévő betegeknél 83%-ban, 
míg rákos, de nem kezelt betegeknél 
68%-ban bizonyult a tesztvizsgálat pozi
tívnak.

— 1988-ban a Bajcsy Zsilinszky kórház
ban több mint 250 daganatos betegen, a 
BM Korvin Ottó kórházban pedig 77 daga
natos betegen különböző rákdiganosztkus 
tesztekkel párhuzamosan végeztek minden 
kritikát kiálló igen alapos, statisztikailag 
analizált vizsgálatokat. Érdemes egy-két 
jellemző adatcsoportot kiemelni. A teszt 
pozitivitást mutatott különböző szervrend
szeri előfordulású dagantokban a következő 
százalékokban: emésztőrendszer és hashár
tya 46%, légzőrendszer és mellkas 28%, 
csont, kötőszövet, bőr emlő 37%, húgy, 
ivarszerv 16%, egyéb lokalizációjú dagana
tok 40%. A másik vizsgálatsorozatban kli- 
nikailag, szövettanilag diagnosztizált tumo
ros esetek 65%-ában mutatott pozitív 
reakciót és 15%-ban értékelhetetlen volt a 
CELLADEM-TESZT. Ez utóbbi vizsgálat- 
sorozatban nemzetközileg elfogadott tu- 
mormarker vizsgálatok közül összehasonlí
tásra kerültek a lipidhez kötött szialsav, 
neopterin, carcinoembrionális (CEA) anti
gén, alfa-foetoprotein és a CA50 tumor
asszociált antigén marker vizsgálatok. Míg 
a komplex tumormarker vizsgálatok ered
ménye 96%-ban egyezett a tumoros álla
pottal, addig a CELLADAM-TESZT 
65%-ban mutatott pozitivitást. Ezek azok 
az eredmények tehát, melyek alapján a 
Cancer Research Group munkatársai a mo
noklonális ellenanyagokat tartalmazó rák
diagnosztikai teszteknél pontosabbnak és 
jobbnak tartották saját vizsgálatukat.

A rendelkezésre álló egyéb adatok is a

fentiekhez teljesen hasonló eredményt mu
tatnak, így azok felsorolása gyakorlatilag 
ismétlést jelentene. Fontos azonban ki
emelni, hogy leszámítva az átmeneti vagy 
nem értékelhető reakciókat, a klinikailag 
és szövettanilag biztosan malignus daga
natos megbetegedésben szenvedő esetek
15—65%-ában viszont az eredmény nega
tív volt. Bármely oldalról értékeljük a tesz
tet, ezek az adatok rontják a teszt specifici- 
tására vonatkozó állításokat, azt semmi
képpen sem támasztják alá.

A legnagyobb gondot a teszttel kapcso
latban, bármit is mutatna ki, a fajlagossá- 
gának hiánya okozza, vagyis, hogy a kont
roll egészséges egyéneknél is pozitív 
reakciót adhat. Már az első vizsgálatok rá
mutatnak arra, hogy a daganatos betegek 
mellett vizsgált kontroll egészséges szemé
lyeknél a következő százalékos értékhatá
rok között kaptak pozitív értékeket: 
25—45%. Esetenként a pozitív leleteken 
kívül 35%-ot is elért az értékelhetetlen 
vagy átmeneti megjelölés. Több mint 500 
laboratóriumi és orvosi vizsgálattal állan
dóan kontrollált véradó 69%-a mutatott 
csak negatív eredményt, 18%-uk átmeneti 
reakciót jelzett, és 13%-uk adott pozitív 
eredményt. A CELLADAM-TESZT 
egészségeseken adott pozitív vizsgálati 
eredményével kapcsolatban már 1985-ben 
az Akadémia Orvosi Osztályának jelentése 
megjegyzi, hogy „az álpozitív reakciók 
pszichés hatása felmérhetetlen következ
ményekkel járhat az érintett egyénekben és 
hozzátartozóikban, indokolatlan pánikot és 
alaptalan rákfóbiát okozva, tehát a vizsgá
latok etikai következményei sem elhanya
golhatók. Az álpozitív reakciók nyomán 
szükségszerűen elvégzett vizsgálatok pedig 
a költségeken kívül bizonyos mérvű iatro- 
gén ártalommal is járhatnak. ”

Vajon más betegségekben milyen ered
ményt ad a CELLADAM-TESZT? Az erre 
vonatkozó vizsgálatokat a legrészleteseb
ben és alapossággal a Bajcsy Zsilinszky 
kórházban végezték el, ahol 1200 egyéb be
tegséggel való összefüggésre vizsgálták a 
CELLADAM-TESZT-et. E vizsgálatokból 
szeretnék kiragadni eredményeket, feltün
tetve a vizsgált betegszámot is, mely már 
önmagában is ezen analízis alaposságára 
utal.

betegségcsoport N pozitivitás
%-ban

diabetes 48 30%
hypertonia 191 23%
aranyér 43 31%
nyom bélfekély 52 28%
spondilosis 46 30%
menstruációs zavarok 19 44%
heveny vakbélgyulladás 34 37%
aszthma bronchiale 16 40%
tüdőgyulladás 45 24%
bronchopneumonia 33 28%
virushepatitis 21 28%
epekő 179 26%
tuberkulózis 56 31%

Mindezekből a kiemelt esetekből is látszik, 
hogy szinte nincs olyan betegség, amelyik
ben a CELLADAM-TESZT bizonyos szá
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zalékú (23—44) pozitivitást ne mutatna. 
Ezek az adatok természetesen a daganatra 
vonatkozó feltételezett fajlagos értékét a 
CELLADAM-TESZT-nek nagymértékben 
lerontották. Tálán ez lehetett az oka annak, 
hogy az utóbbi évben már a munkacsoport 
tagjai és Kovács Adám maga sem beszélt 
rákdiagnosztikus tesztről, hanem bevezet
ték az immunegyensúly állapot fogalmát és 
mint annak megítélésére alkalmas 
CELLADAM-TESZT-et. Az erre vonatko
zó elképzelésüket idézem az általuk megfo
galmazott és terjesztett röplapból.

„ . . .  hypotézisünkből kiindulva kidol
goztunk egy alapvetően új módszert a ma- 
lignus folyamatok kimutatására. Ezzel az 
eljárással az előzőekben említett dinamikus 
egyensúly (melynek egyik tényezője a ma- 
lignus folyamatra való hajlam, a másik pe
dig az ezt ellensúlyozó immunreaktivitás) 
felborulását tudjuk kimutatni. Az egyen
súly tartós felborulása vezethet a már tüne
tekkel is rendelkező rosszindulatú dagnatos 
megbetegedésekhez. . ..  A morphotopoló- 
giai analízis ezt az egyensúly felborulást 
képes kimutatni.”

A Cancer Research Group munkatársai te
hát pusztán teoretikus elgondolások alapján 
eljutottak oda, hogy a CELLADAM-TESZT 
immunegyensúly felborulást mutat ki, mely 
kapcsolatban áll a malignus folyamatok kia
lakulásával. Érdemes áttekinteni, hogy mi tá
masztja alá jelen pillanatban ezt a hypotézist, 
illetve mik azok a tények, melyek annak tel
jes alaptalanságára világítanak rá.

1. Sem a nemzetközi, sem a hazai szakiro
dalomban, tankönyvekben ilyen fogalom, 
hogy ,, immunegyensúly ”, nem létezik. En
nek paraméterei nem ismertek, tehát anél
kül, hogy ezt a fogalmat a biológia, és az 
immunológia által elfogadott magyarázattal 
ne tudnánk alátámasztani, nincs értelme 
használni. Az immunológiában az ún. im
munstátuszt, mely a celluláris és Immorális 
immunparaméterek összességéből áll, jól 
definiálható különböző fiziológiás és pa- 
thológiás entitások jellemzik. Ezek közül 
csak a legfontosabbak: specifikus és aspe- 
cifikus immunitás, tolerancia, allergiás, ill. 
atopiás állapot, autoimmun folyamat, pa- 
thológiás immunreakció. A daganattal, il
letve tumorral szembeni immunitás szintén 
jól jellemezhető különböző celluláris és Im
morális immunparaméterekkel, melynek 
hiánya laboratóriumi tesztekkel kimutatha
tó pld. veleszületett immundeficienciában, 
immunszuppresszív állapotokban, vírus- 
fertőzés során. Ez a kontroll daganattal 
szembeni immunológiai mechanizmus 
azonban csak egy és nem egyedüli tényező 
a malignus komplex folyamat kialaku
lásában.

2. Ha és amennyiben a tudomány mai ál
lása szerint egy ismeretlen mechanizmus 
révén a CELLADAM-TESZT mégis a daga
natot megelőző állapotot mutatná ki, a da
ganatos megbetegedések előfordulása ha
zánkban százszor nagyobb lenne. A durván 
évi 30 000 daganatos megbetegedés helyett 
(0,3%) az országban 3 000 000 dagnatos 
beteg lenne (30%), mely az elmúlt években 
az ország lakosságának kipusztulásához ve

zetett volna. Ezt az összehasonlító adatot 
pedig egész egyszerűen arra lehet alapítani, 
hogy a CELLADAM-TESZT mind egész
séges populációban, mind pedig a különbö
ző betegségben szenvedőkön 20—40%-ban 
ad pozitív eredményt.

3. Miután az immunegyensúly nem defi
niálható biológiai állapot, a CELLADAM- 
TESZT immunológiai jelentőségének megí
télése csakis különböző immunparaméte
rekkel történő összehasonlítás alapján le
hetséges. Erre vonatkozó rendszeres 
vizsgálatok vagy eredmények azonban még 
nem léteznek. Az Immunológiai Szakmai 
Kollégium, hogy ne étje az elzárkózás, 
vagy szakmai felsőbbrendűség vádja, ön
ként kezdeményezte Kovács Adám munka- 
csoportjának az OGYI-val közösen, hogy a 
teszt immunológiai vonatkozásait a nem
zetközi szakmai szabályoknak megfelelően 
segíti tisztázni, de csakis a nyilvánosság 
előtt, semmit sem elhallgatva. Ennek az 
együttműködésnek az első fázisa megtör
tént, melyben a teszt egy alkalommal vett 
vér vizsgálatára vonatkoztatható reprodu
kálhatóságát ellenőrizte. A minden tekin
tetben korrektül végzett vizsgálatok ered
ménye az volt, hogy a reprodukció 
elfogadható, a teszt, önmagát 88%-os való
színűséggel reprodukálni képes mind pozi
tív, mind negatív vonatkozásban. Ez az 
eredmény azonban a teszt diagnosztikus ér
tékére vonatkozóan vagy az alkalmazási te
rületek tekintetében még semmiféle tám
pontot nem ad. Miután a munkacsoport 
tagjai az egyensúly felborulás vonatkozásá
ban immunaktivitást jelölnek meg egyedül, 
a kollégium felajánlotta, hogy összehasonlí
tó vizsgálatot végeztet különböző betegégek- 
ben és egészséges egyénekben az immunre
aktivitás szérumban mérhető
paramétereinek összehaosnlító vizsgálatára, 
melyek között a különböző immunglobulin 
szültek, komplement komponensek, C reak
tív és fizisproteinek stb. szerepelnének. Az 
ajánlatra eddig válasz nem érkezett.

A fentiekben említettek alapján különö
sebb szakértelem nélkül is ki lehet alakítani 
a véleményt a CELLADAM-TESZT diag
nosztikus értékéről. Nincs szakmailag 
megalapozott teoretikus elképzelés, nincs 
kísérletes vagy klinikai, a szakma megfele
lő próbáit kiálló bizonyíték, de van felelőt
lenség és bátorság az egészségüket legjob
ban féltő emberek félrevezetésére. A képlet 
rendkívül egyszerű, mely ilyen formán al
kalmazásra kerül!

Szűrővizsgálatot végeznek a 
CELLADAM-TESZT-tel borsos áron, 
mely a rákot megelőző immunegyensúly 
felborulását jelzi. Mivel a teszt
20—30%-ban mindenkinél pozitív, elég 
nagy számú egyénnél lehet javasolni a 
Celladam-cseppek szedését, melyet az így 
megrémült személy „orvosi ajánlásra” ter
mészetesen alkalmazni fog. A gyógyulást, 
vagyis az állapot visszarendeződését a sta
tisztikai valószínűség szerint a kezelés után 
végzett tesztek valamelyike természetesen 
negativitásával jelezni fogja. Az eredmény 
tökéletes, hiszen 2 000000 embert meg
mentettünk a ráktól, aki egyébként sem lett

volna rákos. Az üzlet is nyilvánvalóan felvi- 
rágzik. Az érem másik oldala azonban orvo
si lelkiismeretünket megszólalásra kénysze
ríti. Mi célja van annak, hogy egészséges 
embereket rákfóbiába, vagy immunegyen
súly felborulás megbélyegzésével, melytől 
már csak egy lépés az AIDS, kényszerítsünk 
felesleges kiadásokra, s arra, hogy a lelet 
magyarázatáért a legkülönbözőbb laborató
riumokba küincseljenek különböző vizsgá
latokat követelve. Nem kell azt hiszem to
vább folytatni a gondolatsort, hiszen az 
etikai kérdésekhez logikusan csatlakozik a 
gazdasági szempont, a feleslegesen elvég
zett laboratóriumi vizsgálatok költsége és az 
a további társadalmi feszültség fokozás, 
mely az egészségügyet és az orvosi szakma 
hitelét már amúgy is megtépázta.

Petrányi Győző dr.

Az Immunológiai Szakmai Kollégium 
állásfoglalása a „Cancer Research 
Group” morpho-topológiai analysis név
vel ellátott rákdiagnosztikai-, illetve az 
immunegyensúly vizsgálati módszeréről.

A rosszindulatú daganatos betegségek ko
rai felismerése az ellenük folytatott küzde
lem alapfeltétele. A rendelkezésre álló 
vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
azonban e korai felismerés eszközeként 
ajánlón morho-topologiai analysis eljárás 
erre alkalmatlan. Nemcsak azért, mert 
mind az egészségesek között magas száza
lékban pozitív-, mind pedig a biztosan 
rosszindulatú betegségben szenvedőknél 
magas százalékban negatív eredményeket 
ad, hanem azért is, mert a gyulladásos és 
degeneratív kórképekben hasonló pozitív- 
negatív eloszlás tapasztalható.

Továbbiakban az eljárás lényegét képező 
beszáradási mintázat kialakulására vonat
kozó magyarázatok nem állnak rendelkezé
sünkre, éppen ezért egy teljesen új, a szaki
rodalomban ismeretlen és defmiálhatatlan 
kifejezés az ún. „Immunegyensúly” fogal
mának megalkotására sem nyújt tudomá
nyos alapot. Mindezek mellett maga a vizs
gálat olyan nem kívánatos 
következményekkel jár, mint a rákfóbia, 
vagy immundeficiencia (AIDS) fóbia, 
amely maga után von számtalan felesleges 
vizsgálatot és egyéb költséget jelentő bea
vatkozást, amelyek terhei az érintett egyén 
bizonyos rizikó vállalása mellett valami
képpen az államra, illetve biztosítótársa
ságra hárulnak. A figyelem elterelése a 
tényleges szükséges feladatokról a valódi 
betegellátásról igen nagy veszélyekkel jár. 
A hibásan negatív lelet pedig megnyugtató 
lehet panaszok fennállása esetén is, így a 
beteg késve fordulván orvoshoz, az egyén 
gyógyító, életmeghosszabbító kezelést nem 
kapja meg időben.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi Hetilap Szer
kesztőségének megkeresését a Celladam 
eljárással kapcsolatos véleményünk közzé-



B avi __ ®ress
TABLETTA 20

A kórosan m egem elkedett 
Ca++-koncentráció 
az artériák simaizom zatának 
összehúzódását okozza. 
HIPERTÓNIA

A BAYPRESS® gátolja 
a Ca++-beáram lást 

és fokozatosan normalizálja 
az artériák tónusát. 

FIZIOLÓGIÁS VÉRNYOMÁS

Gyártja és forgalomba hozza:

ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR
Tiszavasvári 

Bayer A. G. Leverkusen 
licencia alapján



Bay press
TABLETTA

Hatóanyag: 20 mg nitrendipinum tablettánként.

Hatás: A nitrendipin vérnyomáscsökkentő gyógyszer. 
Gátolja a lassan aktiválódó kálcium csatornákat, az intra- 
celluláris kálcium-felszabadulást, csökkenti a cAMP-fosz- 
fodieszteráz működését, aktiválja a kálcium-ATP-ázt. 
A kalmodulinnal történő interakció következtében vazo- 
dilatációt és ezáltal vérnyomáscsökkenést eredményez. 
Vérnyomáscsökkentő hatása általában 24 órán át észlel
hető, ezért a legtöbb esetben napi egyszeri adása ele
gendő. Enyhe Na+-ürítő diuretikus hatása (főleg a ke
zelés kezdetén) elősegíti vérnyomáscsökkentő hatását. 
A kálcium antagonisták kardioprotektív tulajdonságával 
is rendelkezik.
A szívre gyakorolt hatása komplex: csökkenti a szív elő- 
és utóterhelését, a szívizom kontraktilitását, kismérték
ben emelheti a szívfrekvenciát, de nem befolyásolja a 
szív ingervezető rendszerének működését. Növeli az agy, 
a szív és a vesék vérellátását. A kezelés alatt to leranciá
val, rebound-jelenséggel és ortosztázissal nem kell 
számolni.

Javallatok: Különböző etiológiájú és súlyossági fokú 
hipertónia. A hipertónia enyhe és középsúlyos esetei
ben önmagában monoterápiaként alkalmazható, súlyo
sabb esetekben diuretikummal, esetleg bétareceptor- 
blokkolóval és egyéb antihipertenzívummal kombi
nálható!

Ellenjavallat: Terhesség, szoptatás.

Adagolás: Individuális. Átlagos napi adagja 20 mg ( =  1 
tbl.) a reggeli étkezés után. Terápiás dózistartománya 
5 -4 0  mg/die. Tartós kezelés során gyakran lehetségessé 
válik a nitrendipin adagjának csökkenése. Krónikus máj
betegség és krónikus veseelégtelenség esetén a kezdő 
adag negyed vagy fél tabletta (5 vagy 10 mg).

Mellékhatások: Főleg a kezelés kezdetén fejfájás, 
az arc kipirulása, melegségérzés előfordulhat. A kezelés 
folytatása során ezek a mellékhatások általában elmúl
nak. Fáradékonyság, szédülés, tachikardia is előfordul
hat. A vizelet mennyisége a kezelés alatt fokozódhat. 
Ritkán átmeneti bokaödéma jelentkezhet -  ennek oka 
az alsó végtag ereinek kitágulása - ,  amely spontán 
vagy diuretikum adására kiürül.
Mint más vazoaktív anyagoknál, rendkívül ritkán, kb. 
15-30  perccel a bevétel után a mellkasi területen fáj
dalomérzés, bizonyos körülmények között angina 
pectoris-szerű fájdalmak léphetnek fel. Ilyen esetben 
a Baypress szedését meg kell szüntetni, amennyiben 
oki összefüggés gyanítható. Alkalikus foszfatáz emel
kedése a szérumban előfordulhat.

Gyógyszerkölcsönhatások: Bétareceptor-blokkolóval, 
egyéb vérnyomáscsökkentő készítménnyel, H2-receptor 
blokkolóval és digoxinnal való együttadása körültekintést 
igényel.
-  Bétareceptor-blokkoló együttadása emelheti a n itren

dipin vérnyomáscsökkentő hatását.
-  Egyéb antihipertenzívumok és H2-receptor blokkolók 

fokozhatják a nitrendipin vérnyomáscsökkentő ha
tását.

-  Digoxinnal együttadva a Digoxin plazmaszintje emel
kedhet, Digoxin túladagolási tünetek jelentkezhetnek, 
ezért a Digoxin adagját nitrendipin kezelés alatt gyak
ran csökkenteni kell.

Figyelmeztetés: A nitrendipin kezelés első szakaszában
-  egyénenként meghatározott ideig -  járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to 
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke.

Túladagolás: Akut túladagolásnál flush, fejfájás, vér
nyomáscsökkenés, szívfrekvencia-növekedés erősebben 
léphetnek fel. Korai felismerésnél gyomormosás szénnel, 
extrém vérnyomáscsökkenés esetén Noradrenalint kell 
a szokásos koncentrációban infundálni, szívelégtelenség 
esetén Strophantin i.v.
Nincs specifikus antidotuma, az előtérben álló szimptó- 
mákra kell a terápiának irányulnia. I.v. kálcium adása 
ajánlható.

Megjegyzés:
„Vényre és csak egyszeri alkalommal adható ki. Az or
vos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetve szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja.”

Csomagolás: 20 db tabletta.



tételében ezúton is köszönöm. A Laborató
riumi Szakmai Kollégium, 1990. márciusi 
ülésén foglalkozott kellően nem megalapo
zott diagnosztikai eljárások és termékek 
használatával a hazai egészségügyi ellátás
ban. Állásfoglalásában felhívta a szakfelü
gyelő orvosok és a szakigazgatási vezetők 
figyelmét, hogy a tudományosan nem meg
alapozott és kellően nem kivizsgált eljárá
sok alkalmazása súlyos károkat okozhat és 
az új eljárások vagy termékek bevezetésé
nek engedélyezésénél támaszkodjanak a 
szakmai testületek véleményére. Áz Állás- 
foglalás kellően nem kivizsgált eljárásnak 
tekinti a Celladam vérsavócsepp száradásos 
képének analízisét is. A Gelladam eljárás
sal kapcsolatos tapasztalatok ellentmondók 
és hivatalos kivizsgálásra nem került sor. 
Ez utóbbi alatt, az Országos Laboratóriumi 
Intézet által felkért, általában 4—5 függet
len munkahely tapasztalatait kell érteni. 
Egy laboratórium véleménye, különösen 
olyan eljárás esetében, amely vizuális érté
kelésen alapul, nem tekinthető kielégítő
nek. A Laboratóriumi Szakmai Kollégium 
Állásfoglalását a Budapest Nemzetközi 
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda a feltaláló 
személyiségi jogainak megsértésének te
kintette és felszólította a Kollégium elnö
két, hogy vonja vissza az Állásfoglalás 
azon kitételét, amely a Celladam módszer
re irányul. A válaszomban megfogalmaz
tam, hogy az Állásfoglalás a szakfelüjgyelő 
főorvosoknak szól, akik felelősek a szakel
látás minőségéért, továbbá utaltam arra, 
hogy a Kollégium véleménye nem azt 
mondja ki, amely szerint a Celladam eljá
rásjó vagy rossz, hanem azt, hogy az eddi
gi tapasztalatok ellentmondók és a hivata
los kivizsgálásra nem került sor. Ilyen és

ti a szakellátás színvonalát és visszaélés az 
állampolgár bizalmával.

A Laboratóriumi Szakmai Kollégium 
rendelkezésére állnak olyan ellentmondó 
adatok, amelyek alátámasztják az Állásfog
lalás mondanivalóját. Ezeknek a rövid, 
időrendi sorrendben történő ismertetése a 
következő:

1. A feltaláló és az Ipari Minisztérium 
képviselője (miért az Ipari Minisztérium?) - 
felkérte az OTE n. Sebészeti Klinikát a 
Celladam eljárás vizsgálatára. A morfoto- 
pológiai vizsgálatokat a feltaláló laboratóri
uma végezte. A 238 nem gyulladásos, 66 
gyulladásos és 56 malignus daganatos be
teg vizsgálatáról szóló jelentés kimondja, 
hogy az eljárás daganatos betegekre nem 
specifikus, a normál populációban 50% 
körüli álpozitivitás figyelhető meg. Ugyan
akkor felhívja a figyelmet arra, hogy a té
ves pozitív eredmények súlyos psychés ha
tásokat válthatnak ki, míg a téves negatív 
leletek elterhelhetik az orvos figyelmét a

daganatos betegség fennállásásáról. A vizs
gálatokat 1985-ben végezték.

2. Dr. Bajtay Attila, az OTE Kórboncatni 
Intézetben, „vak-eljárással” 1776 betegből 
nyert 1861 vérsavócsepp száradásos képét 
vizsgálta. Megfigyelései szerint 127 pozitív 
kép esetében csak 14 bizonyult daganatos 
betegnek, amely 89 százalékos téves poziti- 
vitást jelent. A terhességben a leletek 42,4 
százaléka volt pozitív.

3. A Biopharm Kutató és Fejlesztő KFT 
és a BM Korvin Ottó Kórház és Egyesített 
Intézmények közötti kutatási szerződés 
eredménye azt mutatja, hogy a rákos bete
gek 77 százaléka mutathat kóros száradási 
képet. Ugyanakkor a nem rákos betegek 
esetében 40 százalékos téves poztivitást is 
megfigyeltek. A vizsgálat következtetése, 
hogy a Celladam eljárás önálló tumor- 
markemek nem alkalmas. A vizsgálati je
lentés 1988-ban készült.

4. A 66. sz. Jogtanácsosi Munkaközös
ség a feltaláló megbízásából felkereste az 
Országos Laboratóriumi Intézetet a Cella
dam eljárás vizsgálatára. A megbízóval tör
tént egyeztetés alapján először tájékozódó, 
előzetes vizsgálatokra került sor. Az ered
mények messzemenően nem erősítették 
meg a feltaláló állásfoglalását, mely szerint 
a vérsavócsepp száradásos kép alkalmas a 
daganatos betegségek diagnosztizálására. 
Az előzetes véleményt a 66. sz. Jogtanácso
si Munkaközösség 1989. március 16-án 
megkapta. Ebben felhívtuk a Megbízó fi
gyelmét arra, hogy vállaljuk a hivtalos ki
vizsgálást, amikor 4—5 független laborató
riumot kérünk fel. Ezeknek a véleménye az 
előzetes állásfoglalást módosíthatja is. A 
Megbízó nem élt ezen lehetőséggel.

Tekintettel arra, hogy ebben az időszak
ban a Celladam eljárás felhasználási terüle
te a daganatos betegségekről az „immune
gyensúly” zavarának kimutatása irányában 
módosult, az Országos Laboratóriumi Inté
zet előzetes vizsgálata kiterjedt klinikailag 
AIDS-es betegek vérsavócsepp száradásos 
képének az elemzésére is, de teljesen nega
tív eredménnyel. Ezek a megfigyelések dr. 
Kökény Mihály miniszterhelyettes részére 
írt jelentésben szerepelnek.

Összefoglalás
A gyógyító-megelőző ellátásban csak 

olyan módszerek és diagnosztikai termékek 
alkalmazhatók, amelyeknek a diagnoszti
kai és analitikai megbízhatóságát több, egy
mástól független laboratórium bizonyítani 
tudja és a módszerek megfelelnek a szakma 
tudományosan megalapozott követelmé
nyeinek. A Szakmai Kollégium és az Or
szágos Laboratóriumi Intézet feladata és 
felelőssége, hogy a kellően nem megalapo- 
zott vagy nem megbízható diagnosztikai te
vékenység káros hatásait megelőzze és ki

küszöbölje. Ezt csak úgy érheti el, ha a 
szakfelügyeletért felelős főorvosok és a 
szakigazgatásban szerepet játszó vezetők az 
új eljárások és diagnosztikai termékek be
vezetésénél támaszkodnak a szakmai testü
letek és szervek véleményére.

Endrvczi Elemér dr.

A Laboratóriumi Szakmai Kollégium 
állásfoglalása

a tudományosan meg nem alapozott or
vosi laboratóriumi eljárások és termékek 
használatáról a gyógyító-megelőző ellá

tást szolgáló diagnosztikai munkában

Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok
ban alkalmazott módszerek és a kivitelezé
sükhöz szükséges reagensek és eszközök a 
szakma tudományosan megalapozott köve
telményrendszere alapján kerülnek beveze
tésre. A hazai egészségügyi ellátásban az 
in vitro diagnosztikai elárások bevezeté
se és alkalmazása a Laboratóriumi Szak
mai Kollégium előzetes állásfoglalásához 
kötött. A Kollégium, véleményének kiala
kításában figyelembe veszi a nemzetközi 
tapasztalatokat és támaszkodik az Országos 
Laboratóriumi Intézet által felkért szakér
tők véleményére és javaslataira. Amennyi
ben valamely eljárás nem felel meg az ana
litikai és diagnosztikai követelményeknek, 
használata károkat okozhat mind a téves ne
gatív, mind a téves pozitív leletek kiadásá
val. Az előbbi a betegség tényleges fennál
lása felismerésének elmulasztását, az 
utóbbi pedig felesleges és költséges orvosi 
vizsgálatok elvégzését eredményezheti.

Hazai viszonylatban, egyes helyeken 
olyan laboratóriumi eljárások bevezetését 
kezdeményezték, amelyekkel kapcsolatban 
a szakmai tapasztalatok hiányosak vagy el
lentmondóak és hivatalos kivizsgálásukra 
nem került sor (az országos intézet által fel
kért 4—5 független laboratórium tapasztala
ta és állásfoglalása). A CELLADAM diag
nosztikai eljárás ebbe a kategóriába tartozik. 
Az ilyen és hasonló diagnosztikai eljárások 
alkalmazása nem felel meg a szakma minő
ségi követelményeinek, veszélyezteti az 
egészségügyi ellátás szakszerűségét és 
visszaélés az állapolgárok bizalmával.

A Laboratóriumi Szakmai Kollégium 
felhívja a szakigazgatási szervek figyelmét, 
hogy új laboratóriumi diagnosztikai vizsgá
latok bevezetésénél és az ilyen célú labora
tóriumok működési engedélyének kiadásá
nál, támaszkodjanak a szakmai testületek 
véleményére, mindenekelőtt a megyei és 
fővárosi szakfelügyelők, a Laboratóriumi 
Szakmai Kollégium és a Magyar Laborató
riumi Diagnosztikai Társaság állásfogla
lásaira.
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Felhívjuk szíves figyelm üket az  Országos Orvostudományi Információs Intézet és 
Könyvtár a z  a lább i szakirodalm i szo lgálta tása ira  é s  kiadványaira:

MEZŐGAZDASÁGI ORVOSI SZEMLE

Új k iadványunk a  n eg y ed év en k én t m egjelenő, 4-5 ív terjedelm ű füzet-sorozat, m elyben  re
ferá tum okat, ill. töm örítvényeket a d u n k  közre a  külföldi szak lap o k b an  m egjelent, m ező g az 
d a s á g g a l k ap cso la to s orvosi, m u n k aeg észsé g ü g y i, ep idem iológiai é s  m egelőző  tevé
kenységgel k ap cso la to s kérdésekről.
Előfizetési díj 4 0 0  Ft évente.

.
A m e z ő g a z d a sá g i e g é sz sé g ü g y i e llá tá sb an  tevékenykedő  sz ak em b erek  orvosok, gyógy
szerészek , hygiénikusok, b io lógusok  stb. figyelm ét szere tn én k  felhívni az  O rszág o s  Orvos- 
tudom ányi Inform ációs Intézet é s  Könyvtár, valam int az  O rszág o s  M űszaki Inform ációs 
K özpont é s  Könyvtár közös g o n d o z á sá b a n  m egjelent, ill. e lőkészü le tben  lévő k iadvá
nyaira:

FOSZFOFfTARTALMÚ SZEFIVES ROVARÖLÖSZEREK
1988. 156 oldal, á ra: 5 9 0  Ft.

KARBAMAT PESZTICIDEK
1989. 119 oldal, ára: 4 9 0  Ft.

FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK
1990. 391 oldal, á ra: 8 8 0  Ft

FOGLALKOZÁSI EREDETŰ M EGBETEGEDÉSEK 
1990. 9 4  oldal., á ra : 3 9 0  Ft.

Előkészületben:
EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK 
SZINTETIKUS PYRETHROID PESZTICIDEK

VEZETŐ BEOSZTÁSBAN TEVÉKENYKEDŐK FIGYELMÉBE!
Az O rszág o s  O rvostudom ányi Inform ációs Intézet é s  Könyvtár 2  h e ten te  m eg je lenő  kiad
ványa a

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐI GYORSINFORMÁCIÓ
'•

Tájékoztat, szakirodalm i h ivatkozásokat ad:
— a  h írügy n ö k ség ek  anyagábó l,
— a  gyógyító-m egelőző eg é sz sé g ü g y i problém ákról,
— az  e g é s z sé g m e g ő rz é s  feladatairól
— a  gyógyszer- é s  m úszere llá tás helyzetéről.

Előfizetési díja: 2400-, Ft évente.

A fenti kiadványok előfizethetők a z  ÓIK Inform ációs főosztályán
1444 B u d ap est, Postafiók: 278
Az Intézet e g y é b  szolgáltatásairól (fordítás, tém afigyelés, stb.) szóló tájékoztatóinkat kész
sé g g e l m egküldjük.

Országos Orvostudományi Információs 
Intézet és Könyvtár 
Információs főosztály

Budapest
Pf.278
1444

4.
Kiadványaik közül az alábbiakat rendeljük:

MEZŐGAZDASÁGI ORVOSI SZEMLE......................................................  pld

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐI GYORSINFORMÁCIÓ.........  pld

FOSZFORTARTALMÚ SZERVES ROVARÖLÖSZEREK............................. pld

KARBAMÁT PESZTICIDEK........................................................................  pld

FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK............................................................... pld

FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKOS MEGBETEGEDÉSEK....................  pld

EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK............................................. pld

SZINTETIKUS PYRETHROID PESZTICIDEK...........................................  pld

Számlájuk ellenértékét a kézhezvételt követő 8 napon belül egyenlítjük ki.

A kiadványokat a következő címre kérjük:
N év:.................... ........................................

C ím :............................................................

A megrendelést fizeti:

Név: ............................................................

C ím :............................................................

Dátum:



KÖNYVISMERTETÉSEK

Johannes Staudt, Hans-Joachim Mer
ker: Funktionelle Anatomie und Histolo
gie in Wort und Bild. Ára: 45,— DM

A szerzők úgy vélik, hogy olyan funkcio
nális anatómiai ismereteket foglalnak 
össze, amely segítséget nyújt az egészség
ügyben dolgozó szakemberek számára.

A könyv könnyen kezelhető, áttekinthe
tő, sémás ábrái szemléletesen egészítik ki a 
szövegben tárgyalt anyagot. Az alábbi feje
zetekre tagolódik: a fiinkcionális morfoló
gia alapjai; hisztológiai bevezetés; mozgás
szervrendszer; felületi anatómia; fej-nyak, 
és törzs. A rajzokat helyenként computer- 
tomographia-val készült felvételek egészí
tik ki és teszik szemléletessé a keresztmet
szeti képeket.

A könyvet az egészségügyi szakemberek, 
főiskolások, de az orvostanhallgatók és a 
gyakorló orovosk számára is ajánlom.

Fehér Erzsébet dr.

J. Sachse, és K. Shildt: A gerinc manu
ális vizsgálata és mobilizációja. VEB Ver
lag Volk und Gesundheit, Berlin, 1989,192 
oldal. Ára: 45,- DM

A könyv címében szereplő fogalmak a 
hazánkban még kevésbé ismert manuális 
terápia körébe tartoznak. A manuális terá
pia az orvostudomány egy szakterülete; a 
mozgásszervek speciális fizikális vizsgála
tával és műfogásokkal való kezelésével fog
lalkozik. A fizikális vizsgálat elsősorban az 
ízületek, kiemelten a csigolyaközti kisízü
letek reverzibilis mozgáskorlátozottságára, 
az ún. blokkolódásra, továbbá az izommű
ködés és a szalagrendszer funkcióbeli el
változásaira terjed ki. Ez lehetővé teszi 
adott panaszok eredetének tisztázását és

minél célzottabb kezelését. A könyv első 
két fejezete a manuális terápia alapfogalma
it ismerteti. Az ún. blokkolódások anató
miailag az ízületi tok, illetve a meniszkoi- 
dok becsípődéseinek ritkán szubluxáció- 
nak felelnek meg. Három fejezeten 
keresztül részletezik a gerinc fizikális vizs
gálatát, mely a mozgásszervekkel foglalko
zó orvosok számára újdonságot nyújt. Ezek 
után külön fejezetekben tárgyalják az ágyé
ki gerinc és medence, a háti gerinc és a 
mellkas, a nyaki gerinc, az állkapocs- 
ízület, valamint a fej trigger pontjainak ke
zelését. A könyvben a manuális terápia ke
retében alkalmazott kezelések közül csupán 
az ún. mobilizációs műfogások és az ún. 
„saját izomenergia” elv alapján kidolgoz« 
gyakorlatok szerepelnek. E speciális ízületi 
kimozgatások és izomlazító-nyújtó gyakor
latok végzése inkább a manuális terápiával 
foglalkozó orvosok mellett dolgozó gyógy
tornászok feladata, többségük a betegek 
számára betanítható. Céljuk az enyhébb 
blokkolódások oldása és a kórosan meg
bomlott vállizomzat erőegyensúlyának, 
azaz normál funkciójának helyreállítása. A 
könyv két fejezete kissé túl röviden foglal
kozik a gerinc és a belső szervek reflex kap
csolatával, valamint az indikációkkal és 
kontraindikációkkal. A gyakorlatok 
könnyebb megértését szolgálja a 183 fény
kép, míg a fejezetenkénti irodalomjegyzék 
túlzottnak tűnik. A könyv a manuális terápia 
ún. „prágai iskolájának” elveit képviseli és 
a tanfolyam részbeni kiegészítéséül szolgál. 
Hasonlóan az egyidőben megjelent csehsz
lovák Richlikova könyvével, lényegében Le- 
witt híres, e témakört teljességében feldol
gozó könyvének rövidített változata, amely a 
gyakorlati részeket tartalmazza.

Bálint Géza dr. 
és Ormos Gábor dr.

Hans-Jocahim Hehne, Klaus Zielke: 
Die kyphotische Deformität bei Spondyli
tis ankylosans. — Hippokrates, Stuttgart. 
1990. (74 oldal, 60 ábra). Ára: DM 72,-

A spondylitis ankylosans Európában és 
Észak-Amerikában a leggyakoribb serone- 
gatív spondylarthritis. A meggörbülés oka 
ismeretlen, így eredményes terápiát sem le
het alkalmazni, ezért kb. 45 évvel ezelőtt 
megkezdődtek a deformitás sebészi korrek
cióját célzó kísérletek. Ez a könyv egy új, 
modifikált sebészi eljárással és annak ered
ményeivel foglalkozik. Öt fejezetre tagoló
dik. A betegség klinikai és radiológiai is
mertetése után röviden összefoglalja a 
konzervatív terápia lehetőségeit, majd a se
bészi terápiát tárgyalja részletesen.

1979—82 között 34 beteget Smith— 
Peterson—Zielke—Harrington-módszerrel 
operáltak. A módszer lényege dorsalis 
polysegmentalis osteotomia, amellyel a hú
zó és nyomóerők harmonikusan oszthatók 
el. A belső rögzítés Harrington eszközzel 
történt. Négy esetben a nagyfokú cervicalis 
kyphosis miatt Mason—Urist-féle kiegé
szítő műtétre volt szükség.

1983 óta a Zielke-féle műtétet végzik, 
amely szintén polysegmentalis osteotomia. 
A korrekciót transpedicularis csavarokkal 
végzik és az eredményt az általuk kifejlesz
tett USIS-implantatum rendszerrel rögzí
tik. 1986-ig 100 műtétet végeztek.

Szerzők leírják mindkét rendszer műtéti 
technikáját, a műtét indikációját és az után- 
vizsgálatokat. A technikát jó rajzok, az 
eredményeket röntgenképek és fényképek 
demonstrálják. Részletes táblázatok mutat
ják a prae- és postoperativ adatokat. A két 
módszer eredményeit összehasonlítják. A 
klinikai, radiológiai és a beteg szubjektív 
véleményének adatait táblázatban közlik.

A könyv továbbá részletesen tárgyalja a 
Yau—Leong-féle monosegmentalis, vala
mint a Mason—Urist-féle osteotomia tech
nikáját, indikációját, utókezelését és ered
ményeit, majd végkövetkeztetésként elemzi 
a spondylitis ankylosans sebészi korrekció
jának jelenlegi állását.

A könyv reumatológusok, ortopédek, el
sősorban pedig a kórkép sebészetével fog
lalkozó orvosok számára igen értékes ta
nulmány.

Cser Imre dr.

Dr. Halász—Dr. Rajna: Epilepszia 
Dr. Harkányi: Ultrahang diagnosztika 
Progresszív betegellátás I—IV.
Dr. Vízkelety: Csont-Ízületi daganatok és daganatszerű elváltozások 
Nyerges—Ferencz: A gennyes agyhártyagyulladás diagnózisa és terápiája

v7 7 5 -  Ft 
2 5 0 -  Ft 

kötetenként 180,— Ft 
190— Ft 
120,— Ft

Boltunkban előjegyzést veszünk fel a következő kiadványokra: 
Amerikai Tudomány magyar kiadása 

Tudomány folyóirat

Várjuk jelentkezésüket!
Címünk: Medikusok Könyvesboltja
1088 Bp., Baross u. 21. Tel.: 1331-718
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Tisztelt Partnereink!

Engedjék meg, hogy ismét felhívjuk figyelmüket egy olyan újdonságra, mely jelentősen segítheti mun
kájukat, javíthatja a gyógyító munka hatékonyságát, higiéniás körülményeit.

az EGÉSZSÉGÜGYI KENDŐCSALÁD nem hiányozhat egyetlen korszerű egészségügyi intézményből, 
háztartásból sem!

A termékcsalád tagjai:

— Fertőtlenítő kendő
— Antiszeptikus kendő
— Injekció előtti fertőtlenítő kendő
— Nővérkendő
— Toilet-használat utáni kendő 

Imponálja: MEDICOR KERESKEDELMI RT.
i

Forgalmazza: FŐVÁROSI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJA

/^M EDICOR

Kaphatók: — Gyógyszertárakban
-  FITOTÉKA-hálózatban
— Gyógynövény-drogéria szaküzletekben,

ahol bővebb információkat tartalmazó szórólapokkal 
is állnak rendelkezésükre!



HÍREK

Az Európai Májkutató Társaság (Euro
pean Association for the Study of the Li
ver — EASL) 1990. október 3—6 között
rendezi 25. kongresszusát a Semmelweis 
OTE Nagyvárad téri elméleti tömbjében.

Program
1990. okt. 3. (szerda)

08.30— 13.00 Satellite Symposia
* Prospects in the treatment of viral hepatitis
* Liver selective fibrosuppression

14.00— 18.00 President’s Premeeting 
’Free radicals and the liver 
•Hepatitis C
•Focussing on gallstones 
•Nutrition in chronic liver diseases

19.30 Get-together at the Applied Arts 
Museum
1990. okt. 4. (csütörtök)
08.00— 08.15 Official opoening of the 
EASL Meeting, 25 years of EASL 
Martini (Marburg)

08.15— 09.45 General session 1
K. Hockerstedt (Helsinki)
09.45-10.15 Coffee break

10.15— 12.15 Working parties 
Working party 1: Viral hepatitis

S. Ivarson (Göteborg)
Working party 2: Drug metabolism
D. Pessayre (Clichy)

Working party 3: Plasma membrane pro
teins: integrative function modulation and 
target for immune reaction 
P. S. Yap (Leuven)

Working party 4: Portal hypertension
D. Westaby (London)

12.15— 14.15 Viewing of posters with 
sandwiches

14.15— 16.15 Symposium 
Hepatic regeneration
W Fleig (Erlangen)

16.15— 16.45 Coffee break
16.45— 18.15 General session 2

J. Guardia (Barcelona)
19.30 Performance and reception at the 

Opera
1990. okt. 5. (Péntek)

08.00— 09.30 General session 3 
M. Bassendine (Newcastle)

09.30— 10.15 State of the art lecture 
The cytosceleton of the liver
H. Denk (Graz)

10.15— 10.45 Coffee break
10.45— 12.15 General session 4

L. Okolicsanyi (Parma)
12.15— 13.15 Lunch break
13.15— 13.45 Selected posters discussion
13.45— 14.15 Basic posters

C. 7iribelli (Trieste)
14.15— 16.15 Symposium 

Liver transplantation
E. Elias (Birmingham)

16.15—16.45 Coffee break
16.45— 18.15 General session 5

M. Manns (Mainz)
18.15— 19.00 EASL Business meeting
20.00— 22.00 Reception at the National 

Gallery Budapest

1990. okt. 6. (Szombat)
08.00— 09.00 Report of working parties 1—4

09.00— 09.45 State of the art lecture 
Hepatocellular carcinoma
M. Colombo (Milano)

09.45—10.15 Coffee break
10.15— 11.15 Selected posters discussion 

(clinical research)
11.15— 11.30 Young investigators awards 

Shering-Plough International Prize 
Sorin Prize

11.30— 13.00 General session 6 
D. Valla (Clichy)

13.00— 13.15 Closing remarks
14.30— 22.30 Puszta Farewell-Evening

President’s Premeeting 
1990. okt. 03. (Szerda)

Free radicals and the liver 
(Meeting Hall 2)

Chairmen: G. Csontos Hamburg)
J. Fehér (Budapest)

14.00— 18.00 Introduction: free radicals 
and the liver
J. Feher (Budapest)
The role of acetaldehyde products of lipid 
peroxidation in liver injury 
H. Elsterbauer (Graz)
Oxidative stress in chemical toxicity 
H. Kappus Berlin
Relationship between free radical reactions 
and the function of cytochrom P-450 system
V. E. Kagan (Spfia)
Structural principals of flavonoid antioxidants
W. Bors (Neuherbeig)
Discussion
Coffee break
Lipid peroxidation and hepatocyte damage: 
interaction among prooxidant agents 
G Poli (Torino)
Calcium and phospholipase A in toxigenic li
ver cell injury
R. O. Recknagel (Cleveland)
Lipid peroxidation and associated hepatic or
ganelle disfunction in iron overload 
Ä R. Bacon (Lousiana)
Pathobiochemical of hepatocellular damage 
following lipid peroxidation 
F. R. Ungemach (Berlin)
Free radical reactions in the patomechanism 
of Amiodarone liver toxicity 
A. Vereckei (Budapest)
Regulation mechanisms of foe xenobiotica 
metabolizing liver cytochromes P-450 and 
their toxicological implications
H. Rein (Berlin)

Hepatitis C 
(Meeting Hall 1)

Chairpersons: Zs. Schaff (Budapest)
H. C Thomas (London)

14.00— 18.00 Wfelcome and introduction 
Zs. Schaff (Budapest)

Hepatitis C virus: Characterization and mo
lecular cloning of foe major agent of 
PT-NANBH 

D. W. Bradley (Atlanta)
Hepatitis C virus: Virology and immune 
response

G. Kuo (Emeryville)
Hepatitis C virus and autoimmune liver 
disease

M. Manns (Mainz)
Immunopafoology of HCV infection: Virus 
and disease associated antigen (HCAg) in foe 
liver

K. Kruwczynsky (Atlanta)
Coffee break *
Epidemiology of hepatitis C in Europe 

S. W. Schalm (Rotterdam)
Anti HCV screening in ptreventing post 
transfusion hepatitis 

J. I. Esteban (Barcelona)
Epidemiology of chronic hepatitis C in foe 
USA

H. J. Alter (Befoesda)
Therapy of chronic hepatitis C: Past, pre
sent and future 

J. H. Hoofnagle (Befoesda)
Summary

H. C. Thomas (London)
Focussing on Gallstones 

(Meeting Hall 4)
Chairmen : M. Classen (Munich)

N. Lygidakis (Amsterdam)
14.00— 18.00 Current role of bile acid thera
py for foe dissolution of gallstones

T. C. Northfield (London)
Discussion
MTBE for foe directe dissolution of choles
terol stones — safe and simple?

U. Leuschner (Frankfurt)
Discussion
ESWL or endoscopy for bile duct stones?

H. Neuhaus (Munich)
Discussion
Recurrence of stones after ESWL and their 
prevention

T. Sauerbruch (Munich)
Discussion 
Coffee break
Removal of stones from foe gallbladder by 
laparoscopy — when and why?

K Frimberger (Munich)
Discussion
Endoscopoic or classic cholecystectomy?

D. Collet, J. Perissat (Bordeaux) 
Discussion
Aging and gallstones

L. Okolicsanyi (Parma)
Discussion

Nutrition in Chronic Liver Diseases 
(Meeting Hall 3)

Chairmen: W. Gerok E. Holm
14.00— 18.00 Assessment of foe nutritional 
state muscle function and related variables

S. Karren (Southampton)
Discussion
Whole body protein metabolism, protein re
quirements

G. R. Swart (Rotterdam)
Amiono-acid disposal: role of foe liver

H. Vilstrup (Copenhagen)
Discussion
Ornithine, arginine and branched-chain 
amino acids:
effects of metabolic variables and on foe 
mental state

E. Holm, H. Leweling (Heidel- 
berg/Mannheim)
Discussion 
Coffee break
Metabolism of enetgy-yielding substrates: 
potentials and limitations

M. Muller (Hannorver)
Discussion
Vitamins: deficiencies and requirements

D. Labadarios(Tygetbetg)
Zinc and other trace elements: deficiencies 
and requirements
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M. Merli, O. Riggio (Rome)
Discussion

Prospects in the treatment of viral hepatitis 
Sponsored by F. Hoffmann-La Roche Ltd, 

Basel, Switzerland 
Chairmen: F. Bonino (Torino)

H. C. Thomas (London)
09.30— 12.00 Welcome and introduction 
Chairmen
Treatment of chronic hepatitis B with alpha 
interferon: Present and Future

V. Carreno (Madrid)
Combination therapy in chronic hepatitis B: 
The role of Ara-A and interferon

C. Trepo (Lyon)
Factors predicting response in chronic he
patitis B

H. C. Thomas (London)
Hepatitis B e antigen negative patients with 
chronic hepatitis B

F. Bonino (Torino)
Is there an alternative to alpha interferon in 
chronic hepatitis B?

C. de Mourn (Lisbon)
Management of chronic hepatitis C (non- 
A, non-B hepatitis)

C. Hess (Mainz)
Use of interferon in chronic delta hepatitis

S. Hadziyarmis (Athens)
Discussion
Closing remarks

Liver selective fibrosuppression 
Sponsored by Hoechst 

Chairmen: E. G. Hahn (Erlangen)
V. Gunzler (Frankfurt)

08.30— 13.00 The role of prolyl 4-hydro
xylase in collagen formation and characte
risation of prolyl 4-hydroxylase

T. Pihlajaniemi (Oulu)
Effects of inhibitors of prolyl
4-hydroxylase in vitro 

H. M. Hanauske-Abel (Chicago) 
Instruments to detect effects of inhibitors of 
prolyl 4-hydroxylase in vivo, development of 
serum collagen specific radioimmunoessays

D. 'Schuppan (Berlin)
Beneficial effects of inhibitors of prolyl
4-hydroxylase in CC1-4 induced fibrosis of 
the liver in rats 

M. Bickel (Frankfurt)
Fibrosis in the liver in rats induced by bile 
duct ligation

K. Baker (Hannover)
Coffee break
Metabolism of inhibitors of prolyl
4-hydroxylase in vitro

B. Clement (Rennes)
Metabolism of inhibitors of prolyl
4-hydroxylase in vivo

E. Baader (Frankfurt)
HOE 077, pharmacological and toxicologi
cal properties and clinical development

W. Horn (Frankfurt)
Panel discussion

A Budapesti Orvostudományi Egye
tem áltlaános orvosi karán 1955-ben vég
zett orvosok részére találkozót szervezünk 

1990. október 13-án.
Amennyiben évfolyamtársak közül cím hi
ányában valaki még nem kapott meghívót, 
kérjük szíveskedjék értesíteni a Danubius 
Thermál-turizmus Utazási Irodáját:

Cím: 1025 Budapest, V. kér., Martinelli 
tér 8.

Telefon: 117-3652, 117-3115 
Ügyintéző: Kertész Hilda

Az Országos Reumatológiai és Fizioterá- 
piás Intézet 1990. október 15-én du. 15 
órakor a Lukács Klubban (Bp. Frankel Leó 
u. 25—27.) tudományos ülést tart.

Téma
ORFI Urológiai osztály betegbemutatója 

FELHÍVÁS

A MÁOTE Alapszintű Sürgősségi Ellátá
si Munkacsoportja (ASEM) 1990. június
16-án tartotta munkaértekezletét Szegeden, 
az Akadémiai Bizottság tantermében.

A Munkaértekezlet határozata értelmé
ben a spec, csoportok az alábbiak szerint 
módosultak.

1. Belgyógyászati katasztrófák:
Vezetők: dr. Öveges László Kiskunfél
egyháza §
dr. Fekete dyöngyi Ferencszállás
2. Ipari, mezőgazdasági házi. balesetek: 
Vezetők: dr. Haraszti Zoltán Vajszló 
dr. Márkos Zsolt Madaras

3. Közlekedési balesetek:
Vezetők: ifj. dr. Ávéd János Mindszent 
dr. Dési Csaba Mórahalom

4. Gyermekbalesetek:
Vezetők: dr. Sirák András Velence 
ifj. dr. Balázs Mihály Bágyogszováta

5. Alapellátási informatika:
Vezetők: dr. Komáromi Zoltán Szatymaz 
dr. Szebényi Attila Budapest (Jahn Ferenc 
Kórház)

6. Családi krízisek:
Vezetők: dr. Stéger Miklós Pécs, OKOI 
dr. Majtényi Gábor Egyek

7. Cerebrovascularis katasztrófák: 
Vezetők: dr. Forrai Márta Pécs, Kp. Körz. 
Orvosi Rendelő
dr. Rózsa József Budapest (Jahn Ferenc 
Kórház)

8. Időskorúak sürgősségi ellátása 
Vezetők: dr. Nagymihály Sándor Sán- 
dorfalva
dr. Morvay Frigyes Szombathely 

A fenti spec, csoportok mellett a munka- 
értekezlet megbízta a központi ügyeletek 
felügyeletével
dr. Falusi István Drávaszabolcs 
dr. Tóth Ottó Gutorfölde 
továbbá a Toxikológia vezetésével 
dr. Bállá Borisz Nemesvid 
tagokat.

Az ASEM orvostechnikai felelőse: 
dr. Felkai Péter Budapest (László Kórház)

Vátjuk mindazon kolleganők és kollegák 
jelentkezését, akik már eddig is intenzíven 
foglalkoztak az alapszintű sürgősségi be
tegellátás színvonalának megjavításával, 
vagy most szeretnének bekapcsolódni az 
újjászervezett spec, csoportok munkájába.

Jelentkezés: a spec, csoportok, illetve az 
ASEM vezetőjénél:

Morva László dr. 
ASEM vezetője, 6451 Tataháza

A Magyar Szív Alapítvány 1990. szep
tember 24-én Pécelen, 26-án Tihanyban, 
24-én Nyíregyházán Továbbképző Konfe
renciát rendez ,,Az akut kardiológiai ellá
tás amerikai gyakorlata” címmel.

Információ: 158-6986 és 06-42-11711 
(Nyíregyháza) telefonszámon.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Tudományos Bizottsága és a Debreceni 
Akadémiai Bizottság Orvosi és Biológiai 
Szakbizottsága a Fül-Orr-Gégeklinika 
közreműködésével a DAB Székházban 
(Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 1990. 
október l-jén, hétfőn 18 órakor TUDOMÁ
NYOS ÜLÉST rendez.

Program
Dr. Lampé I.: Bevezető 
Dr. Tóth L., dr. Szács J.: A parotis benig- 

nus és malignus tumorairól 10 éves műtétes 
beteganyagunk kapcsán.

Dr. Jókay /., dr. Nagy T: Hallásjavító 
műtétek klinikánk gyakorlatában I. (My- 
ringoplastica)

Dr. Nagy T., dr. Jókay I.: Hallásjavító 
műtétek klinikánk gyakorlatában II. (Ossi- 
culopastica — stapedectomia)

Dr. Pap U., dr. Késmárki K.: Modem 
vizsgálómódszerek a foniátriában.

Dr. Szűcs J., dr. Farkas T.: CO2 LASER 
és cryo-therapie alkalmazása a fül-orr- 
gégegyógyászatban

Dr. Lázár J., dr. Kincses Gy.: Diagnosti- 
kus ultrahang alkalmazása arcüregbetegsé- 
gekben

Dr. Tóth Á., dr. Birócsák E.: A neuroni
tis vestibularis aetiológiájáról 

Dr. Kincses Gy., dr. Lázár J.: A klini
kánkon kifejlesztett újtípusú, N-acetyl-L- 
cystein tartalmú fülcseppel szerzett tapasz
talataink

Dr. Rácz T., dr. Kun K., dr. Pap U.: A 
szűrés jelentősége a hallás rehabilitáci
ójában

Dr. Kisely M., dr. Rafic M.: A tű- 
aspiratio helye a peritonsillaris abscessus 
diagnosztikájában és terápiájában

A Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Női Klinikája 1990. október l-jén 14 
órakor
NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA III. (A 
vulva-, a hüvely- és a méhnyakrák diag
nosztikájának és terápiájának néhány kér
dése) címmel tudományos ülést rendez a 
klinika tantermében

Program
Moderátor: Dr. Lampé László 

Dr. Farkas Ilona: A  nőgyógyászati rossz
indulatú daganatok helye az onkológiában 

Dr. Bodó Miklós: Az alsó genitális trak
tus daganatainak citológiai szűrése 

Dr. Gergely Lajos: Vírusfertőzések sze
repe a méhnyakrák kialakulásában 

Dr. Birinyi László, dr. Hernádi Zoltán: A 
vulvarákok korszerű kezelése 

Dr. Zatik János, dr. Lampé László: A CIN, 
a CIS és az I a stádiumú méhnyakrák terápia 

Dr. Ungár László: A  méhnyak- és hü
velyrák recidMinak sebészi kezelése (exen- 
teratio)

Dr. Miltényi László: TeleCo besugárzás a 
biológiai paraméterek figyelembevételével.

D. Szluha Kornélia: Álter-loading tech
nika a méhnyakrák kezelésében
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PÁLYÁZATI
H IR D E T M É N Y E K

(172/b)
Az Igazságügyi Minisztérium Bünte

tésvégrehajtás Országos Parancsnokság 
Egészségügyi osztály vezetője (1361 Buda
pest, Pf. 15. V., Nagy-Sándor József u. 4. 
Telefon: 131-4514) pályázatot hirdet a Sop
ronkőhidai Fegyház és Börtönben (9407 
Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 35. Tele
fon: 99/12-170) megüresedett vezető orvosi 
álláshely betöltésére.

Alapfeltétel: büntetlen előélet.
Várjuk szakmai és vezetői (szervezői) 

gyakorlattal rendelkező orvosok jelentke
zését (belgyógyászok előnyben).

Szolgálati lakás (Sopronban) beköl
tözhető.

Illetmény szolgálati időtől függően: 
18-24 000,- Ft.

Mellékállás vállalása nem kizárt.
A pályázatokat — előzetes információ 

után — az egészségügyi osztály vezetőjéhez 
kell benyújtani.

Tóth Kovács János dr. bv. o. ezds.
osztályvezető

. (174)
Halimba Községi Közös Tanács pályá

zatot hirdet 1 fő  felnőtt körzeti orvosi 
állásra.

Alz állás elnyeréséhez általános szakor
vosi vagy belgyógyász szakorvosi képesítés 
szükséges.

Az állás 1990. október l-jével betölthető, 
összkomfortos szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának határideje: 
1990. augusztus 30.

Előzetes érdeklődés a tanácselnöknél.

Orovics László 
tanácselnök

.(175)
Ibrány Szociális és Egészségügyi Köz

pont főorvosa pályázatot hirdet egy fő  kör
zeti orvosi állásra.

Orvosházaspár is szóba jöhet (orvos, 
fogorvos).

Lakás biztosított.
Cím: Szociális és Egészségügyi Központ 

4484 Ibrány, Hősök tere 1.

Bodgál József dr. 
int vez. főorvos

(176)
A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság 

vezetője pályázatot hirdet 1 fő  gyógyító 
szakorvosi munkakör betöltésére.

A beosztás kinevezett polgári állomány
ba történő kinevezéssel jár.

Feltétel: büntetlen előélet (családi vonat
kozásban is), magyar állampolgárság, tény
leges sorkatonai szolgálat letöltése, a kine
vezett .polgári alkalmazotti munkakör 
betöltésével járó kötelezettségeket önként 
vállalja, egészségileg alkalmas.

A kinevezett polgári állományviszonnyal 
járó jogok és kötelezettségek, illetmény és 
egyéb járandóságok a Belügyminisztérium
ban érvényes rendelkezések szerint.

Lakás igényjogosultság szerint biztosított.
Jelentkezés módja: Személyesen vagy

írásban a Békés Megyei Rendőrfőkaptiány- 
ság személyzeti osztályán.
5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 1/5.

Telefon: 66-os körzetszám, 23-833/21-86-os 
mellék.

Dinók András r. alezredes 
osztályvezető

(177)
Azonnali belépéssel felveszünk titkár

sági munkában jártas gyors-gépírónőt. 
Német vagy angol nyelvtudást előnyben ré
szesítünk. (Nyugdíjas is lehet.)

Jelentkezni írásban Pro Rekreatione 
Alapítvány Igazgatósága, 2481 Velence, 
Tópart u. 34. címen lehet.

Telefon: 68-159.
Springer Ferenc dr. 

ügyvezető elnök

(178)
A Fővárosi Tanács István Kórház- 

Rendelőintézet főigazgató-főorvosa pá
lyázatot hirdet az alábbi munkakö
rökben:

Pathológiai osztály — pályakezdők 
részére

1 fő  pathológus
Sebészeti osztály (Traumatológiai rész

leg) — pályakezdők részére változó munka
hellyel (Merényi Gusztáv Kórház)

1 fő  traumatológus
Jelentkezni lehet a következő címen: 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Podhorányi György dr. 
főigazgató-főorvos

, ,A lelkiismeretes, gondos orvosnak, mielőtt betegének gyógyszert rendelne, nem csupán a gyógyítan
dó betegséget, hanem a beteg egész életmódját és összes testi tulajdonságainak természetét meg kell 
fontolnia. ” 
t

Cicero

Kiadja a Medicina Könyvkiadó Vállalat, 1054 Budapest V, Zoltán u. 8. Megjelenik 11 100 példányban 
A kiadásért felel Prof. Dr. Árky István igazgató 

Telefon: 1310-781
Teijeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, 
a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)

(Budapest XHL, Lehel út 10/a. 1900),
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. 

Szerkesztőség: 1361 Budapest V, Nádor u. 32. Pf. 9. Telefon: 1325-109, ha nem felel: 1327-530/123, 151 
Előfizetési díj egy évre 1680,— Ft, félévre 840,— Ft, negyedévre 420,— Ft, 1 hónapra 140,— Ft egyes szám ára 31,— Ft 

Széchenyi Nyomda, Győr 90.13877 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató
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injekció

ANTIARRHYTHMICA
KOSZORÚÉR-TÁGÍTOK

A Verapamil gátolja a kalciumionok beáramlását a szívizom- és az 
erek simaizom sejtjeibe, a  sejtmembrán ún. „lassú ioncsatomáin” 
keresztül, és ennek következtében lassítja az atrioventricularis 
átvezetést és csökkenti a  perifériás ellenállást, valamint a  szív 
oxigén-igényét.

HATÓANYAG: 5 mg verapamilium chloratum ampullánként (2 ml).

JAVALLATOK: supraventricularis tachycardiák kezelésére:
— sinus-ritmus helyreállítása paroxysmalis supraventricularis 

tachycardiákban, beleértve a  Wolff-, Parkinson-, White és a 
Lown- Ganong-Levine syndromákat is;

— fokozott kamrai frekvencia átmeneti csökkentése pitvarlebe
gésben vagy pitvarfibrillációban;

— a tocolysisben használt béta-sympathomymetikumok cardio- 
vascularis mellékhatásának enyhítésére.

ELLENJAVALLATOK: Súlyos hypotonia, cardiogen shock, friss 
myocardiális infarctus, másod- vagy harmadfokú AV-block, sick 
sinus syndroma (kivéve a  működő kamrai pacemakerrel ellátott 
betegeket), súlyos congestiv szívelégtelenség (kivéve, ha ez 
Verapamillal kezelhető paroxysmalis supraventricularis tachycar
dia következménye), digitalis intoxikáció.

ADAGOLÁS: kizárólag intravénásán alkalmazható! A Verapamilt 
lassú intravénás injekcióként, legalább 2 perces időtartam alatt kell 
beadni, folyamatos EKG- és klinikai ellenőrzés mellett. A kívánt 
hatás elérése után az injekció alkalmazását abba kell hagyni! 
Javasolt adagja felnőtteknek 5-10 mg (0,075-0,15 mg/kg), 
2 perc alatt beadva. Amennyiben a  várt hatás nem érhető el ezzel az 
adaggal, a dózis 30 perc múlva megismételhető. Idősebb 
betegeknél óvatosságból ajánlatos az injekciót 3 perces időtartam 
alatt beadni.

Kombinált kezelés: chinidinnel (Chinidinum sulfuricum), procainamid- 
dal (Procainamid), digitális-készítményekkel kombinálható, utóbbi 
esetben azonban figyelembe kell venni súlyos bradycardia és AV 
block jelentkezésének lehetőségét!

MELLÉKHATÁSOK: A szer általában jól tolerálható, a betegek kis 
hányadánál (főként az AV-blockban vagy szívizom-károsodásban 
szenvedőknél) azonban életveszélyes mellékhatások is felléphet
nek (pitvarlebegésben, pitvarfibrillációban fokozott kamrai frekven
cia, súlyos hypotensio, extrém bradycardia, asystole). Általában 
azonban legfeljebb enyhébb mellékhatások fellépésére kell számí
tani: hypotensio, bradycardia, tachycardia, szédülés, fejfájás, 
hányinger, hányás, obstipatio, allergiás reakció.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK:

Tilos az együttadás:
— intravénás béta -blokkoló szerekkel néhány órán belül (mind

két szer csökkenti a szívizom kontraktilitását és lassítja az AV- 
átvezetését);

— Disopyramiddal, Verapamil adás előtt 48, utána 24 órán belül 
(feltételezett interakciók veszélye miatt).

Óvatosan adható együtt:
— antihypertenziv szerekkel (ezek hatását növeli);
— plazmafehérjékhez nagy affinitással kötődő anyagokkal, pl. 

salicylatokkal (mivel a  Verapamil is erősen kötődik);
— digitális-készítményekkel (súlyos bradycardia és AV-block 

kockázata miatt).

FIGYELMEZTETÉS: A ritkán előforduló életveszélyes mellékha
tások fellépésének kockázata miatt a kezelés lehetőleg EKG ellen
őrzés mellett történjék, és resuscitacios berendezések, cardiover- 
sios lehetőség álljon az orvos rendelkezésére. A készítményt 
lehetőleg ne alkalmazzuk a terhesség I. trimesterében és a szopta
tás ideje alatt, illetőleg Verapamil kezelés alatt ajánlatos a szop
tatást szüneteltetni.
Túladagolás kezelése parenteralis calcium-bevitellel (Calcimusc, 
Calcium chloratum) és (béta)-adrenerg stimulánsok adásával 
történik.

CSOMAGOLÁS: 5 amp. (2 ml)

ELŐÁLLÍTÓ: CHINOIN



SANDONORM®. mg tabletta

H 400 Antihypertensiva

A Sandonorm fő metabolitja a béta-1 és béta-2 receptorokon 
fejt ki gátló hatást. Kis mértékben intrinszikszimpatomimeti- 
kus atáivitással is rendelkezik. Membrán stabilizáló hatása in 
vitro és állatkísérletekben is észlelhető.
Nyugalomban és terheléskor is hatásos. Nyugalomban sem 
a szívfrekvenciát sem a perctérfogatot nem csökkenti lénye
gesen. Vérnyomást valamit szfvfrekvenciát csökkentő hatá
sát a cirkadián ritmus megváltoztatása nélkül fejti ki. Mivel 
mérsékli a szív válaszát a béta adrenerg stimulációra, növeli 
az angina pectorisban szenvedő betegek terhelhetőségét, 
ezáltal csökkenti az anginás tüneteket.
Mivel a Sandonorm hatása — az ajánlott dózishatárok között 
— legalább 24 órán keresztül fennáll, napi egyszeri adása 
mind hipertóniában mind angina pectorisban elégséges.

HATÓANYAG: 1 mg bopindololum (hidrogénmaleinát só 
formájában tablettánként)

JAVALLATOK: Essentialis hypertonia és effort angina 
pectoris.

ELLENJAVALLATOK: Digitálisz refrakter szívelégtelenség, 
cor pulmonale, jelentős bradi kardia, másod- és harmadfokú 
AV-blokk, asthma bronchiale. Terhesség, szoptatás.

ADAGOLÁS:
Esszenciális hipertónia: Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 
tabl.) Amennyiben a hatás három hetes kezelés után nem ki
elégítő, az adagot napi 1 1/2—2 mg-ra (reggel 1 1/2—2 tabl.) 
lehet növelni, vagy más farmakológiai csoportba tartozó vér
nyomáscsökkentő gyógyszerrel lehet a kezelést kiegészíte
ni. A vérnyomás normalizálódása után — különösen enyhe 
vagy középsúlyos hipertóniában — a napi adagot 0,5 mg-ig 
(reggel 1/2 tabl.) lehet lecsökkenteni.

Angina pectoris: Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 tabl.) 
Amennyiben a hatás nem kielégítő, az adagot napi 1 1/2—2 
mg-ra (reggel 1 1/2—2 tabl.) lehet növelni. Ha a válasz még 
mindig nem megfelelő, más farmakológiai csoportba tartozó 
gyógyszerrel lehet a kezelést kiegészíteni.
Mindkét indikációban a veseműködés súlyos károsodása 
esetén (kreatinin clearence kisebb mint 20 ml/perc) a kezdő 
adag napi 0,5 mg (reggel 1/2 tabl.) legyen.

MELLÉKHATÁSOK: Esetenként enyhe szédülés, fejfájás, 
fáradékonyság, nagyon ritkán bőrreakció léphettél. Ilyenkor 
a dózist csökkenteni kell.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK: Együttadása tilos int
ravénás Ca antagonistával. Óvatosan adható:

— verapamil típusú kalcium antagonistával (késlelteti az ÁV- 
átvezetést, kardiodepresszív hatás erősödhet).

FIGYELMEZTETÉS: Kezdő vagy manifeszt szívelégtelen
ségben szenvedő beteget béta-blokkolóval történő kezelés 
előtt megfelelő digitálisz-kezelésben kell részesíteni. 
Altatással történő érzéstelenítés esetén igen fontos a kardio- 
vaszkuláris rendszer körültekintő monitorozása. Ha az alta
táshoz a béta-blokád felfüggesztése szükséges, a Sando
norm dózisát fokozatosan kell megvonni. A gyógyszer 
kisfokú intrinszikszimpatomimetikus aktivitásának, valamint 
elhúzódó hatásának következtében a Sandonorm hirtelen 
elhagyása esetén sose következik be rebound jelenség. 
Phaeocromocytomában béta-blokkolót sosem szabad alfa
receptor blokkoló nélkül alkalmazni.
Béta receptor bolokkolóval történő kezelés során előfordul
hat, hogy súlyosbodnak a korábban már fennálló perifériás 
érbetegségek tünetei, melynek paraesthesia és a végtagok 
lehűlése lehet a következménye
Veseelégtelenség esetén az alkalmazott dózist körültekintő
en kell megállapítani. Más béta-blokkolónál megfigyelték, 
hogy a súlyos veseelégtelenség tünetei esetenként tovább 
romolhatnak.
Egyidejű antidiabetikus terápia esetén óvatosság szüksé
ges, mert a tartós éhezés jelentős hipoglikémiához vezethet 
és ennek fő tünete a tachikardia a béta-blokád miatt rejtve 
maradhat, csupán az izzadás marad meg tünetként. 
Amennyiben túladagolás miatt túlzott bradikardia alakulna 
ki, 0,5—1,0 mg (vagy több) atropin szulfátot kell i.v.-an adni. 
Egy másik lehetőség, hogy a béta-receptorok serkentése 
céljából lassú i.v. infúzióban 5//g/perc dózisban izoprenalin 
hidrokloridot adunk a kívánt hatás eléréséig. Refrakter ese
tekben, vagy kezdődő szívelégtelenség kialakulásakor
8—10 mg glucagon hidrokloridot kell adni, melyet szükség 
esetén 1 órán belül meg lehet ismételni, majd ezt követően, 
ha még szükséges, 1—3 mg/óra sebességgel i.v. infúzióban 
lehet folytatni, miközben a beteget folyamatosan monitoroz- 
ni kell.
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó mun
ka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatá
rozni, hogy a gyógyszer milyen mennyiségben és mely ada
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.

MEGJEGYZÉS:

• í*  Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 

CSOMAGOLÁS: 2x14 tabletta 

Gyártja: SANDOZ AG. licence alapján
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ENZYMES DIGESTIVAE

A ®Kreon kapszulában 1-2 mm átmérőjű pancreatin 
granulátumok vannak, melyek enteroszolvens bevo
nata védelmet nyújt a gyomornedv inaktiváló hatásá
val szemben. A granulátumok magas aciditás esetén 
is legalább két órán át ellenállnak a gyomornedvnek. 
A vékonybél alkalikusabb pH-ján az enteroszolvens 
bevontaú granulátumok gyorsan feloldódnak és az 
enzimek felszabadulnak.

MEGJEGYZÉS: *C s a k  vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. Mucoviscidosisban szenvedő gyerme
keknek a gondozó központok szakorvosa térítésmen
tesen rendelheti.

CSOMAGOLÁS: 20 kapszula

ELŐÁLLÍTJA: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Rt. Budapest

Kali-Chermie Pharma GMBH, Hannover (NSZK licenc 
alapján).

CHINOIN BUDAPEST

HATÓANYAG: Sertés pancreászból előállított 300 
mg pancreatin um gyomorsav rezisztens pel lettekben 
(8000 lipase, 9000 amylase és 450 protease F.I.P. 
egységben) kapszulánként.

JAVALLATOK: Exocrin pancreas elégtelenség, kró
nikus pancreatitis, gyomor- és hasnyálmirigy műtétek 
utáni enzimpótlás, cisztás fibrosis.

ELLEN JAVALLATOK: Hatóanyag iránti túlérzékeny
ség. Acut pancreatitis.

ADAGOLÁS: A szokásos napi 3-5x1 kapszula, 
amelyet étkezés közben kevés folyadékkal kell be
venni. Felnőtteknek szükség esetén a napi adag 6-12 
kapszuláig emelhető. Kisgyermekeknek a kapszula 
szétnyjtása után a granulátum beadható, amelyet 
szétrágás nélkül kell lenyelni.

MELLÉKHATÁSOK: Hasmenés, székrekedés, gyo
morpanaszok, émelygés, bőrpanaszok előfordulhat
nak.



ORVOSI
HETILAP

TARTALOMJEGYZÉK

\

Alapította:

M A R K U SO V SZ K Y  LAJOS  
1857-ben

*
Főszerkesztő:

F E H É R  JÁNOS D R .

*
F őszerkesztő-helyettes:

K E L L E R  L Á SZ L Ó  D R .

*
Szerkesztőbizottság:

A lfo ldy  Zoltán dr., Á rky István dr., Boda  
D om ok os dr., Braun Pál d r ., Eckhardt Sándor d r ., 
Ihász M ihály dr., Jobst K ázm ér dr., K árolyi 
G yörgy dr., Lam pé L ászló  dr., N ász István dr., 
Ozsváth Károly dr., Petrányi G yula dr., Rák 
Kálmán dr., Ribári Ottó dr. és R om ics L ászló  dr.

*
Tanácsadó testület:

de Chatel R udolf dr., Forgács Iván dr., L épes  
Péter dr. és Veér A ndrás dr.

*
Szerkesztő munkatársak:

Btage Zsuzsanna d r., Farsang C saba dr., G iacinto  
M iklós dr., H ídvégi Jenő, Papp M ik lós dr. (fm ts), 
Tenczer József dr. é s  W alsa Róbert dr.

*
N em zetközi tanácsadó testület:

Elnök:
G. C SO M Ó S (H am burg)

G. Ács (N ew  York), S. Arimori (Tokyo), R. Berens- 
mann (Stuttgart), M . Classen (München), P. Ferenci 
(Wien), M . Hahn (Erlangen), L. Iffy (New Jersey), 
N. J. Lygidakis (Amsterdam), N . McIntyre (London), 
K. Meyer zum Büschenfelde (Mainz), G. Nagy (Syd
ney), L. Okolicsanyi (Padova), J. Reichen (Bem ), M. 
Rojkin (N ew  York), K. Tsuji (Tokyo).

131. ÉVFOLYAM 
*

39. SZÁM 
*

1990. SZEPTEMBER 30.

Sréter Lídia dr., Fehér János dr. és Gergely Péter dr.:
A z interleukinok...................................................................  2127

KLINIKOPATHOLÓGIAI TANULMÁNYOK

Tóth Csaba dr. , Koncz Mónika dr., Szalóki Pál dr., 
és Haraszti Antal dr. :
Balyarteriitis nodosa 7 e se te ............................................. 2135

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szabó Mária dr. , Veress Lajos dr., Münnich Ákos dr. 
és Papp Zoltán dr.:
A  magzatvíz alfe-fetoprotein koncentrációja nor
mál és fejlődési rendellenességgel szövődött terhes
ségek ben ..................................................................................  2139

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Zemplén Béla dr. , Palásti István dr., Németh Mária,
Tóth Irén dr., Varsányi Rózsa dr., Végh Zsuzsa dr. és 
Bánhidy Ferenc dr.:
Fehérje-kalória alultáplált garat-gégetumoros bete
gek  parenterális-enterális m esterséges táplálása és  
monitorizálása........................................................................  2145

RITKA KÓRKÉPEK

Kálmánchey Rozália dr. és Halász Adrienne dr.:
A z Angelman vagy „happy puppet” syndromáról . 2151

Beszámolók........................................................................................... 2155

Folyóiratreferátumok.......................................................................... 2159

Könyvismertetések............................................................................... 2173

Halottaink..............................................................................................  2154

Megjelent...............................................................   2175

Hírek..............................................................................................................2177

Pályázati hirdetmények......................................................................  2180



RABGNID 
lOO mg. tab letta
(sulfinpyrazonum)

Erélyesen fokozza a vese húgy-
sav ürítését.

Javallatok:
•  köszvény tartós kezelése
•  krónikus köszvényes arthritis
•  szaluretikumok okozta 

hiperurikémia

Ellenjavallatok:
•  aktív gyomor- és nyombél- 

fekély
•  súlyos máj- és-vesekárosodás
•  szulfinpirazon- és egyéb pira- 

zolon származékok iránti tú l
érzékenység

•  terhesség (különösen az első 
trimeszterben)

Gyártja:
Kőbányai Gyógyszerárugyár, 
Budapest

A kezelés ideje alatt gondoskodni 
kell megfelelő mennyiségű folya
dék beviteléről és a vizelet anali
zálásáról.
Tartós szedés esetén a vérképet, 
vesekárosodás esetén a vese
funkciót időnként ellenőrizni kell. 
A hirtelen erős húgysav-mobili- 
záció akut köszvényes rohamot 
válthat ki.



Sréter Lídia dr., 
Fehér János dr. 

és Gergely Péter dr.
Az interleukinok
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. sz. Belklinika 
(igazgató: Fehér János dr.)

Az immunválaszt számos mediátor szabályozza. Az inter
leukinok ezeknek a mediátoranyagoknak a legjobban jel
lemzett csoportját alkotják. Ezek szükségesek a T és B 
lymphocyták differenciálódásához, aktiválásához, éppúgy 
mint a fiatal fejlődési alakok éréséhez. A gyulladás fontos 
anyagai: mind az általános tünetek (pl. láz, leukocytosis), 
mind a helyi reakció fontos mediátorai. Az interleukinok 
egy részét a terápiában is alkalmazzák.

The interleukins. Immune response is regulated by a num
ber of soluble mediators. Interleukins belong to these medi
ators, as a well defined group of regulatory molecules. In
terleukins are necessary for the differentiation and 
activation a T and B lymphocytes and other cells. They play 
an important role in inflammation: they cause fever, leu
kocytosis etc. Some interleukins are being used as therapeu
tic agents.

Régóta ismert, hogy az immunválasz szabályozásában 
fontos szerepet játszanak a szolubilis mediátorok, amelye
ket lymphokineknek, monokineknek neveztek el. A funkci
óiktól függően kapták nevüket: pl. T sejt növekedési faktor, 
B sejt növekedési faktor(ok) stb. Később, a DNS technoló
gia segítségével ezen anyagok tiszta előállítása lehetővé vált. 
Ekkor derült ki, hogy számos hatás ugyanazon mediátomak 
tulajdonítható. Nincs teljes egyetértés a mediátoranyagok 
elnevezése körül: a lymphokin, cytokin, interleukin elneve
zés sokszor keveredik. Interlukinoknak ma mégis azokat a 
mediátoranyagokat nevezzük, amelyeknek DNS kódját már 
ismerjük, s hatásuk elsősorban az immunrendszer működé
sével kapcsolatos. Magi} az interleukin név arra utal, hogy 
a fehérvérsejtek egymás közötti kapcsolatát szabályozzák 
(mint látni fogjuk, hatásuk ennél sokkal szélesebb körű).

Az immunválasz, illetve az ezt gyakran követő gyulla
dásos reakció megértése elképzelhetetlen a mediátoranya
gok hatásainak ismerete nélkül. A vérképzés szabályozásá
ban is központi szerepet játszanak. Számos mediátort 
próbálnak ki a klinikumban is. Várható, hogy a közeljövő
ben használatuk kiszélesedik, agonista és antagonista anya
gok vonulnak be terápiás fegyvertárunkba. Megismerésük 
tehát minden szempontból indokolt.

Interleukin 1

Gery és Waksman 1972-ben azonosítottak egy macro- 
phagok által termelt faktort, amely fokozta a T sejtek anti
génekre és mitogénekre adott válaszreakcióját (19). Bebizo-

Kulcsszavak: interleukinok, immunmoduláció

Rövidítések: BCGF = ,,B cell growth factor” : B sejt növekedési fak
tor; BSF =  B sejt-stimuláló faktor; CSF = kolónia-stimuláló laktor; G— 
CSF =  granulocyta CSF; GM—CSF = monocyta CSF;
IL =  interleukin; IFN =  interferon; LAK = lymphokin-aktivált killer 
(ölő) sejt; LGL =  „large granular lymphocyte” : nagygranulájú lymphocy- 
ta; LT = lymphotoxin; NAP = -neutrophil-aktiváló peptid; NK =  „natu
ral killer” : természetes killer (ölő) sejt; TCGF = „T cell growth factor” : 
T sejt növekedési faktor; TNF = tumor necrosis faktor;

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 39. szám

nyosodott, hogy az interleukin 1 (IL—1) funkciója rendkí
vül sokrétű: az endogén pyrogén, leukocyta endogén medi
átor (mely akut fázis proteinek termelését váltja ki és neut- 
rophiliát okoz), osteoclast-aktiváló faktor, catabolin, 
haemopoetin-1 elnevezések utalnak e cytokin pleiotro- 
piájára.

Az IL—1 hatásait két különböző molekula (IL—1 a  és 
IL—1/7) fejti ki, mindkettőt emberben a 2. kromoszómán ta
lálható gének kódolják. Bár szerkezetük eltérő, biológiai 
hatásuk lényegében azonos.

Az IL—1-et főként macrophagok, valamint keratino- 
cyták, astrocyták és mesangialis sejtek termelik. A makro- 
fágok IL—1 termelését számos tényező stimulálja: endo
toxin, phorbol észterek, immunkomplexek, UV sugárzás, 
leukotriének stb. Immunszuppresszív anyagok pl. ciklospo- 
rin A, corticosteroidok, prostaglandinok viszont csökkentik 
az IL—1 szintézist (15). Több adat utal arra, hogy az IL—1 
termelést negatív „feedback” szabályozza (43).

Az IL—1 hatását IL—1 receptorokon fejti ki. Nagy és 
kis affinitású receptorokat ismerünk, az IL—1 a  és ß  azonos 
receptorokhoz kötődik. Az IL—1 különböző, egymástól 
eltérő aktivitásai egyrészt közvetlen hatások, másrészt 
közvetettek, az IL—1 által kiváltott mediátor termelés kö
vetkezményei. A kórokozók és az autoimmun folyamatok 
által előidézett gyulladásos reakciók pathogenesisében 
kulcsszerepe van. A központi idegrendszerben többek kö
zött a hypothalamus hőközpontjára hat, így lázat és alu- 
székonyságot okoz, a neuropeptidek (az endorphinokat is 
beleértve), a corticotropin-releasing faktor, az ACTH el
választását fokozza; ez utóbbi az IL—1 direkt hatásával 
együtt hat a mellékvesére (6). A máj sejtekben az IL—1 
hatására fokozódik az akut fázis proteinek, a metallothioni- 
nok szintézise, csökken az albumin, lipoprotein/lipáz szin
tézis (28). Egyéb hatásai közül megemlítjük, hogy fokozza 
a kötőszövet sejtjeinek növekedését, a kollagén termelést, az 
osteoclast aktivitást és a prostaglandinok szintézisét. A tu
mor nekrózis faktor (TNF) katabolikus hatását fokozza, 
valamint szinergista módon erősíti az utóbbi vérnyomás- 
emelő és érfal permeábilitást fokozó hatását. Az érrend
szerben szerepe van az endotélsejt proliferációban, potens 
vazodilatátorok felszabadításában és az alvadék képződés 
megindításában (19).
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Az IL—1 általános hatásaihoz kapcsolódnak a haemo- 
poetikus és lymphoid sejtekre gyakorolt hatásai: fokozza a 
kolóniastimuláló faktorok szintézisét és/vagy maga is 
kolónia-stimuláló faktorként hat (41), pl. a csontvelő gyulla
dásokra reagáló elváltozásaiban. Újabb ismereteink szerint 
fontos szerepe van az akut myeloblastos leukaemiában a 
blaszt proliferáció fenntartásában (14).

Nagyon lényeges a T sejt aktívádéban betöltött szere
pe: az antigén vagy mitogén induktív hatásával együtt maxi
mális IL—2 receptor expressziót és IL—2 szintézist vált ki 
(3). Ezen kívül — más lymphokinekkel együtt — hat az ak
tivált B sejtekre és a macrophagokra is. Az előbbiek sejtpro- 
liferációját és differenciálódását váltja ki, utóbbiakban pe
dig fokozza a prostaglandinok és cytokinek szintézisét és a 
citotoxikus aktivitást.

Az immunreakciók kétarcúsága folytán az IL—1 a pro
tektiv immunitás fontos tényezője. Bizonyos körülmények 
között azonban az IL—1 a szövetdestrukciók kialakulását 
elősegíti. Lokálisan, ízületbe adva például arthritist vált ki, 
szisztémás adagolása pedig súlyosbítja a más tényezők által 
okozott arthritist (31). E folyamatok patogenezisében kemo- 
taktikus faktorként való viselkedése valamint a prostaglan
din, kollagenáz és proteolitikus enzim felszabadulást okozó 
hatása játszhat szerepet. Mindezek alapján valószínűsíthető, 
hogy az autoimmun folyamatok kiváltásában és erősítésé
ben fontos szerepe van. Feltételezhető, hogy az IL—1 anta- 
gonisták vagy inhibitorok a terápiában felhasználhatók. 
Vizsgálták rekombináns IL—1 in vivo hatását 5-fluoruracil 
kezelés következtében kialakult granulocytopeniában. Vi
szonylag rövid idő alatt (< 7  nap) lényegesen gyorsította a 
vérképzés regenerálódását, míg ennél hosszabb kezelés el
lenkező hatású volt, feltehetően a TNF-termelés indukálása 
útján (18).

Interleukin 2

sal fertőzött T sejtek IL—2 receptor expressziója mintegy 
tízszerese a mitogénnel aktivált T sejtekének. Ennek oka va
lószínűleg az, hogy a HTLV—I olyan proteint termel, mely 
az IL—2 receptorexpresszióban involvált protein homológja
(7). Mind a helper (CD4 + ) ,  mind a szuppresszor 
(CD8 + )  T sejtek, valamint az LGL sejtek termelnek 
IL—2-t. Számos stimulus képes IL—2 termelést kiváltani: 
antigének, sejtfelszíni molekulákkal (pl. CD2, CD3) reagá
ló antitestek, mitogének. Az antigén vagy mitogén hatásá
hoz azonban IL—1-re is szükség van, hiányában az IL—2 
szintézis nem indul be. A protein kináz C-t közvetlenül akti
váló anyagok (pl. phorbol észterek) az IL—1-et helyettesí
tik. Immunszuppresszív anyagok az IL—2 szintézist gátol
ják (38), az IL—2 termelés egyik leghatékonyabb gátlószere 
a ciklosporin A.

Számos betegségben ismert az IL—2 termelés és/vagy 
a receptor expressziójának zavara: AIDS-ben, autoimmun 
betegségekben (46), hypogammagobulinaemiákban stb. — 
ezek az eltérések azonban másodlagosak. Az IL—2 recep
tor expressziójának zavarát is többféle betegségben írták le: 
pl. immundefektusokban, felnőttkori T sejtes leukaemiában 
stb. (7).

Az IL—2-t, mint biológiai választ módosító anyagot a 
daganatterápiában is alkalmazzák (39). A kezelés elméleti 
alapja az, hogy az IL—2 aktiválja az NK sejteket (ezek az 
ún. lymphokin-aktivált killer sejtek =  LAK), amelyek szá
mos daganattal szemben citotoxikus aktivitásra tesznek 
szert. Az ex vivo aktivált LAK sejtek és IL—2 együttes ada
golása esetén a betegek mintegy 20%-ában sikerült objektív 
antitumor hatást kimutatni főleg hypernephroma, melano
ma és terápia-rezisztens lymphoma eseteiben (21). A keze
lésnek nagyon sok súlyos mellékhatása van, ezért csak kel
lően felkészült helyen alkalmazható. Sok hasonló, kísérleti 
stádiumban levő vizsgálat van folyamatban, citosztatiku- 
mokkal való kombinációban stb. (23).
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1976-ban Morgan és mtsai, valamint Gillis és Smith ki
mutatták, hogy a normális T sejt proliferációhoz egy anyag
ra van szükség, ezt akkor T sejt növekedési faktornak nevez
ték („T cell growth factor” =  TCGF). Ezzel kezdődött az 
IL—2 azonosítása és karakterizálása. A humán IL—2 gli- 
koprotein, melynek génje a 4. kromoszóma hosszú karján 
található. Az IL—2 az aktivált T sejtekre hat, kisebb mér
tékben a B és NK („natural killer”) sejtekre: hatására a sej
tek proliferálnak és/vagy differenciálódnak, pl. citotoxikus 
funkcióra válnak alkalmassá (29). A TCGF mellett számos 
más szinonim elnevezése ismert: killer-helper faktor stb. 
(16).

A T sejtek IL—2 receptora (CD25)* különböző affini- 
tású lehet: az aktivált lymphocytáknak kis és nagy affinitású 
receptorai vannak, a nagygranulájú lymphocyták („large 
granular lymphocytes” =  LGL) — beleértve az NK sejte
ket is — receptora intermedier affinitású. A B sejteken és 
monocytákon/macrophagokon is kimutattak IL—2 recep
tort (48). Érdemes megjegyeznünk, hogy a HTLV—I vírus-

* a felszíni „differenciálódási” antigének jelölésére szolgáló elneve
zés („cluster of differentiation”)

Interleukin 3 és egyéb kolónia-stimuláló faktorok

Az IL—3 a kolónia-stimuláló faktorok (CSF-ek) jelleg
zetes képviselője. Ezek a cytokinek a haémopoetikus és 
lymphoid prekurzor sejtek növekedését és differenciálódá
sát segítik elő. Közös vonásuk, hogy csontvelő tenyészetek
ben stimulálják a granulocyta és/vagy macrophag kolóniák 
képződését (42).

Az IL—3 több néven is ismert: multi-CSF, hízósejt nö
vekedési íáktor stb. Aktivált T sejtek termelik és vala
mennyi haemopoetikus prekurzor sejtre hat — rendszerint 
valamilyen egyéb CSF-fel együtt:

a) A macrophag kolónia-stimuláló íáktor (M—CSF) a 
monocytamacrophag sejtekre hat.

b) A granulocyta kolónia-stimuláló faktort (G—CSF) a 
macrophagok és az endothelsejtek termelik, főleg az érett 
granulocytákra hat.

c) A granulocyta/macrophag kolónia-stimuláló faktort 
(GM—CSF) fibroblastok, endotélsejtek és aktivált T sejtek 
termelik (30). Erythropoetinnel együtt az erythroid és ke
vert sejtes kolóniák képződését is elősegíti. Az érett neut
rophil és eosinophil sejteket aktiválja és fokozza a neutro-



phil phagocytosist. Génje a 17. kromoszóma hosszú karján 
található (5q-szindrómában ez is deletált) (25).

d) Az erythropoetint a vese peritubuláris sejtjei és (ke
vésbé) a máj Kupffer-sejtjei termelik. Elsősorban az eryth- 
roid precursorok differenciálódását és proliferációját váltja 
ki, de más cytokinekkel együtt hat a megakariocytákra is 
(22). A rekombináns erythroproetint veseeredetű anaemia 
kezelésére, valamint transzfűziókkal nehezen kezelhető (pl. 
antitestek miatt létrejövő) vérszegénységben, pl. rheumato
id arthritisben, AIDS-ben stb. alkalmazzák. Preoperatív 
phlebotomia végzésekor — későbbi autotranszfűzió céljára 
— is jó adjuváns hatást értek el erythropoetin adásával (38).

Az IL—3 szabályozza a mucosa eredetű hízósejtek pro
liferációját, ennek különösen a parazita fertőzésekben van 
fontos szerepe. A különféle CSF-ek receptorai minden hae- 
mopoetikus sejtvonal nem-differenciált és érett sejtjein is 
megtalálhatók (44, 45). Jelentős felismerés volt, hogy az 
M—CSF receptor és a c-fms onkogén terméke azonos (42). 
A CSF termelést az IL—1 és TNF indukálja. Ily módon a 
monocyták/macrophagok, mint az IL—1 és TNF fontos 
szintetizálói, központi szerepet játszanak a CSF termelés
ben (30).

A CSF terápiás alkalmazása napjainkban kezd elterjed
ni. Alternatív kemoterápia és súlyos infekcióval járó neutro
penia esetén alkalmazzák (17,22). A szövődményeket okozó 
cytopenia eredményesen befolyásolható kolóniastimuláló 
faktorokkal (G—CSF-fel és GM—CSF-fel) myelodysplasiás 
szindrómában és aplastikus anaemiában (23). Nagy dózisú 
citosztatikus kezelés után a GM—CSF adása meggyorsítja 
a haematológiai javulást és drámai módon (kb. ezerszeresé
re) emeli a periférián keringő őssejtek számát. A nagyszá
mú őssejt sejtpheresissel eltávolítható, és egy későbbi idő
pontban a csontvelő autotranszplantációjakor a csontvelővel 
együtt visszaadható — ezzel a transzplantációt követő cyto- 
peniás fázis ideje jelentősen lerövidíthető (20). Néhány 
újabb adat óvatosságra int: a GM—CSF ugyanis in vitro 
serkenti a tumorsejtek (5), valamint a leukaemiás myelo- 
blastok (8, 10) proliferációját.

Interleukin 4

Aktivált T sejtek felülúszójából izoláltak egy B sejt 
proliferációt kiváltó anyagot, ezt B sejt növekedési faktor
nak (BCGF—1 vagy BSF—1) nevezték el (36). Az IL—4 a 
nyugvó B sejtekre is hat, az így előkezelt B sejtek erősebben 
proliferálnak endotoxin hatására (37). Ez a tény megfelel 
annak a felismerésnek, hogy az IL—4 receptorok a sejt fe
lületén Go fázisban is jelen vannak — az IL—2 receptorok 
viszont csak a Gi fázisban mutathatók ki. Az IL—4 fokoz
za az aktivált B sejtek proliferációját, indukálja az MHC II 
antigének és az alacsony affmitású IgE receptorok (CD23) 
expresszióját, valamint szabályozza az IL—4 receptorokat. 
Mindezek abban az irányban hatnak, hogy a B sejtek egyéb 
stimuláló lymphokinekre is reagálhassanak és más sejtekkel 
interaktív kapcsolatba léphessenek. IL—4 jelenlétében a 
stimulált egér B sejtek IgGi-et és IgE-t termelnek, az 
IL—4  tehát fontos szerepet játszik az izotípus kialakulásá

ban (emberi vonatkozása még nem bizonyos). Állatkísérlet
ben anti-ILA-et adva a parazita infekciót követő IgE terme
lődés elmaradt; anti-IgD adagolásával — mely B sejt aktivá- 
ciót okoz és a T sejtek IL—4 termelését indukálja — az 
IgGi és IgE termelés fokozódását lehetett megfigyelni. 
Újabban egyre több adat szól amellett, hogy az IL—4 sze
lektíven fokozza az emberi B sejtek IgE szintézisét (36).

A B sejteken kívül szinte valamennyi sejttípusra hat: T 
sejtekre, hízósejtekre, macrophagokra, haemopoetikus pre- 
kurzor sejtekre, sőt fibroblastokra, máj, izom stb. sejtekre 
(37). Az emberi T sejtekre kifejtett hatása nem teljesen tisz
tázott. Míg egérben a T helper sejtek egy részére (a TH2 
sejtekre) hat, emberben mind a CD4 és CD8+ sejtek proli
ferációját befolyásolja, elsősorban az IL—2 termelés és 
IL—2 érzékenység fokozásán keresztül.

Amennyiben az IgE termelésében (s így az allergiás ál
lapotok kialakulásában) betöltött kulcsszerepe bebizonyo
sodik, lehetőség nyílik IL—4 antagonisták terápiás alkalma
zására.

Interleukin 5

Az IL—5-öt először T sejt kultúrák felülúszójában mu
tatták ki, a B sejtek differenciálódását (antitest-termelését) 
és proliferációját eredményezte. Eleinte T sejt „replacing” 
faktornak, vagy B sejt növekedési faktornak (BCGF II) ne
vezték (44). Az IL—4 és IL—5 hatása közötti alapvető kü
lönbség, hogy az IL—4 nyugvó B sejtekre is hat, az IL—5 
csak előzőleg aktivált sejtekre (13, 24). Nem tudjuk, vajon 
a kétféle (differenciáló és proliferációt fokozó) hatás mecha
nizmusa azonos-e, a hatások külön-külön felléphetnek (45).

Az IL—5 receptoráról aránylag keveset tudunk, a sejt 
felületén való megjelenése sejtciklus-dependens. Nagy és 
kis aviditású receptorait ismerjük.

Az IL—5 a B sejteken kívül az eosinophil sejteknek is 
a növekedési és differenciálódási faktora, de a T sejtes im
munválaszt is módosítja.

Interleukin 6

A  humán IL—6 26 kD tömegű glikoprotein. Sokféle 
sejt termeli, aktivált T sejtek, monocyták, fibroblastok, ez 
utóbbiak pl. IL—1 stimulus hatására. Kiderült, hogy a ko
rábban antivirális hatásúnak tartott IFN—2-vel azonos (4). 
Az IL—6-ot kódoló génnek több iniciálé pontja is van, ezért 
az IL—6 molekulák némileg különböznek egymástól. A 
gén transzkripcióját az IL—1 és más anyagok, pl. TNF, 
PDGF, IFN fokozzák. A bakteriális endotoxin (lipopolisza- 
charid, LPS) jelentősen fokozza a fibroblastok IL—6 ter
melését. Az IL—6 szintén pleiotrop hatású cytokin. Egyik 
fontos szerepe a B sejtek terminális differenciálódását — 
plazmasejtté érését — indukáló hatása. Egyik újabban leírt 
funkciója a megakariocyták érésének és differenciálódásá
nak (26), valamint az aktivált B sejtek növekedésének előse
gítése. A hepatocytákra gyakorolt hatása alapján nevezték el 
korábban hepatocyta stimuláló faktornak is: az akut fázis fe
hérjék szintézisének legfontosabb stimulátora. Az IL—6
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központi szerepet játszik a gyulladásos reakciókban az 
IL—1-gyel és a TNF-ral együtt. Egyre több, eddig az 
IL—1-nek tulajdonított hatásról derült ki, hogy valójában az 
IL—6 okozza (4 f  Egyéb cytokinek hatásait módosítja: pl. 
IL—1-gyel együtt az IgM, IL—4-gyel együtt adva az IgA 
szintézist fokozza (27).

Interleukin 7

A stroma sejtjei által termelt IL—7 stimulálja a pre-B 
sejtek proliferációját (34). Később igazolták, hogy a conca- 
navalin A-val, illetve phorbol észterrel együtt a T sejtek cos- 
timulátora (32). Mind a CD4+ és CD8+ sejtekre hat — 
elsősorban azonban az érettebb (memória) T sejtekre és ke
vésbé az éretlenebb („unprimed”) T sejtekre (12). Az IL—2 
a hatását potenciálja. Fiziológiai szerepe valószínűleg fontos.

asbestosisban és felnőttkori respiratorikus distress szind
rómában ismert az IL—8 patogenetikai szerepe.

Interleukin 9

A legutóbb felfedezett és kódolt IL—9 az egér T sejt 
növekedési faktor P40 emberi homológja. HTLV—I vírus 
által transzformált emberi T sejtvonal kondicionált tápfo
lyadékából izoláltak egy növekedési faktort, amely helper 
T sejtklónok növekedését segíti elő antigén vagy antigén
prezentáló sejt hiányában is. Specifikus a CD4+ T sejtek
re, cytotoxikus T sejteket és számos faktor-dependens B 
sejtvonalat nem stimulál. Eddig egy, megakarioblastos 
leukaemia sejtvonalat írtak le, amelyre mitogénként hat. 
Feltehetően fontos szerepe van a haemato- és lymphopoe- 
sisben, ennek kiderítése a jövő feladata (47).

Interleukin 8

A gyulladásos reakciókban fontos szerepet játszó neut
rophil granulocytákat aktiváló mediátoranyag régóta ismert: 
ezt monocyta-eredetű neutrophil kemotaktikus faktornak, 
neutrophil-aktiváló faktornak, illetve peptidnek (NAP) ne
vezték el. 1989 óta használatos az IL—8 elnevezés. A mo- 
nocyták/macrophagok mellett endotélsejtek, epitélsejtek és 
fibroblastok is termelik. Legfontosabb stimulusa az IL—1 
és TNF.

Az IL—8 fokozza a granulocyták mozgását, a felszíni 
adhéziós molekulák expresszióját, az enzimek kibocsátá
sát és a reaktív oxigén metabolitok termelését (3).

Fiziológiás körülmények között az IL—8 biztosítja a 
neutrophilek vérből a szövetekbe történő állandó áramlá
sát, „tumoverét” . A venulák endotélsejtjeinek IL—8 ter
melése idézi elő a neutrophil sejtek lokális felgyülemlését 
gyulladás esetén (2).

A kóros állapotok közül a psoriasisos bőrelváltozások
ban és arthritisekben, valamint idiopathiás tüdőfibrosisban,

Tumor nekrózis faktor

1975-ben fedezték fel, hogy a BCG-vel immunizált és 
endotoxinnal kezelt állatok széruma egy, a tumorszövetben 
vérzéses nekrózist okozó anyagot tartalmaz, melyet tumor 
nekrózis faktornak (TNF) neveztek el. Az idült gyulladás 
okozta cachexia patomechanizmusának vizsgálata során 
derült ki, hogy egy macrophag eredetű faktor, amely a li
poprotein lipáz szintézisét csökkenti, kulcsszerepet játszik 
a senyvédés pathomechanizmusában (1). A két faktor azo
nosságát később igazolták (3). Az aktivált (citotoxikus) T 
sejtekből izoláltak egy faktort, mely a célsejtek lízisét 
okozza: a faktort lymphotoxinnak (LT) nevezték el. Kide
rült, hogy a LT és a TNF 26 % -ban azonos, illetve 51 % -ban 
homológ, a LT éppúgy képes tumorsejt lízisre, mint a 
TNF. Emiatt szükségessé vált az elnevezés egységesítése: 
a macrophag eredetűt TNF-alfának, a LT-t TNF-bétának 
nevezték el. Állatkísérletekben endotoxin beadása után a 
plazma TNF-a szintje gyorsan emelkedik, melyet gyors 
csökkenés követ. A TNF-a receptora számos szerv sejtjein 
megtalálható (40). Feltételezhető, hogy a TNF-a okoz szá-
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táblázat: A cytokinek fontosabb jellemzői

Cytokin Szinonimái MT (kD) Kromo
szóma Főbb forrásai Főbb hatásai

IL—1 leukocyta endo
gén pyrogen, 
catabolin

17,5 22 monocyta/macrophag, ke- 
ratinocyták, endotélsejtek

hypothalamus (láz, alvás, étvágy, ACTH-, neuropeptid 
szekréció), anyagcsere (akut fázis proteinek, natriuresis, 
csontresorptio), vérképzés (granulocytosis, lymphope
nia), érfal (leukocyta adherencia, áteresztőképesség fo
kozódás)

IL—2 TCGF 1 5 -1 7 4 T sejt T, (B, NK) sejt aktiválás
IL—3 multi-CSF 5 T sejt vérképzés
IL—4 BSF-1 20 5 T sejt, hízósejt elsősorban a B sejtek stimulációja
IL—5 BCGF-II 5 0 -6 0 5 T sejt B sejt növekedés, eosinophil differenciálódás
IL—6

IL—7 
IL—8

IFN-/82

NAP

26 7 monocyta/macrophag T 
sejt, fibroblast • 
stroma
monocyta/macrophag, 
endo-, epitélsejtek

akut fázis proteinek szintézise a májban, láz, B sejt diffe
renciálódás és proliferáció 
(pre) B és T sejtek stimulációja 
neutrophil aktiváció

TNF-a cachectin 17 6 monocyta/machrophag T 
sejt, simaizomsejt

hypothalamus (láz stb), anyagcsere, fibrogenesis, szá
mos hatása az IL—1 indukción át érvényesül

TNF-/? lymphotoxin 25 6 T és B sejt T sejt citotoxikus hatás



mos, baktériumok, illetve endotoxin által okozott törté
nést. Nagy mennyiségű TNF-a beadása endotoxin shock 
tüneteit váltja ki, ezzel is alátámasztván, milyen fontos sze
repe van a TNF-nak az endotoxin shock patogenezisében. 
A TNF-a erős lázkeltő, ennek oka egyrészt a cytokin hy- 
pothalamusra gyakorolt közvetlen hatása, másrészt az 
IL—1 termelés fokozódása (11).

A rheumatoid arthritis patogenezisében fontos szere
pe van: fokozza az IL—1 termelést, mely a gyulladásban 
központi szerepet játszik. Anti-TNF-a antitest hatására a 
synoviasejt tenyészet IL—1 termelése normalizálódik (9). 
Ez felveti az antitestek terápiás alkalmazásának lehetősé
gét. Más IL—1-szerű hatásai is vannak a TNF-a-nak: pros
taglandin és kollagenáz szintézist indukál a synoviasejtek- 
ben, bőr fibroblastokban, fokozza a csontok rezorpcióját 
is. A TNF-a az emberi B sejtek és fibroblastok növekedési 
faktora (11). A TNF-ek hatásai valójában azáltal érvénye
sülnek, hogy egyéb cytokinek szintézisét, pl. az IL—1-ét, 
GM—CSF-ét, stb. befolyásolják. Másrészt számos cytokin 
hatást gyakorol a TNF termelésre, például az IFN-y fokoz
za a TNF szintézisét és fokozza annak tumorellenes aktivi
tását (35).

A TNF-okat aktivált macrophagok és T sejtek terme
lik, a gyulládásos reakciókban betöltött szerepük kézen
fekvő. A TNF-antagonisták fontos szerepet kaphatnak az 
endotoxin shock és az idült senyvesztő betegségek kezelé
sében. Daganatellenes szerként csak akkor válnak be, ha 
jelentős toxicitásukat mérsékelni lehet. A TNF-a klinikai 
kipróbálása folyamatban van. A TNF-a csökkent termelő
dését néhány betegségben igazolták (33).
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KLINIKOPATHOLÓGIAI TANULMÁNYOK
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Polyarteriitis nodosa 7 esete
Heves Megyei Tanács Kórház-R. I. Eger, I. sz. Belgyógyászati Osztály 
(főorvos: Szalóky Pál dr.)
Pathologiai Osztály 
(főorvos: Haraszti Antal dr.)

A polyarteriitis nodosa felismerése nehéz feladatot jelent 
a klinikus számára. A betegség rendkívül változatos tüne
tei többnyire általános panaszokból és bizonyos szervi tü
netek tarka kombinációjából adódnak. A szerzők 7 szövet
tanilag igazolt esetükben az elhúzódó lázas állapotot, a 
testsúly csökkenését és a zsibbadó jellegű végtagfájdalmat 
találták a leggyakoribb kezdeti klinikai tünetnek. Három 
beteg anamnézisében asthma bronchiale szerepelt. A labo
ratóriumi leletek közül jellemző a gyorsult vörösvérsejt- 
süllyedés. Négy ízben anaemia alakult ki. Négy esetben 
eosinophiliát, kettőben magas vérnyomást észleltek. A be
tegeik kórlefolyása változatos, egy 30 éves férfi halálát rö
vid idővel a kórházi felvétel után akut myocardialis infarc- 
tus okozta.

Seven cases o f polyarteriitis nodosa. The recognition of 
polyarteriitis nodosa is a difficult task for the clinician. 
The extraordinarily varied symptoms of this illness involve 
mostly general complaints and the mostley combination of 
some organic symptoms. In their histologically proved 
seven cases the most frequent original clinical symptoms 
were the long lasting feverish condition, the loss of body 
weight as well as numbness and pain of limbs. The 
anamnesis of three patients involved the asthma bron
chiale. The laboratory findings were characterized first of 
all by an accelerated erythrocyte sedimentation rate and in 
four cases anaemia has developed. In four cases eo- 
sinophilia and in two ones high blood-pressure were ob
served. The disease-process of their patients is varying; a 
30 year old man’s death was caused right after the admis
sion to the hospital by an acute myocardial infarction.

A polyarteriitis nodosa (PAN) a szisztémás vasculiti- 
sek közé tartozó, rendkívül változatos megjelenésű és lefo
lyású ritka betegség. A klinikai képet elsőként Kussmaul 
és Maier közölték 1866-ban, és a kórképnek a periarteriitis 
nodosa nevet adták (15). Ma a polyarteriitis nodosa elneve
zés használata az általánosabb. A jellemző gyulladásos fo
lyamat az érfal összes rétegét érinti, s nem „periarteriitis” 
(7, 8).

A betegség oka, és kialakulásának mechanizmusa 
egyértelműen még nem tisztázott. Különböző noxák követ
keztében kialakult reakciót tételeznek fel, számos adat im
munológiai tényezők szerepe mellett szól (3, 4, 6, 10, 12, 
13, 22).

A diagnózis felállításához szövettani vizsgálat szüksé
ges. A PAN patomorfológiáját a középnagy és a kis artéri
ák falának fibrinoid necrosisa jellemzi sejtes infiltrációval, 
és gyulladásos oedemával. Az érelváltozások következté
ben thrombosisos elzáródások és mikroaneurysmák kép
ződnek, melyek érelzáródáshoz, vagy artériás vérzést oko
zó rupturához vezethetnek (8).

A vasculitis a tápláló erek elzárásával ischaemiás 
szervi tüneteket okoz. A kórfolyamat szinte bármely szer
vet megbetegíthet. A PAN klinikai megjelenése az általá-

Rövidítés: PAN = polyarteriitis nodosa

Kulcsszavak: polyarteriitis nodosa, diagnózis

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 39. szám

nos tünetek (láz, fogyás, gyengeségérzés) mellett függ a 
szervi érintettség lokalizációjától.

Időnként csupán egy szerv tünete uralja a képet. A te
rápia sikere függ a korai felismeréstől, gyakori a postmor
tem diganózis (9, 17, 23). Kezelés nélkül az 5 éves túlélés 
10% körül van (28).

Osztályunkon 1960 óta 7 betegen tudtunk PAN-t diag
nosztizálni, ebből 5 esetet az utóbbi 10 évben ismertünk 
fel. Hat betegen sikeres klinikai diagnózis történt, egy 
esetben kórboncolás során derült fény PAN-ra. Eseteink 
ismertetését hasznosnak gondoltuk, hiszen a kórképpel — 
annak változatos megjelenése miatt — az orvosi gyakorlat 
csaknem valamennyi területén találkozhatunk. A betege
ink fontosabb adatait táblázatokban foglaltuk össze (1. és
2. táblázat), részletesebben 2 esetet mutatunk be.

Esetismertetések

Ny. L. 65 éves férfi 3 hete tartó láz miatt került felvételre 
osztályunkra. Három évvel korábban féloldali végtagbénulással 
járó cerebrovascularis történéssel kezelték kórházban, azóta is
mert Gilemal terápiát igénylő cukorbetegsége. A fizikális vizsgá
lat státusából a jobb oldali hemiparesis érdemel említést. Vér
nyomása 170/100 Hgmm.

A laboratóriumi leletek ismeretében (lásd 2. táblázat) ma- 
lignus betegségre gondolva röntgenvizsgálatokat és stemum- 
punkciót végeztünk, melyek nem mutattak kóros eltérést. Pyuria, 
szignifikáns bakteriuria, és az urológus által véleményezett 
szubakut prostatitis alapján tüneteit húgyúti infekcióval magya-
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1. táblázat: A 7 beteg klinikai adatai

Beteg Kor
év/nem Kórelőzmény Első tünet Biopszia Kórlefolyás Halálok

P. J 61/ffi — • láz, fogyás, fulladás, végtag
fájdalom

m. pectoralis eddig 2 év —

G. L.-né 77/nő fogyás, végtaggyengeség és 
fájdalom

m. pectoralis 14 hónap ?

Ny. L. 65/ffi Diab. mell. 
Thromb. cer.

láz mellékhere eddig 8 év —

N. S. 52/ffi Asthma bron
chiale

láz, fulladás, végtagfájdalom, ve- 
sicula cutis.

mellékhere eddig 11 év —

1. K. 30/ffi Asthma bron
chiale

láz, fulladás, végtagfájdalom sectio 1 hónap Akut myocard. inf.

K. J.-né 40/nő Asthma bron
chiale

láz, végtagfájdalom, fogyás, fulla
dás, purpura cutis

m. pectoralis 17 hónap Haemorrh. cerebri

Gy. J. 51/ffi Ekzema láz, fogyás, fulladás, végtagfájda
lom, hepatosplenomegalia, 
ekzema

bőr T5 hónap Emollit. cerebri

2. táblázat: 6 beteg laboratóriumi leletei a diagnózis idején

Beteg We mm/ó
Hgb.

mmol/l
(g/di)

Fvs. szám 
G/l ( / mm3)

Eo. sejt 
%

Karb. N.
mmol/l
(mg/dl)

Kreat
fimo\l\
(mg/dl)

Vizelet
fehérje Reumafaktor

P. J. 80 5,02 16,2 6 9,2 171 + + + póz.
(8,1) (16 200) (25,7) (1,9)

G. L.-né 100 5,58 4,4 2 12,1 207 + + + póz.
(9,0) (4 400) (33,8) (2,3)

Ny. L. 116 5,51 15,8 16 4,6 79,0 + + + neg.
(8,9) (15 800) (12,8) (0,8)

N. S. 31 9,3 21,0 40 14,2 88,0 neg. neg.
(15) (21 000) (39,7) (0,9)

K. J.-né 73 6,82 35,0 30 — — neg. póz.
(11) (35 000)

Gy. J. 34 5,78 92,0 47 — — neg. póz.
(9,3) (92 000)

ráztuk. Antibiotikum adása mellett láztalanná vált, hazabocsá- 
tottuk.

Három hét múlva ismét láz miatt utalták be. We: 116 
mm/ó, Fvs.-szám: 16,2 G/l, Eo. sejtszám: 16%. Ekkor — az eo- 
sinophilia megjelenése kapcsán — merült fel bennünk a PAN 
gyanúja. Mellékhere biopszia igazolta feltevésünket. Napi 30 
mg Prednisolon mellett láztalanná vált, eosinophiliája megszűnt, 
We értéke csökkent. A beteg 8 évvel a diagnózis után ma is él, 
kis adag Prednisolont szed.

Szomatikus állapotában nincs érdemleges változás, legu
tóbbi vizsgálatakor We: 18 mm/ó, vércukor: 12 mmol/1, egye
bekben normális laboratóriumi lelet.

/. K. 30 éves férfi kortörténete drámaian súlyos lefolyású 
volt. Első alkalommal fél évvel korábban kezelték kórházban 
asthma bronchiale miatt. Osztályunkra 1 hónapja tartó 38 °C kö
rüli láz, izomlázszerű végtagfájdalom, köhögés és fulladás pana
szaival érkezett. Felvételekor a torka vérbő, az alsó tüdőmezők 
felett mindkét oldalon szörtyzörejek voltak hallhatók. A hepar 3 
harántujjal meghaladta a jobb bordaívet, tapintata tömött, nyo
másérzékeny. Vérnyomása 150/80 Hgmm. EKG: sinus ritmus, 
bal típus, PQ, QRS, QT norm. ST izoelektromos, T negatív I, 
aVL, lapos póz. V4—6.

Felvétele után 10 órával hirtelen fokozódó nehézlégzés, 
majd percek múlva asystole lépett fel, és intenzív ellátás ellenére 
meghalt. A beteg este, ügyeleti időben került osztályunkra, 

2 1 3 6  laboratóriumi vizsgálat nem történt. A kórboncolás és a kór

ábra: I. K. 30 éves férli
A szívizomban necrotisált falú artéria, a környezetben 
eosinophil-granulocytás infiltratióval.
Dg.: Polyarteriitis nodosa myocardii.

szövettani vizsgálat PAN-t igazolt a szív, a tüdő, és a máj érintett
ségével (ábra). A halál közvetlen oka akut myocardialis infarctus 
volt.



Megbeszélés

A PAN sokarcú betegség, az egyes tünetek gyakorisá
gának megítélése nehéz. Frohnert és munkatársai 130 fős 
beteganyagukban a láz és a fogyás előfordulását 76, ill. 
71%-nak találták. A klinikai megnyilvánulás alapján az 
egyes szervek és szervrendszerek érintettsége a következő 
volt: ízület és bőr 58—58%, idegrendszer 55%, tüdő 
38%, izom 30%, gyomor-bélrendszer 14%, szív 10%, ve
se 8% (9).

A kórelőzményben nem jellegzetes általános tünetek 
szerepelhetnek, mint az elhúzódó hőemelkedés, esetleg 
láz, amely antibiotikummal nem befolyásolható. A gyen
geségérzés, és a jelentős fogyás malignus betegség irányá
ba terelheti a gyanút. A betegek nagy százalékát „reumás
nak” mondott izom- és ízületi fájdalom viszi orvoshoz (5). 
Eseteinkben jellemzőnek tartjuk a felvételi panaszokat. 
Egy kivételével a betegek mintegy 6—8 hete kezdődött tar
tós lázról, illetve hőemelkedésről számoltak be. Jelentős 
mértékű fogyásról 4 esetben tettek említést. 5 beteg pa
naszkodott 1—2 hónapja jelentkező íulladásról.

Az anamnezisben allergiás betegség — leginkább 
asthma bronchiale — fordulhat elő. Mi a betegeink kóre
lőzményében nem találtunk a PAN kiváltásával gyanúsítha
tó ágenst (gyógyszer, toxin, infekció, allergén stb.), asth
ma bronchiale 3 esetben volt igazolt.

A PAN-t nem jellemző bőrelváltozások kísérhetik: 
petechiák, exanthemák, necrosisok, esetleg cutan vagy 
subcutan csomós beszűrődések. Betegeink között egy-egy 
ízben fordult elő hólyagos bőrfolyamat, purpura, illetve 
ekzema. A hosszabb ideig csak bőrre lokalizálódó kórfor
ma lefolyása sem mindig benignus (27).

A perifériás idegrendszer polyneuropathiája, multip- 
plex mononeuritise, PAN gyanúját keltheti (5, 14). Esete
inkben is gyakori panasz volt a zsibbadó jellegű alsó
végtagi fájdalom, melynek hátterében ideggyógyász 
polyneuropathiát véleményezett.

A vese (hypertonia, glomerulonephritis) vagy a 
gyomor-bélrendszer érintettségének — intestinalis fekély, 
vérzés, perforáció vagy infarctus, pancreatitis, cholecysti
tis, appendicitis — tünetei együttesen vagy külön is fellép
hetnek. A szív részvétele PAN-ban megnyilvánulhat dila- 
tativ szívizombetegség, myocarditis, pericarditis 
formájában, myocardialis infarctust 1—10%-ban figyeltek 
meg (10, 17, 25). Eseteink között I. K. 30 éves férfi halálát 
akut myocardialis infarctus okozta. Hypertonia PAN-ban 
mintegy 20%-ban fordul elő (20, 23), mi két esetben ész
leltünk magasvérnyomás betegséget.

A laboratóriumi vizsgálat során csaknem minden 
esetben kifejezetten gyorsult a vvt.-süllyedés, gyakori a 
normochrom anaemia és a leukocytosis. A vizeletvizsgálat 
(proteinuria, haematuria), valamint az esetleges azotaemia 
a vese érintettségéről tájékoztat. Eosinophilia előfordulása 
pulmonalis elváltozások esetén gyakoribb (2, 33). Mind
ezeket bizonyos immunológiai háttérre utaló laboratóriumi 
eredmények egészíthetik ki, mint a reumafaktor pozitivi- 
tás, és az alacsony titerű antinuklearis antitest pozitivitás, 
gyakori a gammaglobulin frakció felszaporodása. A szé
rum komplement szint (ossz., C3, C4) az esetek mintegy

25 %-ában csökkent, és általában a betegség aktivitását jel
zi (1, 22, 29, 32). HBsAg pozitivitás a PAN esetek 
30—55 %-ában fordul elő. Gocke és munkatársai PAN-ban 
szenvedő betegek érfalában hepatitis B antigént és IgM le
rakódást mutattak ki. HBsAg hordozók 1,2% körül szá
molhatunk PAN-val (1, 6, 10). Eseteinkben hepatitisre uta
ló anamnesztikus adat nem volt, HBsAg pozitivitást — 4 
betegben vizsgáltuk — nem észleltünk. A laboratóriumi 
leletek fontos segítséget nyújtottak számunkra a klinikai 
gyanúhoz: minden betegben gyorsult volt a vvt.-süllyedés, 
öt ízben leukocytosist, 4—4 esetben anaemiát, illetve eosi- 
nophiliát, 3—3 betegben azotaemiát valamint proteinuriát 
találtunk (haematuriát nem észleltünk).

PAN gyanúját keltő klinikai és laboratóriumi leletek ese
tén következő lépés a diagnosztikus értékű patohisztológiai 
vizsgálat. Leggyakrabban a vázizom, ritkábban a bőr, mel
lékhere, perifériás ideg vagy a vese biopsziájára kerül sor. 
Ha a negatív eredményt adó biopszia ellenére fennáll a PAN 
gyanúja, akkor egy másik helyről kell megismételni a bio- 
psziát (1,9, 11, 32). Értékes információt adhat az érintett érte
rület angiográfiás vizsgálata, jellemzőek a kis aneurysmák 
(20, 24). EMG a polyneuropathiát támaszthatja alá (5).

Differenciál diagnosztikai szempontból számos be
tegség szóbajön, hiszen a PAN szinte minden megbetege
dést utánozhat. Elkülönítése az egyéb vasculitisektől is 
döntően a klinikai kép, és sokszor csak a hisztológiai vizs
gálat alapján lehetséges. Előfordulnak átmeneti („over
lap”’) formák is (8, 16, 21, 22, 29).

A PAN ritkasága miatt magunk is rendszerint egyéb 
irányban — leginkább malignus, vérképzőszervi vagy in- 
fekciózus betegség irányában — kezdtünk vizsgálatokat, és 
azok negatív eredménye után gondoltunk a kórképre.

A PAN kezelésében nagy előrelépést jelentett a korti- 
koszteroidok és a citosztatikumok alkalmazása, melyekkel az 
5 éves túlélés 50% fölé emelhető (8, 9, 17, 31). Napi 0,5—1 
mg/tskg Prednisolon, és 1—3 mg/tskg Cyclophosphamid 
vagy Azathioprin adásától jó eredmény várható, a fenntartó 
adagot éveken át adagoljuk. Akut schubok esetén nagy dózi- 
sú immunoszuppresszív kezelés lehet hatásos (30).

A szövődmények széles skálája közül leggyakoribb a 
hypertonia, és a cardialis érintettség talaján kialakult car- 
dialis elégtelenség, a veseelégtelenség, az erek rupturája 
okozta vérzések (cerebralis, intestinalis, perirenalis stb.), 
valamint vese-, máj-, és lépinfarktus. Veseelégtelenség ki
alakulása rossz prognózist jelent (9, 18, 19, 26, 32, 34). Je
lenleg 3 betegünk él 2, 8, illetve 11 évvel a diagnózis felál
lítása után. Kis dózisú kortikoszteroid terápia mellett 
klinikailag remisszióban vannak.

A betegség legfőbb vonásának sokan azt tartják, hogy 
nincs jellemző tünete. Eseteink is azt tanúsítják, hogy a PAN 
gyanúja egy klinikai összképből adódik, amelyhez az anam- 
nezis, a tünetek, és a laboratóriumi leletek helyes értékelésé
vel juthatunk el. Segítséget jelentett számunkra a sikerrel di
agnosztizált betegeink kórtörténetének emlékképe is.

IRODALOM: 1. Balzer, K. és Goebell, H.: Diagnostik von Peri
arteriitis nodosa und Hepatitis B. Dtsch. med. Wschr., 1986,111, 
1155. — 2. Berkessy S., Molnár I., Keresztury S.: Asthma bron
chiale és polyarteriitis nodosa együttes előfordulása (Wilson- 
Alexander syndroma). Orv. Hetil., 1985, 126, 2549. — 3.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

veress Lajos dr' A magzatvíz alfa-fetoprotein koncentrációja 
Münnich Ákos dr. normál és fejlődési rendellenességgel 
és Papp Zolién dr. szövödött terhességekben

Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
(igazgató: Lampé László dr.)
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet 
(vezető: Mészáros István dr.)

Szerzők 351 egészséges magzat születésével végződött 
15—23 hetes terhességből származó magzatvízmintában 
radioimmunoassay módszerrel meghatározták az alfa- 
fetoprotein koncentrációját. Ehhez hasonlítottak 255 kó
ros terhességben mért értéket és meghatározták a magzat
víz AFP meghatározásán alapuló diagnosztika érzékenysé
gét és fajlagosságát. Megállapították, hogy ha a normál és 
a kóros érték közötti határvonalat a médián érték három
szorosánál húzzák meg, akkor a módszer fajlagossága 
100%-os, érzékenysége pedig anencephaliában (exence- 
phaliában) 98,5%, ADAM tünetegyüttesben 75,0%, spina 
bifidában 70,4%, omphaloceleben (gastroschisisben) pe
dig 55,5 %. Az amniocentesist ennek megfelelően minden 
olyan esetben indokoltnak tartják, ahol az említett 
rendellenességek kockázata magasabb az átlagosnál és 
non-invazív módszerrel a rendellenesség lehetősége nem 
zárható ki.

Alpha-fetoprotein concentration o f the amniotic fluid in 
normal - and developmental anomaly - associated preg
nancies. The authors determined alpha-fetoprotein (AFP) 
concentration of amniotic fluid samples taken from 351 
pregnancies in the 15—23. gestational weeks with the out
come of healthy infants with the use of radioimmunoassay. 
These values were compared to those of 255 pathological 
pregnancies, and the sensitivity and specificity of this di
agnostic method based on amniotic fluid AFP assay were 
determined. It has been concluded that if the borderline 
value between normal and pathological cases is three times 
greater than median, the specificity of the method is 
100%, its sensitivity is 98,5% in anencephaly (exencepha- 
ly), 75,0% in ADAM sequence, 70,4% in spina bifida and 
55,5 in omphalocele (gastroschisis). Thus amniocentesis 
is advisable in cases where the risk of the above malforma
tions is above the average and also when the possibility of 
the malformation cannot be excluded by non-invasive 
methods.

A DOTE Női Klinika Genetikai Laboratóriumában a 
kelet-magyarországi genetikai szűrőprogram keretében 
1983 óta végezzük Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és 
Szolnok megye terheseinek rutin szérum alfa-fetoprotein 
(AFP) és azt követő ultrahangvizsgálatát (UH) (12, 17). Ha 
az ultrahangvizsgálati eredmény gyanús, illetve kóros volt, 
amniocentesist végeztünk. A transabdominalis amniocen
tesis útján nyert magzatvízből minden esetben meghatá
roztuk az AFP koncentrációját.

Jelen dolgozatunkban 255 kóros terhességben végzett

Kulcsszavak: magzatvíz alfa-fetoprotein, AFP, fejlődési rendelle
nességek

Rövidítések: AFP =  alfa-fetoprotein; ELISA = enzimkapcsolatú 
ellenanyag technika; MoM =  multiple of the median (a médián érték 
többszöröse); RIA = radioimmunoassay; UH = ultrahangvizsgálat; 
VZR =  velőcsőzáródási rendellenesség.

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 39. szám

AFP vizsgálat eredményéről és a praenatalis diagnosztika 
gyakorlatában való hasznosíthatóságáról számolunk be.

Anyag és módszer

Tanulmányunkhoz kontrollként 351 egészséges magzat szü
letésével végződött 15—23 hetes terhességben, különböző geneti
kaijavallat alapján végzett transabdominalis amniocentesis során 
nyert magzatvízmintát használtunk fel. Ezekben Rí A módszerrel 
mértük az AFP-t (12, 17). A magzatvízből hígítási sort 
(200—lOOOx) készítettünk és a vizsgálatokat legalább dupliká- 
tumban végeztük. Gyors eredmény céljából a vizsgálatokat a 
szérum-AFP szűrésére beállt ELISA módszerrel is elvégeztük, 
mely laboratóriumunkban rutin eljárás (12). A magzatvízmintá
kat feldolgozásig —20 °C-on tároltuk. A magzati vérrel való kon- 
taminálódást minden esetben ellenőriztük (9).

A normál esetek értékeihez hasonlítottuk 255 olyan magzat
vízminta AFP értékét, melyek közül 162 craniospinalis, 18 thora- 
coabdominalis, 14 urogenitalis, 16 egyéb magzati rendellenes
séggel, továbbá 45 genetikai betegséggel szövődött terhességből 
származott.

Tekintettel a különböző gestatiós héten vett mintákra, a 
ng/ml koncentráció értékeket MoM egységben fejezzük ki. A kó
ros terhességekben talált értékeket a normál egyes terhességek 
médián értékeihez viszonyítottuk.

/
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Eredmények A 2. táblázat folytatása

A terhesség 15—23. hetei között 351 egészséges mag
zat születésével végződött egyes terhességben mért mag
zatvíz AFP értékeket az 1. táblázat és az ábra mutatja.

1. táblázat: Magzatvíz alfa-fetoprotein médián értékek 
( = 1,0 MoM) normál terhességekben (RIA) a g e s
tatio 15. é s  23. hetei között

Terhességi
hetek Esetszám AFP

(ng/ml) Standard deviatio

15 27 23 685,18 7152,21
16 100 19 428,24 6420,36
17 68 16 433,70 6061,44
18 65 13 935,15 6227,78
19 47 10 028,27 3699,63
20 25 8 109,32 4514,46
21 5 7 924,00 4043,25
22 7 7 661,00 2599,06
23 7 5 056,57 4529,74

Összesen 351

A magzatvíz kezdeti magas AFP koncentráció értéke 
a 15. héttől kezdve rohamosan csökken, a 20. héten már 
kb. csak harmada az öt héttel korábbi értéknek.

A fejlődési rendellenességekben és genetikai betegsé
gekben mért értékeket a 2. táblázatban összegeztük. Te
kintve, hogy a 351 normál terhességből származó magzat
vízminta közül egy minta értéke volt 2,5 MoM felett, 
továbbá a 3 MoM felett pedig egyetlenegy érték sem volt, 
a 2. táblázatban mindkét határvonal figyelembevételével 
adtuk meg a módszer találati arányát (érzékenységét).

Eredményeink szerint a magzatvíz AFP koncentráció 
kórjelző értéke egyértelmű. Ha a módszer fajlagosságát 
100%-osnak tekintjük (a normál és a kóros közötti határ

%
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2. táblázat: Magzatvíz AFP értékek a gestatio 15. é s  23. hetei 
között kóros terhességekben

Csoportok Esetszám AFP (átlag 
MoM) AFP>2,5 AFP>3,0

Craniospinalis rendellenességek
Anencephalia 
Anencephalia + spina

31 21,68 30/31 30/31

bifida 14 23,24 14/14 14/14
Exencephalia 
Exencephalia + spina

19 17,80 19/19 19/19

bifida 5 20,95 5,5 5/5
Spina bifida (izolált) 7 5,07 4/7 4/7
Spina bifida (fedett) 
Spina bifida +

3 1,95 1/3 0/3

hydrocephalia
Hydrocephalia

37 7,81 30/37 27/37

(izolált) 28 2,43 4/28 3/28
Encephalocele 4 1,49 0/4 0/4
Holoprosencephalia 6 2,30 2/6 1/6
Iniencephalia 5 11,03 4/5 4/5
Sacrococcygealis

teratoma
3 1,69 1/3 1/3

Összesen 162

Csoportok Esetszám AFP (átlag 
MoM) AFP>2,5 AFP>3,0

Thoracoabdominalis rendellenességek

Congenitalis vitium 2 9,61 2/2 2/2
Plernia

diaphragmatica 1 1,09 0/1 0/1
Omphalocele 8 11,53 4/8 4/8
Gastroschisis 1 23,02 1/1 1/1
Oesophagus atresia 2 0,65 0/2 0/2
Duodenum atresia 4 8,34 3/4 2/4

Összesen 18 N

Urogenitalls rendellenességek
Oligohydramnion

sequentia 7 1,33 1/7 0/7
Polycystás vese

(infantilis) 2 18,91 1/2 1/2
Congenitalis

hydronephrosis 2 0,83 0/2 0/2
Urethra obstructio

sequentia 1 0,61 0/1 0/1
Hypospadiasis 1 1,90 0/1 0/1
Cryptorchismus 1 0,66 0/1 0/1

Összesen: 14

Egyéb rendellenességek
ADAM-tünetegyüttes 4 11,28 3/4 3/4
Cheiloschisis 1 1,18 0/1 0/1
CMV fetopathia 1 4,34 1/1 1/1
Multiplex rendeli. 2 16,06 2/2 2/2
Non-immun hydrops 6 1,43 1/6 0/6
Osteogenesis

imperfecta " 1 0,98 0/1 0/1
Thanatophor dyspl. 1 0,50 0/1 0/1

Összesen: 16

Genetikai betegségek
Cystikus fibrosis 32 0,97 0/32 0/32
Down-syndroma 6 1,00 oie oie
Duchenne izomdystr. 3 0,86 0/3 .0/3
Flunter-kór 1 1,37 0/1 0/1
MLD 3 0,67 0/3 0/3

Összesen 45

Mindösszesen 255

vonalat 3 MoM-nél húzzuk meg, ebben az esetben a 351 
normál magzatvízminta közül mind a 351 a 3 MoM alá 
esik), a 69 anencephaliával, ill. exencephaliával járó sú
lyos magzati rendellenesség közül 68 (98,5 %) a kóros tar
tományba esik. Fedett spina bifida esetén, amint az várha
tó, a három vizsgált eset egyikében sem kaptunk kórosan 
magas AFP koncentrációt. A nyitott spina bifidával járó 
44 esetből 31 (70,4%) AFP értéke volt 3 MoM feletti. Ez 
az arány valamelyest jobb, ha idesoroljuk az iniencephal 
eseteket is, amelyek mindig nyitott spina bifidával járnak. 
Ebben az esetben 49 mintából 35 volt kóros (71,4%).



Sacrococcygealis teratomában, amelyhez szintén tár
sulhat spina bifida, háromból egy esetben találtuk kóros
nak a magzatvíz AFP koncentrációját. Izolált hydroce- 
phalia 28 esetéből kóros értéket háromban észleltünk.

A nem craniospinalis rendellenességek közül a conge- 
nitalis szívhiba, omphalocele, gastroschisis, duodenum at
resia, infantilis típusú polycystás vesebetegség, ADAM- 
tünetegyüttes és a multiplex rendellenességek eseteiben 
észleltünk gyakrabban kórosan magas AFP koncentrációt. 
Az esetszám nem minden esetben alkalmas százalékszá
mításra.

Ha a normál és a kóros közötti határvonalat 2,5 MoM- 
nél húzzuk meg, akkor a találati arány, tehát a módszer ér
zékenysége növekszik, de ezáltal a fajlagosság 100%-ról 
99,7%-ra (350/351) csökken. Ennek vállalásával a spina bi
fida találati aránya néhány százalékkal emelkedik (34/44; 
77,3%). A többi esetben a határérték csökkentése a találati 
arányt lényegesen nem emeli.

Hat 21-trisomiás magzat magzatvizében átlagban 1,0 
MoM magzatvíz AFP koncentrációt kaptunk. Három eset 
volt 1,0 MoM alatt és három afölött.

Megbeszélés

Az AFP a szikhólyagban, a magzat gastrointestinalis 
traktusában és a magzat májában, leghamarabb a fogam
zást követő 29. napon képződik. A vesék és a placenta is 
termel nyomokban AFP-t, de fő forrása a terhesség első 
harmadában a magzat mája. Úgy tűnik, hogy a magzatvíz
ben az AFP elsődleges forrása a magzat vizelete.

A magzatvízben az AFP koncentráció maximuma a
12—14. hetek között van, majd exponenciálisan csökken, 
s terminusban alig detektálható (12, 22). Ezért az AFP ta
nulmányozásához az amniocentesis optimális ideje a
14—18. terhességi hetek (11).

A magzatvíz AFP koncentráció meghatározására az 
elmúlt évtizedben az elektroimmunodiffúzió (Rocket- 
elektroforézis) mellett a RIA és ELISA módszerek is beve
zetésre kerültek (7, 12, 13, 17). Minden laboratóriumnak 
az alkalmazott módszerek alapján kell meghatároznia a sa
ját normál tartományát. Az AFP koncentráció alakulását 
normál terhességekben 351 magzatvízminta feldolgozásá
val magunk is demonstráltuk (1. táblázat és 1. ábra).

ábra: Magzatviz AFP koncentráció értékek normál terhességek
ben (alsó vonal: médián, középső: 2,5 x médián, felső: 
3,0 x  médián)

Anencephaliában (exencephaliában) az AFP koncent
ráció extrém magas (anyagunkban 20 MoM feletti), a spi
na bifidával járó laesiókban kisebb mértékű (anyagunkban 
6 MoM feletti). Az emelkedett AFP koncentráció értéke 
a terhesség előrehaladtával anencephal magzatok esetén 
bár csökkenő tendenciát mutat, de értéke még mindig jóval 
a normál tartomány fölé esik. Ugyanakkor spina bifida 
esetén az AFP koncentráció az anencephaliában észlelt ér
tékekhez képest relatíve alacsonyabb, ezért a terhességi 
kor előrehaladtával a találati esély is csökkent, s egyre in
kább közelít a normál esetek értékeihez (2, 3, 11, 20, 21).
Ha az amniocentesis a második trimester végén történik, 
előfordulhat, hogy a kis nyitott spina bifidát a magzatvíz 
AFP koncentráció értéke nem jelzi. Ezért magzat víz AFP 
vizsgálattal a nyitott VZR esetek a 18. hét előtt jobb hatás
fokkal szűrhetők, mint később.

A bőrrel fedett laesiók az összes VZR esetek 
10—14%-át teszik ki, ilyenkor az AFP nem jut ki az 
amnionűrbe és így ezekben az esetekben természetesen a 
magzatvíz AFP koncentrációja sem emelkedik. Ebbe a ka
tegóriába tartoznak a fedett meningocele és encephalocele 
esetei. Bőrrel fedett eseteinkben magunk sem tapasztaltuk 
a magzatvíz AFP koncentrációjának az emelkedését.

Három sacrococcygealis teratoma esetünkből csupán 
egy esetben volt az AFP értéke magas, jelezve, hogy 
amennyiben nem társul hozzá spina bifida, úgy az esetleg 
bőrrel fedett tumoron keresztül nem feltétlenül jut AFP 
többlet a magzatvízbe (18). Saját eredményeink szerint 
nem meggyőző az a korábbi adat (16), miszerint magzati 
hydrocephalusban az átlagosnál gyakrabban lenne emelke
dett a magzatvíz AFP koncentrációja.

Általánosságban a VZR-gel szövődött terhességek 
90%-a magzatvíz AFP vizsgálattal kimutatható, de az 
AFP koncentráció értékéből a laesio súlyosságára követ
keztetni nem lehet (11, 14, 21).

A velőcsőzáródási rendellenességeken kívül az alábbi 
rendellenességekben figyeltünk meg az átlagosnál gyak
rabban 3 MoM feletti magzatvíz AFP értéket: congenitalis 
vitium, omphalocele (gastroschisis), duodenum atresia, 
infantilis típusú polycystás vesebetegség, ADAM tünete
gyüttes, cytomegalia vírus okozta fetopathia és multiplex 
malformatiós syndroma.

A congenitalis vitium két esetében megfigyelt AFP 
emelkedést egyértelműen megmagyarázni nem tudjuk, to
vábbi esetek gyűjtése szükséges, hogy az esetleges oki 
összefüggés bizonyítást nyerjen. A magas magzatvíz AFP 
okát omphalocele (gastroschisis) esetén a bőrdefectussal, 
a duodenum atresia esetében pedig az AFP emésztésének 
akadályozottságával magyarázzák (12, 15).

Mivel a magzatvíz AFP mennyiségéhez a magzati vese 
is hozzájárul, a finn típusú congenitalis nephrosisban is 
emelkedett a magzatvíz AFP koncentrációja (12, 15). Dyen 
betegséggel genetikai tanácsadásunkon még nem találkoz
tunk, viszont nem lehet véletlen, hogy két infantilis polycys
tás vesebetegség esetünk közül az egyikben igen magas (35 
MoM!) értéket észleltünk. Az irodalomban erre vonatkozóan 
kizárólag egy hasonló esetismertetést találtunk (19). A Meck- 
el-syndromában észlelt magas AFP érték is valószínűleg 
részben a vese multicystás dysplasiájával magyarázható (4). 2141



Figyelemre érdemesnek tartjuk, hogy négy ADAM 
tünetegyüttes közül háromban magasnak találtuk a mag
zatvíz AFP koncentrációját. Nyilvánvaló módon ebben 
szerepet játszhat a lefuződések okozta magzati szövetsérü
lés, amely magzati vér kiáramlást eredményez. Az iroda
lomban kizárólag egy közleményt találtunk, amely amni- 
onszalag lefuződés okozta rendellenességben magas 
magzatvíz AFP értékről ír (1).

A multiplex malformatiós syndromás eseteink létre
jöttének okát nem ismerjük, de elképzelhető, hogy valami
lyen vírus okozta embryopathiáról lehetett szó, s így lehet
séges, hogy az igazoltan cytomegalovirus okozta 
fetopathiás esetünkhöz hasonlóan a többszörös rendelle
nességgel magyarázható a magzatvíz AFP koncentrációjá
nak az emelkedése. A kérdés végleges megválaszolásához 
további esetekre van szükség.

A magzatvíz AFP koncentrációjának meghatározása 
érzékeny és fajlagos módszer a szövetfolytonosság 
hiánnyal járó magzati fejlődési rendellenességek praenata- 
lis diagnosztikájában. Ennek elméleti alapja, hogy a mag
zati vér magzatvízbe jutásával a magzati vér magas AFP 
koncentrációja emeli a magzatvíz AFP koncentrációját. 
Két congenitalis szívhiba esetét leszámítva anyagunkban 
gyakorlatilag nem fordult elő olyan fejlődési rendellenes
ség, amely nem jár nyitott laesióval vagy vesebetegséggel 
és ugyanakkor magas lenne a magzatvíz AFP koncentráci
ója. így nagyon elképzelhető, hogy a magas AFP érték, 
nem kizárólag az intrauterin magzat stressz állapotának a 
kifejezője (15), hanem döntően az anatómiai laesión át tör
ténő magzati vér transsudatiónak a következménye.

Végül érdemes megemlíteni, hogy újabban az ala
csony AFP érték jelentőségére is felhívták a figyelmet. 
Megfigyelték, hogy magzati Down-syndroma esetén nem
csak az anya szérumában, hanem a magzatvízmintákban is 
alacsony az AFP koncentrációja (5, 6, 8, 10). Saját anya
gunkban a hat magzati Down-syndromás magzatvízmintá
ban átlagban 1,0 MoM volt az AFP koncentrációja, három 
eset volt 1,0 MoM alatt és három afölött. Az irodalmi ada
tok szerint gyakrabban található alacsony érték, ezért el
képzelhető, hogy a kis esetszámunk az oka ennek a látszó
lagos ellentmondásnak.

Tapasztalatainkat összefoglalva megállapítható, hogy 
a magzatvíz AFP koncentrációjának meghatározása a 
praenatalis diagnosztika gyakorlatában az ultrahangvizs
gálatok birtokában is jelentős módszer. Alkalmazása in
dokolt:

1. diagnosztikus céllal, ha a terhelő kórelőzmény vagy 
a magas anyai szérum AFP koncentráció alapján átlagosnál 
magasabbnak ítélhető kockázat ellenére ultrahangvizsgálattal 
egyértelműen nem zárható ki a rendellenesség lehetősége,

2. diagnosztikus céllal, ha terhelő előzmény vagy kó
ros szérum AFP érték hiányában ultrahangvizsgálattal 
magzati rendellenesség gyanúja merül fel,

3. szűrőcélzattal bármilyen javallat alapján végzett 
amniocentesis során nyert magzatvízmintából.

Amennyiben ultrahangvizsgálattal egyértelműen 
megállapítható a magzati rendellenesség formája és sú
lyossági foka, úgy AFP vizsgálat céljából amniocentesis 
végzése nem indokolt.
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Szerzők lerom lott III .—IV. stádiumú garat-gégetumoros 
betegek praeoperativ m esterséges táplálását végezték az 
Orvostovábbképző Egyetem Fej-nyaksebészeti Tanszékén. 
Eredményeiket biokém iai és antropom etriás mérésekkel 
monitorozták. A betegek sebgyógyulásában elért jó  ered
mény alapján javasolják a m ódszer alkalmazását.

Korábbiakban az Országos Onkológiai Intézetben, az 
Orvostovábbképző Egyetem Fej-nyak Sebészeti Tanszékén
III.—IV. stádium ú, helyileg előrehaladott garat-gégerákos 
betegek tápláltsági állapotának felmérését végeztük.

M alignus daganatos beteganyagon és benignus daga
natos kontrollcsoporton haematologiai-biokém iai, antro
pom etriás és imm unológiai vizsgálatokat végeztünk. A 
vizsgálat célja a garat-gégerákos betegek tápláltsági álla
potára jellem ző vizsgálatok kiválasztása volt (14).

Ezen betegek fehérje-kalória alultápláltsága egy adat
tal ritkán jellem ezhető, lerom lottságukat csak számos b io
kém iai és antropom etriás vizsgálat alapján diagnosztizál
hatjuk.

A biokémiai vizsgálatok közül alapvetőnek ítéltük 
meg a N  egyensúly értékét, ezenkívül a vasforgalom adatai 
mutattak jellem ző eltéréseket. Az antropom etriás m érések 
kivétel nélkül jellem zőnek bizonyultak a garat-gégerákos 
betegek lerom lottságának megítélésére.

Időközben a vizsgálatokat kiterjesztettük a plazm a po
zitív és negatív akut fázis fehérjéire, a nyomelemekre, va
lamint vizsgáltuk a szérum  im m unglobulinok mennyiségi 
megoszlását. E lgondolásunk szerint a garat-gégerákos be-

Kulcsszavak: mesterséges táplálás, alultápláltság, garattumor, gé
getumor

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 39. szám

Parenteral and enteral arteficial nutrition and monitoring 
o f protein- and calory-undemourished patients with 
pharyngeal and laryngeal tumors. The authors nourished 
artifically patients w ith stage III .—TV. pharyngeal and 
laryngeal tumors in the preoperative phase at the Depart
m ent of Head and N eck Surgery, Postgraduate Medical 
School. The courses w ere m onitored with biochemical 
and antropom etrical m easurem ents. The good results o f 
wound healing advocate the use of the described method.

tegek tápláltsági állapotát praeoperative felm értük, a műtét 
előtt átlagosan 7 napos parenterális-enterális mesterséges 
táplálást alkalm aztunk, rendeztük a hiányállapotokat.

A postoperativ szakban a korábbiakban jellem zőnek 
ítélt vizsgálatok segítségével m onitoroztuk a tápláltsági pa
ramétereket.

Anyag és módszer

Tanszékünkön 1988. XI.-1989. XII. hóban 30 helyileg elő
rehaladott garat-gégerákos beteget kezeltünk a fenti módszerrel. 
Miután benignus beteganyagból kontrollcsoport képzésére nem 
nyílt lehetőségünk, retrospektív illesztett kontrollcsoport alkal
mazása mellett döntöttünk. Korábbi években tanszékünkön ope
rált hasonló korú, tumorlocalisatiójú és stádiumú beteganyagot 
használtunk fel kontrollként.

A betegek nem szerinti megoszlása az I. csoportban: 25 ffi, 
5 nő. Átlagéletkoruk: 49 év. A legfiatalabb 33 éves, a legidősebb 
72 éves volt.

A betegek nemszerinti megoszlása a kontrollcsoportban: 25 
ffi, 5 nő. Átlagéletkoruk: 47 év. A legfiatalabb 28 éves, a legidő
sebb: 73 éves volt.

A primer tumorok localisatióját és a TNM beosztást táblá
zatban tüntetjük fel (táblázat).

2 beteget duplex, 1 beteget triplex tumorral kezeltünk.
55 éves ffi betegnek T4M0N0 gégetumora mellett T1N0M0 

orrbőrből kiinduló ca. planocellulare tumorát operáltuk egy
idejűleg.

45 éves nőbeteg T1N0M0 szájfenéki tumorát (ca. planocel-

9 i
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táblázat: A tumorok locallsatiója, TNM beosztása

III. controll 
stádium n n IV. Stadium controll 

n n

oropharynx T3N1M0 2 2 T4N0M0 3 3
T4N1M0 4 3
yT4N-|Mo 2 —
T4N2M0 2 2

hypopharynx T3N1M0 4 4 yT4NoMo 2 —

T4N0M0 — 2
T4N1M0 4 5

larynx T3N1M0 2 2 T4N0M0 2 5
yT4NoMo 2 —

T4N1M0 1 2

összesen: 8 8 22 22

lulare) operáltuk, T4N1M0 hypopharynx tumorát második ülés
ben műtöttük.

55 éves nőbeteget 1986-ban malignus mammatumor miatt 
mastectomiában részesítették, valamint ca. planocellulare colli 
uteri miatt uterus exstirpatiót végeztek. Tanszékünkön T4N0M0 
szájfenéki tumor (ca. planocellulare) műtéti megoldása történt.

A daganatok szövettani szerkezetüket tekintve túlnyomó- 
részt laphámrákok voltak, 38 esetben elszarusodó, 17 esetben el 
nem szárasodé, 3 esetben anaplastikus, 2 esetben verrucosus 
rák. A tápláltsági állapot felmérésére praeoperative a következő 
biokémiai és antropometriás méréseket végeztük.

A nitrogénegyensúly vizsgálata (10).
A vasforgalom mérésekor a szérum vasszintjét, a teljes vas

kötő kapacitást és a vastelítettséget mértük standard laboratóriu
mi módszerekkel.

A széramfehétjék vizsgálata során mértük a pozitív és ne
gatív akut fázis fehérjéket. A pozitív akut fázis proteinek közül 
orosomucoidot, coeruloplasmint, negatívak közül albumint, 
praealbumint és transferrint értékeltünk. Emellett az immunglo
bulinok mennyiségi meghatározását is elvégeztük. A se-albumin 
meghatározását McPherson szerint brómkrezol zöld szelektív 
kötését követően fotometriás úton mértük (8). A praealbumint, 
orosomucoidot, transferrint, IgG-t, IgM-et Mancini módszere 
szerint antiserum tartalmú agarose gélben radiális immundiffű- 
zióval határoztuk meg (7).

A coeruloplasmint Schosinsky leírása szerint értékeltük. A 
szubsztrátként használt o-diazidint a Coeruloplasmin sárgásbar
na reakciótermékké oxidálja, a reakció savas leállításakor a ke
letkezett lila oldat fotometriásan mérhető (11).

A nyomelemek közül az előbb említett se-Fe szinten kívül 
a se-Cu és se-Zn szintet értékeltük. Ezen elemek vizsgálata láng
atomabszorpciós módszerrel az Országos Élelmezés- és Táplál
kozástudományi Intézetben történt.

Az antropometriás mérések kivitelezésének módszerét ko
rábbi munkánkban részleteztük (14).

A kontrollcsoportban, miután a betegeket a fenti vizsgálati 
módszer kidolgozása előtt operáltuk, csak néhány tápláltsági ál
lapotra jellemző vizsgálat állt rendelkezésünkre: az antropomet
riás mérések közül a testsúly-testmagasság aránya, a testsúly- 
vesztés az elmúlt 6 hónapban a testsúly %-ában, a biokémiai 
mérések közül a vasforgalom adatai, a szérum összfehérjeszint 
és a fehérjék elektroforézise.

A praeoperativ tápláltsági állapot meghatározását követően 
átlagosan 7 napos parenterális-enterális mesterséges táplálást 
folytattunk.

A parenterális táplálást minden esetben percutan bevezetett 
vena subclavia kanülön keresztül végeztük.

Az enterális táplálás, akadályozott nyelés esetén, praeope
rativ levezetett naso-oesophageális vagy naso-gastrikus tápszon
dán keresztül történt. A betegek a diétás nővérek által összeállí
tott, meghatározott összetételű diétát kaptak, alultápláltságuk 
miatt emelt dózisú 112—133 Joule/kg non-protein kalóriatartal- 

2 1 4 6  mú étrendet. A táplálék megoszlása 50% szénhidrát és 50% zsír

volt. A fehérjebevitel 2 g/kg volt, megközelítően 50%-ban nö
vényi, 50%-ban állati eredetű, annak ismeretében, hogy az állati 
eredetű fehérjék 95 %-ával szemben a szervezet a növényi erede
tűeket csak mintegy 70%-ban hasznosítja (5).

Az állati eredetű fehérjék szintén 50—50%-os megoszlás
ban tej-, ill. húskészítmények voltak. Tápszondán keresztüli al
kalmazáskor a diétát turmixgéppel homogenizáltuk és testhő
mérsékletre melegítve farkasfecskendővel adagoltuk. Szem előtt 
tartva Kaminsky intelmét: ,,Ha a bélrendszer működik, használ
juk!” a fehérje-, zsírbevitelt, ill. a szénhidrátbevitel egy részét 
nasogastrikus tápszondán keresztül adtuk (6). A betegek paren- 
teralisan 0,35 g/kg/die aminosavat (a készítmény az esszenciális 
aminosavakat tartalmazta) 1,4 g/kg/die glukózt, fraktózt és a 
szükséges ionokat (Na, Ca, Mg, Cl) kapták.

A táplálás során a N egyensúlyt naponként vizsgáltuk, az 
antropometriás méréseket és a szérum fehérjéit, nyomelemeit 7 
és 21 nap múlva kontrolláltuk. Az intervallum oka a leghosszabb 
felezési idejű albumin (20 nap) volt, miután ismert, hogy a táp
láltsági állapot legszignifikánsabban monitorozható paramétere
(9).

Eredmények

A N egyensúly praeoperativ vizsgálatakor 10/30 be
tegen észleltünk negatív értéket. Kiemeljük, hogy ezek a 
mutatók normális szérum összfehérjeszint mellett jelent
keztek, tapasztalatunk így egyezik Varga véleményével 
(13). Mennyiségi megoszlása napi 0 ,5—6 g volt. A prae
operativ mesterséges táplálás előkészítés során az összes 
esetben sikerült pozitív irányba fordítani a fehérje egyen
súlyt tükröző paramétert.

A szérum fehérjéinek komplex vizsgálata különös fi
gyelmet érdemel. Elméleti meggondolásból tápláltsági ál
lapot felmérésére, monitorizálására a legcélszerűbb.

A negatív akut fázis fehérjék közül a se-albumin vizs
gálata jól korrelált a tápláltsági állapot változásával. A 
praeoperative csökkent értékek a mesterséges táplálást 
követően a normális se-szint fölé emelkedtek. A vizsgálat 
hátrányaként róható fel a fehérje viszonylag hosszú fél 
élettartama (20 nap) (9).

A se-praealbumin szintek értékelésekor mind prae
operative, mind postoperative normál értékeket kaptunk.

A se-transferrin szint praeoperative csökkent volt. A 
szignifikánsan alacsony értékeket a mesterséges táplálás 
nem befolyásolta. A 8,5 nap fél élettartamú fehérje kont- 
rollvizsgálatai is hasonló alacsony szinteket mutattak.

A negatív akut fehérjék változását az 1. ábrán tüntet
jük fel. A pozitív akut fázis fehérjék közül az általunk 
vizsgáltak (orosomucoid, Coeruloplasmin) figyelemre 
méltó eredményt adtak. Praeoperative 8/30 esetben ész
leltünk emelkedett orosomucoid értéket, a mesterséges 
táplálást követően ez az arány 20/30-ra változott.

Caldini javaslatára számoltuk az orosomucoid/prae- 
albumin arányt, mely véleménye szerint a tápláltsági álla
potjellemzése mellett prognosztikai jelként is értékelhető. 
Fej-nyak tumoros beteganyagát kontroll csoporthoz vi
szonyította és orosomucoid/praealbumin >  6 értéknél 
igen kedvezőtlen prognózist észlelt (3).

Saját anyagunkban a mesterséges táplálást követően 
21/30 beteg orosomucoid/praealbumin aránya került 6 
fölé



albumin
/normál érték: 32-45 gl/

praealbumln
/normál érték: 10-40 mg%/
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1. ábra: A szérum negatív akut-fázis fehérjéinek vizsgálata

Az immunglobulinok mennyiségi vizsgálata, bár az 
immunológiai mérésekkel kapcsolatos kétségeinket garat- 
gégerákos betegek vizsgálata során korábbiakban említet
tük (14), különösen az IgM szint mérésekor mutatott jelen
tős eltérést. A praeoperative észlelt, 25/30 esetben mért 
szintemelkedést (mértéke 240—400 mg% között moz
gott), postoperative nem észleltük. A se—Fe szint, a se- 
transferrin, a teljes vaskötő kapacitás és a vastelítettség 
mutatói egyaránt alacsony értékeket mutattak. A se-Fe ér
tékek 14/30 esetben mutattak sideropeniát, mely tényt ko
rábbi munkánkban is észleltünk (14). A vasforgalom 
kömplex zavara nyilvánvalóan polyaetiologiájú. Ezek kö
zött a daganatos betegek sideroachrestikus anaemiája (4), 
a szérum vastranszport zavara, valamint a csökkent vasbe
vitel és a fokozott szervezeti igény mind szerepet játszik. 
Shenkin véleménye szerint a se-Fe szint csökkenés akut fá
zis reakció részjelensége, okaként szervezeti védekező re
akciót feltételez. Eszerint a keringésből kivont vassal a 
szervezet a baktérium kolóniák növekedését kívánja mege
lőzni (12).

A se-Cu szint vizsgálatakor a nőbetegeknél, valamint 
21/25 férfi betegen észleltünk szignifikánsan magasabb ér
tékeket. A se-Zn vizsgálat fiziológiás paramétereket mu
tatott.

Az antropometriás mérések jól tükrözték a betegek 
tápláltsági állapotának javulását. A betegek testsúlyát az 
ideális súlyhoz, a Metropolitan Life Insurance standard 
adataihoz viszonyítva táblázatban mutatjuk be (1) (3. ábra).

A Coeruloplasmin szintek hasonló változást mutattak. 
Praeoperative 6/30 beteg vizsgálati értéke volt emelkedett, 
az előkészítést követően ez 23/30-ra módosult.

A pozitív akut fázis fehérjék adatait a 2. ábrán tüntet
jük fel.

orosomucoid
/normál érték: 50-140 mg%/

Coeruloplasmin 
/normál érték: 50-150 E/l /

2. ábra: A szérum pozitív akut-fázis fehérjéinek vizsgálata

A górt* az kJaáila értéket jelzi

I. csoport 
Kontrollcsoport

3. ábra: A testsúly-testmagasság arány viszonyítása az ideális ér
tékhez

A betegek testsúlyvesztését az elmúlt 6 hónapban a 
testsúly %-ában értékeltük és Sako javaslata alapján 4 cso
portba soroltuk (10).

Testsúlyvesztés az elmúlt 6 hónapban:

testsúly °/o-ában I. csoport 
n

kontroll
n

1 . csop.: 0 — 6 % 7 5
2 . csop.: 6 —1 2 % 9 1 1

3. csop.: 12—24% 1 0 1 1

4. csop.: >  24% 4 3

A testsúlygyarapodás a mesterséges táplálást követően 
a 3. és 4. csoportban volt gyors, 0,2—4,8 kg. Az átlagos 
testsúly növekedés 1,7 kg volt

%
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Az izomfunkció mérésekor az előkészítést követően 
22/30 beteg esetében az izomerő növekedését észleltük. 
Mértékét az izomerő viszonylagos relativitását ismerve 
számszerűen nem ismertetjük.

A test zsírtartalom becslésekor a kiindulási értékhez 
viszonyítva (7%) a mesterséges táplálást követően csak jel
zett emelkedést észleltünk (8,5%), de ismerve a zsírforga
lom mobilizálás és raktározás viszonylagosan mérsékelt 
sebességét, az adat érthető.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az antropo- 
metriás mérések kivétel nélkül, a se-fehérjék és a nyom
elemek vizsgálata részben jól korrelál a szervezet táplált- 
sági állapotával.

Megbeszélés

Az antropometriás vizsgálatok jól tükrözik a törek
vést, hogy a leromlott szervezet mutatóit korrektül jelle
mezzük. Segítségükkel számos, korábbiakban objektiven 
nem vizsgált paramétert nyertünk, mélyek már önmaguk
ban alkalmasak a szervezet tápláltsági állapotának jellem- * 
zésére.

A szérum fehérjék, mint tápláltsági mutatók, elméle
tileg feltétlen vizsgálandók, azonban sokszínűségük és kü
lönböző életfolyamatokban, reakciókban való részvételük 
miatt eredményeik csak együttesen értékelhetőek. A nyom
elemek vizsgálata szintén a szérumfehérjékkel közösen ér
tékelhető, mivel ezen elemek fehérjék és enzimek alkotó
részei, így hiányuk meghatározott biokémiai folyamatokat 
akadályoz. Ennek szellemében a se-Fe és a transferrin, a 
se-Cu és a superoxiddismutase, lysiloxidase, citochromo- 
xydase, Coeruloplasmin kapcsolata alapvető.

Az immunglobulinok mennyiségi meghatározása Im
morális immunválaszt tükröző metodika. Az IgM mérések 
adatainál figyelembe kell vegyük a tényt, hogy a műtét so
rán a daganatos conglomeratumot eltávolítottuk, így a 
kontrollok végzésekor gyakorlatilag daganatmentes bete
geket vizsgáltunk. Az együttes értékelés segíthet elkerülni 
azokat az elhamarkodott következtetéseket, melyeket sok 
vizsgáló levon célorientált beállítottság esetén. Vizsgálati 
anyagunkban, miután a szérum-fehérjék kontrollja post
operative történt, el nem hanyagolható tényeket kell figye
lembe vegyünk. Helyileg előrehaladott, III.—IV. stádiu
mé garat-gégerákok esetén kiterjesztett radikális műtéteket 
végeztünk, jelentős szervcsonkolásokkal. így a fehérjék 
kontrollvizsgálatainál a tumort, leggyakrabban áttétjeivel 
együtt már kiirtottuk, és a kiterjesztett műtét következté
ben gyulladásos jelenségekkel is számolnunk kellett. Ez a 
tényező pl. a Coeruloplasmin szint emelkedésben co- 
factorként szerepelhet.

A legfontosabb eredménynek tekinthetjük, hogy az 
erősen leromlott garat-gégerákos betegeket, kik közül 4 a 
testsúlya 25%-át, 10 a testsúlya 12—14%-át elvesztette, 
mesterséges táplálás előkészítést követően sikerrel operál
tunk. Az általunk kidolgozott mesterséges táplálás során 
az enterális-parenterális kombináció jó lehetőségeket bizto
sított a szövődmények elkerüléséhez. Az enterális táplálás 

2148 leggyakoribb szövődményét, a diarrhoeát hyperosmola-

ris oldat okozza, azonban a cukrok jelentős részét parente- 
rálisan adagoltuk, így nem kényszerültünk az enterális oldat 
osmolaritásának megemelésére. Parenterálisan nem adagol
tunk fehéijét, zsírt, csak cukrokat, aminosavkészítménye- 
ket, ionokat.

Szövődményt 6 esetben észleltünk, aminosavkészít- 
mény (Infusamin, Human) kifundálását követően kialakult 
lázas reakciókat, melyek lázcsillapítók adását követően ren
deződtek. A szövődmények számát és súlyosságát mérsé
keltnek értékeltük.

A postoperativ szakban a sebgyógyulás sebessége és 
minősége szorosan összefügg a betegek tápláltsági állapotá
val. Kiértékelése azonban számos egyéb tényező figyelem- 
bevételét is megköveteli. Különféle típusú radikális műtéte
ket végeztünk, különböző szerveket (oropharynx, 
hypopharynx, larynx, trachea) nyitottunk meg, csonkol
tunk, vagy távolítottunk el. Igazolt nyaki áttét esetén ezeket 
és az elsődleges daganatokat az onkológiai alapelveknek 
megfelelően monoblockban operáltuk. A különböző műtét
típusokat együttesen értékelve azt azonban megállapíthat
juk, hogy a sebgyógyulás figyelemreméltóan jó volt, 21/30 
esetben észleltünk elsődleges sebgyógyulást. Az adat a 
kontrollcsoport esetében közel sem ilyen imponáló: 14/30. 
Értékelve a tényt, hogy a kombinált műtétek során a fertő
zött száj-, garat-, gégeűr megnyitását követően a beavatko
zás a továbbiakban nem steril, az adat igen jó.

Bozzetti az alultápláltságot a rákbetegségek egy függet
len negatív prognosztikai faktorának tekinti (2).

A parenterális-enterális mesterséges táplálás előkészí
téssel a HI.— IV. stádium^ garat-gégerákos betegek vi
szonylag súlyos prognózisát egy negatív faktor eliminálásá
val javítottuk.

Következtetések

1. A III.—IV. stádiumú garat-gégerákos betegek közel 
50%-a fehéije-kalória alultáplált.

2. Az alultápláltság mértékének meghatározására tan
székünkön antropometriás és biokémiai vizsgálatokat vé
geztünk. Az antropometriás mérések mind, a biokémiai 
vizsgálatok közül a N egyensúly és a szérum-fehérjék vizs
gálata jellemző a fehéije-kalória alultápláltságra.

3. A leromlott ÜL—IV. stádiumú garat-gégerákos bete
gek kiterjesztett radikális műtétjei előtt szükséges 
parenterális-enterális mesterséges táplálást alkalmazni.

4. A tápláltsági állapot monitorizálására az antropo- 
metriai mérések és a szérum-fehéijék komplex értékelése 
alkalmas.

5. A patogén kórokozókkal fertőzött, nekrotikus felszí
nű garat-gégetumorok radikális műtétéit követően igen jó 
arányban értünk el elsődleges sebgyógyulást.

X
Köszönetnyilvánítás: köszönetünket fejezzük ki dr. Gergely 

Annának, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Inté
zetben az se-Cu, se-Zn vizsgálatok elvégzéséért.
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(Zemplén Béla dr., Budapest, Pf. 21. 1525)

,,A lelkiismeretes, gondos orvosnak, mielőtt betegének gyógyszert rendelne, nem csupán a gyógyítan
dó betegséget, hanem a beteg egész életmódját és összes testi tulajdonságainak természetét meg kell 
fontolnia. ’ ’

Cicero

,,Végre nem tanszabadság, ha oly tudományok részére, melyeknek még hallgatójuk nincs, fizetéses 
tanszékek rendszeresíttetnek, vagy a tudomány igényeivel fellépő oly tanok, melyek a világ tudomá
nyos fóruma előtt ilyenekül még el nem ösmertettek, és saját emberségük után a tudományok körében 
és az egyetemre reá erőszakoltatnak, s közköltségen fenntartatnak. Mindez nem szabadság. ’ ’

Markusovszky Lajos
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S T R E P -T E S Z T
in vitro diagnosztikai készlet 

Streptococcus A antigén kimutatására
OTI támogatja

26 Ft térítési díj JELENTŐS
75 vizsgálathoz elegendő anyagot tartalmaz KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS!

A KIMUTATÁS IDŐTARTAMA

6 - 8  p e r c

Streptococcus A antigén kimutatására 
szolgál orr-, fül- torokkenetből.

•  A készlet minden eszközt tartalmaz, amely a vizsgá
lathoz szükséges.
* A tesztkészlet 75 vizsgálathoz elegendő anyagot 
tartalmaz.
•  Az egy vizsgálatra eső költség -  26.- Ft térítési d íj. 
töredéke a hagyományos tenyésztóses vizsgálatnak.
* Az Országos Társadalombiztosítási Intézet támo
gatja a termék forgalmazását.

18 HAVI SZAVATOSSÁG

Szakvélemények
•  SZEM Dr. Pintér Attila minisztériumi főtanácsos osztályvezető

1990. május 21. -  kivonat -  
„A teszt alkalmazásával (negatives esetén) elkerülhető a gyermek
közösségek felesleges preventív gyógyszerelése, a felvételi zárlat, 
a szülők tartós keresőképtelensége stb. Az alkalmazásával tehát je
lentős költségmegtakarítás is elérhető.”

•  Orvostovábbképző intézet i.sz. Gyermekgyógyászati Tanszék 
Dr. Nyerges Gábor, az orvostudományok doktora, tanszékvezető 
egyetem i tanár 1990. május 3. -  kivonat -
,A gyorsteszt -  amelyet és amelyhez hasonlókat a fejlett egész
ségügyi ellátással rendelkező országok már régen alkalmaznak -  
lehetővé teszi az azonnali actiológiai diagnózist... Ha a 
tenyésztéses vizsgálat és a felesleges antibiotikum kezelés költsé
geit tekintetbe vesszük, úgy a ráfordítás (haszon hányados) anyagi 
szempontból is a gyorsteszt hazai bevezetése mellett szól.”

•  Semmelweis Orvostudományi Egyetem FOi-orr-gógekiinika 
Dr. Szabó Iván egyetem i adjunktus 1990. május 3. -  kivonat -  
,A STREP-teszt csomagolása, kivitele esztétikus, praktikus és cél
szerű...Véleményünk szerint nemcsak szájüregből, illetve garatból 
vett váladék vizsgálatára alkalmas, hanem fülészeti használata is 
célszerű.”

Forgalmazza: Biomondex Kft.
1 4 7 6  B u d a p e s t , 1 0 0  P f. 1 9 6

Az Egyesült Államokban 1984 óta forgalomban lévő gyorsteszt

Megrendelhető: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Vállalat 
1368 Budapest, pf. 243



RITKA KÓRKÉPEK

Ä t e M l S S ; :  Az Angelman vagy „happy puppet”
synd romáról
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. sz. Gyermekklinika 
(igazgató: Schuler Dezső dr.)
Heim Pál Kórház-Rendelőintézet 
(igazgató: Gorácz Gyula dr.)

A szerzők hazánkban először elemzik részletesen egy An
gelman syndromás (vagy „happy puppet” syndromás) 
gyermek esetét. Összefoglalják az eddigi irodalmi adato
kat. Ismertetik a diagnosztikus kritériumokat. Elemzik be
tegük több mint 2 éves EEG követésének eredményeit és 
a sensoros kiváltott potenciál vizsgálat eredményeit. A be
mutatott eset klinikai érdekessége, hogy már igen korán, 
kéthetes korban epilepsiás görcsök jelentkeztek infantilis 
spasmusok formájában. Ez a későbbiekben focalis secun- 
der generalizált epilepsiává alakult át. Az EEG mindvégig 
kóros volt, az életkorral változott a minta. Ezzel szemben 
a kiváltott potenciálok normálisak voltak (BAEP, VEP, 
SSEP, CCT). Ennek alapján a szerzők Angelman syndro- 
mában elsősorban a szürkeállomány megbetegedését téte
lezik fel. Az Angelman syndromát a csecsemő- és kisgyer
mekkori epilepsiák differenciáldiagnosztikájában számba 
veendő betegségnek tartják. Esetükben a családban hal
mozottan előforduló enyhe mozgásbizonytalanság, a test
vér dysmorphiás jegyei és subnormális intelligenciája arra 
utal, hogy különböző penetranciájú autosomális recessiv 
öröklésmenetű gén szerepel az Angelman syndroma pa- 
thogenesisében.

A mentálisan súlyosan retardált gyermekek nagy ré
sze a tudomány jelenlegi állása szerint nem sorolható be 
különféle betegségcsoportokba vagy syndromákba. Ilyen 
syndromák felismerése etiológiai, prognosztikai, geneti
kai jelentőségű és alapját képezi a további kutatásoknak. 
Ezért fontos, hogy a lehető legpontosabb megfigyelések
kel keressük az entitásokat a mentálisan retardált gyerme
kek között. Ritka és szokatlan syndromát írt le Angelman 
1965-ben, három szellemileg súlyosan elmaradt, epilepsi
ás, microcephaliás gyermeknél, akikre jellemző volt az 
ataxiás, dróton rángatott bábuhoz hasonló mozgás és az in
dokolatlan nevetések (2). Bower és Jeavens 1967-ben ezért 
nevezte el a syndromát „happy puppet” syndromának (6).

Kulcsszavak: Angelman syndroma, „happy puppet” syndroma, 
mentális retardatio, epilepsia, gyermekkor

Orvosi Hetilap 1990. 131. évfolyam 39. szám

About the Angelman’s or ,, happy puppet ” syndrome. A 
case of Angelman’s or „happy puppet” syndrome is 
described and detailed analysed, first time in our contry. 
The literature is. reviewed. The diagnostic criteria are 
presented. Evoked potential study and more than two years 
long EEG follow-up results are discussed. The unusual 
clinical feature of the described case is that epilepsy 
presented itself very early, in age of two weeks, by infantile 
spasms. It changed later to focal secunder generalised 
epilepsy. The EEG has been always abnormal during the 
follow-up, and the pattern has been changing by the age of 
the patient. On the other hand, the evoked potentials were 
all normals (BAEPs, VEP, SSEP CCT) ,,0 ”n the basis of 
the electrophysiological dichotomy the authors suggest a 
predominantly gray matter’s disorder in Angelman’s syn
drome. .They emphasize, that Angelman’s syndrome has to 
be keep in evidence in the differencial diagnosis of early 
infantile epilepsies. In the presented case the familial ac
cumulation of movement’s dyscoordinations, the dys
morphic features and subnormal intelligence of the brother 
support the possibility of the role of an autosomal reces
sive gene with different penetrance in the pathogenesis of 
Angelman’s syndrome.

Az Angelman syndroma megjelölését 1972-ben Berg és 
Pakula alkalmazta először (4). Dooley és mtsai 1981-ben 
klinikailag elemezték az irodalomban addig észlelt TI 
esetet (10). Robb és mtsai 1989-ben a London Hospital for 
Sick Childrenben az utóbbi 8 évben észlelt 36 esetet írják 
le, és összefoglalják a klinikai jellegzetességeket (22).

A syndroma diagnosztikus kritériumait Robb és mtsai 
alapján a következőkben foglaltuk össze: 1. csecsemő vagy 
kisded kortól észlelhető psychomotoros fejlődési elma
radás, súlyos mentális retardatio, különösen a beszéd 
terén (max. 3 szó); 2. dobáló jellegű kézmozgások, súlyos 
végtag- és törzsataxia; 3. fejkörfogat 50 percentil alatt;
4. tipikus arc: nagy alsó arcfél, nyitott száj, gyakran 
kidugott nyelv, szétálló fogak, gyakran nyálfolyás, prog- 
nathia hajlam, vastag ajak; 5. derűs magatartás, gyakran 
spontán vagy paroxysmálisan nevetés; 6. kóros EEG és 
csaknem mindig epilepsia. Biokémiai vizsgálatokkal a 
szérumban és vizeletben kórosat eddig nem tudtak ki
mutatni.
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A betegség ritka, 1989 elejéig 71 esetet írtak le a vilá
gon. Pontos előfordulási arányát még nem lehet megítélni, 
mivel nem eléggé ismert és biztosan több beteg van, mint 
ahányat diagnosztizáltak. Néhány gyermekben 15qll—13 
kromoszóma deletiót írtak le (9).

Néhány familiárisán halmozott esetet is közöltek (20, 
12, 15), ennek alapján autosomális recessiv öröklésmene
tet tételeznek fel.

Dolgozatunkban a Semmelweis OTE II. sz. Gyer
mekklinikáján diagnosztizált Angelman syndromás gyer
mek esetetét ismertetjük részletesen, hazánkban elsőként. 
Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet erre a ritka, de a di
agnosztikus kritériumok ismeretében kórismézhető beteg
ségre. Ismertetjük betegünk elektrofiziológiai vizsgálati 
leleteit és azok differenciál diagnosztikai és pathofizioló- 
giai jelentőségét. 2. ábra: EEG ébrenlétben 10 hónapos korban: 

hypsarrhythmia.

Esetismertetés

K. J. észlelésünkkor 2,5 éves volt. Anyai nagyapjának, 
édesanyjának és 6 éves fiútestvérének az anyja elmondása szerint 
„túl hajlékony ízületei” vannak, mozdulataik csapkodóak. Hat
éves testvérének mozgásfejlődése kezdettől lassúbb volt. Psycho
lo g y  az IQ-ját 88-ban állapította meg, magatartása hypermotilis. 
Arca nyújtott, szája nyitott, vastag a felső ajka, fogai szétállnak, 
nyelve időnként protrudál. Arckifejezése derűs. K. J. második 
zavartalan terhességből 39. hétre 3400 g súllyal született, fölsírt. 
Kéthetes korában észlelték szülei először, hogy időnként karjait 
fölkapja, fejével biccent. A rosszullétek másodpercekig tartot
tak. Később a karokban, ül. kezekben fellépő finom rángások is 
jelentkeztek. 3,5 hónapos korában neurológiai vizsgálatnál test- 
szerte hypotoniát észleltek. Ekkor végzett EEG-n (1. ábra): dif-
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1. ábra: EEG 3,5 hónapos korban:
diffúz mérsékelt fokú meglassulás.
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fűz meglassuláson kívül görcsjel nem észlelhető. Sevenalettát 
rendeltek neki, rosszullétei átmenetileg elmúltak. Kontroll vizs
gálatnál ismételten észlelték testszerte hypotoniáját, emellett 
végtagjaival aktívan „hadonászott” , derűsnek, vidámnak írták 
le. 10 hónapos korában a korábbi rosszullétek újra jelentkeztek. 
Ekkor végzett második EEG vizsgálattal (2. ábra) ébrenlétben 
hypsarrhythmiát,* spontán alvásban pedig burstös tüske** akti
vitást lehetett regisztrálni. Ekkor a Sevenaletta mellé Eunoctint 
kapott, átmenetileg jó eredménnyel. 11 hónapos korában infanti
lis spasmusai újra jelentkeztek. Ekkor végzett következő EEG-n 
(3. ábra): bal parietálisan és occipitálisan, időnként generalizál-
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3. ábra: EEG 11 hónapos korban:
bal parietálisan és occipitálisan, időnként generalizáltan 
is szabálytalan tüske-hullámszerű görcsjelek.

tan is szabálytalan tüskehullámszerű görcsjelek láthatók. 13 hó
napos korában hypotonia mellett alsó végtagi hyperreflexiát ész
leltek és ismételten „humorteli” kisfiúnak írták le. 1,5 éves korá
ban többször balra conjugált deviatióval, apnoeval és cyanosissal 
járó rosszulléte zajlott le. Megemelt Sevenaletta adag mellett 
rosszullétei elmúltak. Kétéves korában fordult hasra és vissza, 
kezdett tárgyak után nyúlni. A szülők észlelték, hogy gyakran ke
zeivel csapkod, lábaival rugdalódzik, időnként külső ok nélkül 
nevet. Nem beszél.

Vizsgálatkor: hosszúkás koponya forma, fejkörfogat: 48,5 
cm (> 5 0  percentil), enyhe prognathia, erős állkapocs, ritkás fo
gazat (5. ábra), gyakran kidugott nyelv, gyakran nyálfolyás, vas
tag ajak. Derűs arckifejezés. Agyidegek rendben. Mindkét oldalt 
renyhe felső végtagi és bal túlsúllyal fokozott alsó végtagi mély
reflexek. Mindkét oldalt dorsalflexiós reflexek. Igen kifejezett 
izom hypotonia testszerte, ülésbe húzáskor feje hátralóg. Háton 
fekvésben végtagjait spontán mozgatja, időnként hevesen rugda-

* Hypsarrhythmia: magas feszültségű desorganizált alaptevékenység, 
gyakori asynchron tüskekisülésekkel, melyek localisatiója és tartama 
változct

**Burstös tüskeaktivitás: áz alaptevékenységből hirtelen kirobbanó tüs
kecsoport



lódzik, közben karjaival csapkod, karjai semiflectált helyzetben, 
mozdulatai marionettbábu-szerűek(5. ábra). Feléje nyújtott tár
gyakat igyekszik megfogni, igen kifejezett végtagataxia észlelhe-

4. ábra: Angelman syndromás betegünk 2,5 éves korában:
jellegzetes arc: nagy alsó arcfél, vastag ajak, prognathia, 
szétálló fogak, gyakran kidugott nyelv és nyálfolyás, kis 
fejkörfogat. Gyakori nevetés. Dobáló karmozgások, jel
legzetes végtagtartás.

tő. Felállítva lábra áll, azonban kétoldali tartás nélkül összecsuk- 
lik. Felszólításokra, nevén szólítva időnként figyel. Vidáman te
kint a környezetre, időnként külső ok nélkül nevet. Nem beszél.

Vizsgálati leleteiből: EEG (4. ábra) diffúz meglassult hát
tértevékenység mellett a bal féltekei hátsó területi túlsúlyú paro- 
xismális jellegű magas deltacsoportok. EMG és ENG: normális.
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5. ábra: EEG 2,5 éves korban:
diffúz meglassulás mellett bal féltekei hátsó területi túlsú
lyú paroxismális magas delta csoportok.

Szérum és vizelet aminosav chromatographia, vizelet organikus 
savak, se. NH3, se. lactat, pyruvát, Astrup: normális. Leukocyta 
béta-galaktozidáz, béta-glukozidáz, hexózaminidáz, arylszulfa- 
táz: normális. Koponya CT-n frontálisan tágabb subarachnoideá- 
lis terek. Korábbi harántcsíkolt izombiopsia fénymikroszkóppal 
ép, elektronmikroszkóppal nem specifikus degeneratív elválto
zásként értékelhető néhány lysosomákkal zsúfolt kötőszöveti sejt. 
Kromoszóma vizsgálat: normális. Agytörzsi acusticus kiváltott 
potenciálok (BAEP): normális (6. ábra).

Flash által kiváltott vizuális potenciálok (VEP) Harden és 
Pampiglione szerint regisztrálva (6. ábra): normális. Somatosen-

soros vezetési sebesség (SSEP CCT) Hume és Cant szerint re
gisztrálva: mindkétoldalt 5.6 msec: normális.

6. ábra: Agytörzsi acusticus kiváltott potenciálok: BAEP: normális 
VEP: Vizuális kiváltott potenciál (Hasrden és Pampiglio
ne szerint regisztrálva): normális.

M egbeszélés

A betegünknél észlelhető tünetek megfelelnek az An
gelman syndroma diagnosztikus kritériumainak. Esetünk 
több érdekesség miatt is figyelemre méltó.

1. Betegünkön 2 hetes korban  kezdődtek infantilis 
spasmusnak megfelelő rosszullétek, kezdetben görcsjele
ket nem tartalmazó EEG-vél, később azonban hypsar- 
rhythmiával. Ez a továbbiakban focalis, secunder generali
zálódó görcsjeleket tartalmazó EEG-be ment át. 
Megjelentek a focalis elemekkel jellemezhető görcsök. 
Végül 2,5 éves korban az EEG hátsó területi és focalis túl
súlyú magas 2—3 c/s hullám paroxismusokat tartalmazó 
tevékenységgé alakult.

Angelman syndromában ilyen korán kezdődő convul- 
siókról nem számoltak be a közlemények.

2. Infantilis spasm ust csak hat esetben írnak le kórtör
téneti adatként (4,6, 18, 12), hypsarrhythmiát pedig három 
esetben említenek (12, 18). Robb  és mtsai (22) anyagában 
az epilepsiás rosszullétek átlagosan 2 éves korban indul
tak, a gyermekek 93%-ában 4 éves kor előtt. Az eddigi 
legkorábban kezdődő rosszulléteket D ooly  és mtsai (10) 
közölték egyik betegükön: 2 hónapos korban. Bower és 
Jeavons (6) mindkét betegében infantilis spasmusokkal 
kezdődtek a görcsök 10 és 22 hónapos korban, az EEG-k, 
melyeket 13 és 20 hónapos korban nyertek először, nem 
voltak hypsarrhythmiás jellegűek. Betegünk első EEG-je
3,5 hónapos korban sem volt hypsarrhythmiás, csak a kö
vetkező, melyet 10 hónapos korban regisztráltunk. A hyps- 
arrhythmia átmeneti EEG mintának tekinthető infantilis 
spasmusok esetén, gyakori jelenség, hogy a rohamok 
megjelenése után hetekkel, hónapokkal alakul ki, és idő
sebb csecsemő — kisdedkorban átalakul más aktivitássá, 
a spontán éréssel. Ezt követhetjük nyomon betegünknél is.

3. A Boyd  és mtsai (5) által legjellegzetesebbnek tar
tott, szemcsukással kiváltható, általában szimmetrikus, de 
esetenként aszimmetrikus, hátó területi szabálytalan lassú 
tüske-hullám mintájú görcsjeleket megfigyelhettük bete
günkben 11 hónapos korban. Ez 2,5 éves korra hasonló jel
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legű, de lényegesen enyhébb paroxismális eltérésbe ment 
át. Boyd és mtsai (5) megfigyeléséhez hasonlóan az EEG 
eltérések enyhülését figyelhetjük meg az életkor előreha
ladtával betegünkben. Egyes szerzők (6, 24) későbbi élet
korban: 7 éves korban és 20 év fölött is kifejezett 2—3 c/s 
tüske-hullám aktivitást észleltek néhány betegben. Lehet
séges, hogy a későbbi életkorban az EEG újra kórosabbá 
válik Angelman syndromában. Ezt betegünkben további 
EEG követés fogja tisztázni.

Fentiek alapján a csecsemő- és kisgyermekkori epi- 
lepsiák differenciáldiagnosztikájába az Angelman syndro- 
mát is fel kell venni.

4. Figyelemre méltó tény, hogy betegünk testvére ha
sonló dysmorphiás jegyekkel rendelkezik és subnormális 
intelligenciájú. Érdekes adat, hogy anyai ágon „laza ízü
let” , illetve csapkodó kézmozgás kimutatható. A familiá
ris esetek mellett Berg és Pakula (4) betegének testvére 
volt epilepsiás, de normális intelligenciájú. Ezek az adatok 
különböző penetranciájú autosomális recessiv öröklődés
menetű gén szerepére utalnak.

5. Kiváltott potenciál vizsgálatokat eddig nem közöl
tek Angelman syndromában. Betegünkben a súlyos klini
kai kép ellenére normális acusticus, vizuális és somatosen- 
soros kiváltott potenciálok regisztrálhatók. Normális 
sensoros kiváltott potenciálok és görcsjeleket tartalmazó 
EEG együttese arra utal (17, 20), hogy elsősorban a szür
keállomány betegségéről van szó Angelman syndromában, 
hasonlóan a Rett syndromához (14,22) a tárolásos betegsé
gekhez (1, 7, 15), szemben a leukodystrophiákkal (8, 19).

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük dr. Sólyom Andrásnak, az 
OITI EEG Labor főorvosának a vizuális kiváltott válasz vizsgálat 
elvégzését, valamint a somatosensoros kiváltott potenciál centrá
lis vezetési idejének mérését.
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BESZÁMOLÓK

Beszámoló a vasculáris intervenciós 
radiológia, (stent, laser stb.) III. Nemzet
közi Tanfolyamáról

Hely: Phoenix-Scottsdale (Arizona, 
USA)

Idó: 1990. 02. 11-02. 16-ig.
Ez volt a harmadik alkalom, amikor az 

Arizonai Kardiológiai Intézet dr. Edward 
Dietrich vezetésével megrendezte ezt a már
is híresnek számító tanfolyamot, melyen el
sősorban kardiológusok és érsebészek, sok
kal kisebb hányadban radiológusok vettek 
részt. A részvételi díj csaknem 900 dollár 
volt. A tanfolyam elsősorban a lézerek vas
culáris alkalmazásával foglalkozott. Jóval 
kevesebbet hallottunk és láttunk a translumi- 
nális angioplastica már jól bevált módszerei
ről, a stentről és rotációs eszközökről. Ezen 
radiológiai módszerek oktatásában itt arány
lag kevés szerep jutott radiológusoknak (M. 
Wholey, A. Motarjeme, J. Palmaz), de a kü
lönbség így is szembeszökő volt.

Az előadásokkal párhuzamosan élőben 
láthattuk a beavatkozásokat az Arizonai 
Kardiológiai Intézetből műholdon keresztül 
(kb. 20 km távolságból) óriási vetítőemyőn, 
élő hangkapcsolatban az angiós műtővel.

A vetítés a digitális jelfeldolgozás min
den trükkjét bemutatta. Néha 3—4 kisebb 
képet láthattunk a főképben (EKG és nyo
másgörbét. számadatokat, kiemelt részle
teket, a beszélő arcát, kinagyított kézmoz
dulatot vagy műszert stb.). A hallgatóság 
előtt billentyűzet volt, melyen keresztül 
kérdésekre válaszolhatott és azok statiszti
kai téldolgozásának eredménye egy szem- 
pillantás alatt megjelent a képernyőn, még 
akkor is, ha összetett számítások oszlopdi
agramjairól volt szó.

Iskolaszerűén láthattuk a lézerek, stentek, 
„érfíiró” készülékek használatát és a velük 
elért korai eredményeket. Meglepő volt, 
hogy mennyire nem téma a nyert új lumen 
megőrzése. Ez, a beszélgetésekből követ
keztetve, financiális háttérre vezethető 
vissza. Ennyire talán nem volt meglepő az, 
hogy a „hightech” műszerekkel sem jobbak 
az azonnali eredmények, mint hagyományos 
módon. De persze sokkal drágább és néha 
talán kockázatosabb. Az is érdekes jelenség, 
hogy kardiológusok és érsebészelőadók ott 
tartanak a verőérbetegség intervenciós radi
ológiájában. ahol a radiológusok tartottak 
több mint egy évtizeddel ezelőtt. Pedig sokat 
nyerhettek volna, ha inkább a mai ismerete
ket fejlesztették volna tovább. Bizony zavaró 
volt, amikor az elnökségben ülő osztrák ra
diológusnak kellett a röntgenképolvasás hiá
nyosságaira felhívni a figyelmet. Képzésről 
lévén szó és bizonyítványról, a részvételt 
komputerek ellenőrizték és csak az alapján 
állítják ki a diplomát. Külön délutáni video- 
oktatáson lehetett elsajátítani a lézer fizikai 
alapjait és biztonsági előírásait (az előadá
sok 13h-ig tartottak).

A szociális programban szerepelt egy es
ti intézetlátogatás is, ahol elálmélkodhat- 
tunk szakmánk mai lehetőségein. Őszintén 
szólva technikából, ésszerűségből, tiszta
ságból semmi sem hiányzott. Ezt nem lett 
volna szabad látnom: lemaradásunk (sze
génységünk is) hihetetlen. Egy dolog bizta
tó: valami miatt a beteggyógyítás tényleges 
eredményeit nemcsak ez befolyásolja. Ezen 
a téren az orvosi szaktudás többre képes. 
Valahol itt kellene lépnünk.

Horváth László dr.

Beszámoló az 5. Európai Intenzív The- 
rapiás Kongresszusról.

Az 5. Európai Intenzív Therápiás Kong
resszust 1990. június 5—8-ig tartották Amsz
terdamban, a RAI Nemzetközi Kongresszusi 
Központban, karöltve az Európai Shock Tár
sasággal, az Európai Gyermek Intenzív The- 
rapiás Társasággal és az Amszterdami ül. 
Nemzetközi Endotoxin Konferenciával.

A világ minden részéről több mint 1000 
résztvevőt regisztráltak. Hazánkat 18 részt
vevő képviselte, legtöbben a MÁV-kórházból 
(5 fő), a Margit Kórházból (4 fő) és a Szent- 
Györgyi Albert Egyetemről (3 fő) jöttek.

A Kongresszusi Központ 1965-ben épült, 
11 000 m2 alapterülettel, különböző szín
helyeken 1750 főnyi kapacitással, 2500 sze
mélyes éttermekkel, 1918 gépjárműre sza
bott föld alatti garázzsal. Évente 250 
kongresszust (!) rendeznek itt. (A csatlako
zó Kiállítási Központ már 1962-ben felé
pült, 63 000 m2-rel, ahol évi 65 kiállítást 
[többek között gépkocsi] rendeznek.)

A kongresszus szervezése példamutatóan 
olajozottan működött. A regisztrálással, tá
jékoztatással, vetítéssel, hangosítással soha 
nem volt zavar.

Az előadások plenáris ülés, főtémák, 
csatlakozó előadások, kerekasztal- 
konferencia, műhely, poszter, továbbkép
zés, symposium, napi specialitás, korszerű 
ismeretek, endotoxin-konferencia, nővér
konferencia, előadások díjazása formában 
voltak csoportosítva.

A résztvevők számára az egyetlen ne
hézséget az jelentette, hogy az előadások 
egyidejűleg 9 teremben, ül. színhelyen foly
tak. így legjobb esetben is csak az előadások 
10—15%-át lehetett meghallgatni. Ezt az 
összefoglalások kézbe adása csak részben 
hidalta át, mert a különböző kiadványokban 
csak a csatlakozó előadások és a poszterek 
összefoglalása volt hozzáférhető, a tovább
képző előadásoké és az előzetes programban 
már meghirdetett referátumoké nem.

Összesen mintegy 550 szóbeli előadás (14 
50 perces továbbképző, 148 10—25 perces 
referátum, 388 15 perces csatlakozó
előadás) hangzott el és 188 poszter volt 
(csak 1—1 napra) kiállítva.

Magyar szereplés: az Európai Shock Tár

saság egyik délelőtti ülésszakán üléselnök 
volt prof. Nagy Sándor Szegedről, továbbá 
Dárdai Ernő Budapestről, a táplálással 
foglalkozó előadási és poszter ülésszakon. 
Előadást tartott az Európai Shock Társaság 
ülésszakain, időrendben: ifj. Lázár—prof. 
Lázár—Agarwal (Szeged—Párizs), Boros— 
Kaszaki—prof. Nagy (Szeged), prof. Lázár— 
Husztik—ifj. Lázár (Szeged), végül Szabó 
Kornél—Jokkel—Pick (Budapest). Posztert 
állított ki oxigén-transzport témakörben 
Gondos (Budapest), keringési témakörben 
Molnár—Dárdai (Budapest). A III. Amsz
terdami Nemzetközi Endotoxin Konferenci
án poszter társszerző volt Elekes, Jakobs és 
Schade mellett (Borstel, NSZK—Budapest).

Az előadások témaköre felölelte vala
mennyi szerv betegségeit és kezelésüket, be
leértve a többszörös szervkárosodást is, a 
különböző fertőzéseket a septikus shock-ig, 
antibiotikus és immun-therapiájukkal 
együtt, az oxigén-transzportot, az invazív és 
nem invazív monitorozást és szívperctérfo- 
gat-mérést, szervezési és irányítási kérdése
ket, nővéreket érintő kérdéseket, a gyermek 
intenzív therapiát, végül a shock, az endoto- 
xinok és mediátorok jelen kutatási állását.

Néhány gyakorlati tanulság: az invazív 
haemodynamikai monitorozást csak thera- 
piás konzekvenciák esetén szabad alkal
mazni; transoesophagealis Doppler meg
bízható nem invazív módszer; egy éven 
belüli infarctusos betegeket egyéb műtét 
után is 4 napig kell monitorozni; enoximon 
csökkenti a pulmonális hypertensiót és a 
jobb kamra terhelését; az intrathoracalis 
vérvolumen festékdiluciós mérése megbíz
hatóan tükrözi a keringő vér mennyiségét; 
az amrinon nem emeli a hőmérsékletet, 
alapanyagcserét és 02-fogyasztást: előnyö
sebb, mint a catecholaminok; a dopamin- 
nak kisebb az anyagcserére való hatása, 
mint equipotens adrenalinnak vagy norad- 
renalinnak, a dobutaminnak viszont még 
kisebb; a septikus shock kezelésében újra 
előkerült az adrenalin, új szer viszont a 
serotonin-antagonista ketanserin, amely 
koponyatraumánál is alkalmazható; új agyi 
értágító Ca-blokkoló a nimodipin; az agy
halál kizárható atropin-teszttel; cardiogen 
és septikus shock melletti akut vese
elégtelenséget AV haemofiltrációval jobban 
lehet kezelni, mint HD-sel; a gépi lélegez
tetéssel a meglévő spontán légzést kell fel
erősíteni, amire a gyorsan emelkedő inspi- 
ratorikus nyomástámogatás (pressure 
support) a legjobb, esetleg PEEP-pel kom
binálva; a makacs atelektáziák HF(J)V-val 
kezelhetők; tartós sedálásra (pl. respirátor- 
kezelés) midazolam, esetleg propofol 
ajánlható; ARDS-ben kisebb légzésvolu
menek javítják a ventilatio-perfusio elosz
lását; COPD-ben intubálás nélküli IPAP 
megrövidíti a kórházi tartózkodást; conico- 
tomia hosszabb távon is előnyösebb a tra- 
cheotomiánál; a leghatékonyabb a humid- 
vent párásító betét; a béltraktus szelektív 
decontaminációja megelőzi a tüdőfertőzé
seket; a stress-ulcus vérzésének megelőzé
sében a sucralfate jobb, mint a cimetidin; 
intenzív betegek táplálásához célszerű mér
ni az energiafogyasztást.
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A kongresszushoz technikai kiállítás is 
tartozott. Óriási csarnokban (Westhall) 80 
műszer- és gyógyszergyártó cég mutatta be 
legújabb termékeit.

A 6. Európai Kongresszus 1992. októ
berben Barcelonában lesz, de jövő márci
usban Brüsszelben tartják a 11. Nemzetközi 
Symposiumot. ^

Incze Ferenc dr.

Beszámoló az „Artéria Mammaria In- 
téma szerepe a myocardium revascularisa- 
tkjjában” című nemzetközi symposiumról.
(Toulouse, 1990. június 27—29.)

Az iszkémiás szívbetegség sebészeti ke
zelésében korábban rutinszerűen és válasz
tott eljárásként használt saphena bypassok 
hosszú távú eredményessége ma már egyér
telműen elfogadott tényként, csalódást kel
tő (a vénás bypassok nyitvamaradási aránya 
5 év után átlagosan 70%, 10 év után pedig 
40-45%  körül).

A sebészek törekvése, hogy az iszkémiás 
myocardium fokozott vérellátása tartósan 
megvalósulhassák, a figyelmet az artériák
kal történő myocardium revascularisatiós 
módszerek felé fordították.

Az elmúlt 10—15 év tapasztalatait összeg
ző symposiumot neves résztvevőkkel 
Toulouse-ban rendezték a Paul Sabatier 
Egyetemen.

A három napon át tartó összejövetel 
referátumokból, kerékasztal-tanácskozá
sokból, standard előadásokból, valamint 
poszter vitákból állt.

A referátumok jól szerkesztett egymásra 
épültségről tanúskodtak, amelyek köré so
rakoztak az egyes centrumok előadások 
formájában tudatott tapasztalatai.

Hat nagyobb kérdéscsoportot lehetett fel
ismerni:

1. alapfogalmak, történeti visszatekintés
2. sebészi technika
3. preoperativ értékelés
4. postoperativ értékelés 
r. reoperáció — korai, késői 
6. korai, késői eredmények, szövődmények

Ad 1.
A coronaria sebészet nagyjai jelenlété

ben (Green, Auer, Tector, Ochsner, Dión, 
Vermeulen, etc.) Koleszov Oroszországból 
adott képet a hőskorról. Az általa szerkesz
tett érvarró géppel készített IMA-RDA vég 
a véghez anastomosisról készüt film min
denkire nagy hatást tett. Az első ilyen be
avatkozást 1967-ben végezte, dobogó szí
ven. Az IMA fihom szerkezetét feltáró 
anatómiai előadás (dr. Sims, New Zealand) 
után az artéria angiographiás megjeleníté
séről s a lelet lehetséges interpretálásáról 
beszélt dr. Singh, USA-ból.

Ad 2.
A sebésztechnikai referátumok és elő

adások számos könnyen és még több nehe
zen adaptálható „trükköt” ajánlottak. Az 
utóbbiak közül kiemelendő dr. Auer (Mil- 
wakee, USA) meggyőző referátuma az ope- 
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gességéről, amikor az anastomosis készül. 
Az operációs szemüveg adta 2,5—3-szoros 
nagyítással szemben az operációs mikrosz
kóp 10—20-szoros nagyítása nagy előnyt 
jelent a precíz anastomosis készítés szem
pontjából. Könnyen, gyorsan készül: átlag 
7 perc alatt. (Dr. Green külön kurzust tart 
e technika elsajátításáról évente többször.) 
Sajnos a Zeiss-készülék nagyon'drága.

Rendkívül kulturált, kemény vita folyt az 
IMA preparálás egyes elemeiről. Dr. Ver
meulen nagy híve a koncentrált papaveri- 
nes előkészítésnek, valamint az eszközös 
tágításnak. Mindezeket — már a korábban 
az irodalomban olvashatóknak megfelelően
— dr. Dión (Belgium) nagy határozottság
gal igyekezett cáfolni, illetve a manővere
ket szükségtelennek tartja — tapasztalata
it a leuveni Katolikus Egyetemen több mint 
5000 IMA — különböző variációjú — mű
tété látszik igazolni.

Abban mindenki egyetértett, hogy az 
IMA preparálás a műtét leglényegesebb 
eleme. Helytelen technika, kíméletlen pre
parálás, hőhatás, vongálás biztosan a paten- 
tia kárára megy. Ezért nem bízható e műtéti 
fázis rezidensre, asszisztensre.

Többen mutattak be különböző sternum 
retractorokat, amelyek a preparálást köny- 
nyítik meg. (Dr. Chaux, Los Angeles, 
USA, Dr. Roux, Toulouse, Franciaország.) 
Szó volt pericardialis segédmetszésekről, 
IMA graft pozicionálásról, a graft védel
méről a reoperációk fényében. Különböző 
anastomosis típusokról, amelyek nem ad
tak újabb ismereteket.

Ad 3.
Az IMA(k) preoperativ értékelése: hoszszú- 

ság, átmérő, vérszállító kapacitás körében 
szélsőséges nézetek csaptak össze. (Mint aho
gyan annak egyes részleteit az előbb bemutat
tuk.) Nem lehetett pontosan tájékozódni, 
szükséges-e egyáltalán flow mérés, mennyi a 
minimális percenkénti áramlás, ami graftra al
kalmassá teszi az IMA-t? Mindenesetre, úgy
szólván minden előadó visszatért a kíméletes 
kikészítési technika szükségességére, amellyel 
a spasmus, szűkület, otthagyott oldalág: steal 
effectus, etc. elkerülhető. Valamelyest csök
kentették a bizonytalanságot dr. Keiber (Iowa, 
USA) adatai a műtét előtt végzett intracorona- 
riás és ITA Doppler flowmetry és mágneses 
áramlásmérés összevetésének segítségével.

Mindezek segítenek a sebészi stratégia ki
alakításában. Sauvage dr. (Seattle, USA) 
nagy meggyőződéssel beszélt a szív teljes re- 
vascularizálási lehetőségéről csak artériák 
felhasználásával. (Pl. ad a. coronaria dextra
— jobb gastroepiploica, ad RDA — jobb 
IMA, ad r. circumflexus és ágai — bal IMA.)

Ad 4.
Számos előadás szólt a közvetlen műtét 

után végzett invasiv és noninvasiv vizsgála
ti módszerek értékelési nehézségeiről, 
iránymutató voltáról. így szó volt a rutin
szerűen végzett nonselectiv angiographiá- 
rólj és Doppler echo vizsgálat hasznáról.

Újdonságként hatott dr. Payen (Paris) re
ferátuma az IMA-ra varrható transducerrel 
végzett echo vizsgálatok jelentőségéről. A

módszer módot ad az érátmérő változás, az 
áramlási sebesség és az áramló vérmennyi
ség meghatározására. Bizonyos elméleti 
megfontolások alapján a fenti paraméterek 
sajátos változásai akut iszkémia esetén dr. 
Payent arra a következtetésre juttatták, 
hogy igen határozottan kijelentse, nem ja
vasol a korai postoperativ szakban — ha 
iszkémiát észlelünk — nitroglycerint adni, 
mert az legfeljebb dilatatiót idéz elő, de az 
áramló vér mennyisége nem nő meg az 
IMA-ban. No, ebből igen egészséges vita 
kerekedett. Dr. Kitamura (Nara, Japán) a 
keleti emberre jellemző szerénységgel és 
udvariassággal halkan és határozottan erő
sen elmarasztalta a hangoztatott nézetet.

Ad 5.
Dr. Tector beszélt a reoperációk keserve

iről. A jól működő IMA graft mellett vég
zendő újabb revascularizáció esetén az 
IMA graft „life line to the heart” , sérülése 
katasztrofális lehet. Ilyenkor az IMA-t ide
iglenesen shunt-ölni is lehet, ha a többi 
anastomosis készítéséhez ez kell. Az ő kezé
ben a reoperációk mortalitása alacsony (1 
hónap után a túlélési arány 96%, 6 hónap 
után 92%, 3 év után 92%). A reoperatiók 
általános nehézsége a potenciális graft hi
ány. Fel kell tehát használni a gastroepiploi
ca dextrat-kar vénát, „ami van” eret. Fiatal 
beteg első műtétjénél — számolva a későbbi 
reoperatio valószínűségével — a grafitokat 
zsírszövettel, Gore-tex folttal, tüdő
szövettel, pericardiummal védeni kell.

Ad á
Az IMA-val revascularizált szív teljesítő- 

képességére vonatkozó korai, postoperativ 
és késői eredményességet tárgyaló előadá
sok egyöntetűen a korábban vénákkal vég
zett műtétek eredményeinek összehasonlí
tására alapozódtak.

Hallhattunk angiographiás vizsgálatokra 
vonatkozó referátumot, amely (dr. Sósa, 
USA) a 80-as évek első és második felében 
végzett IMA revascularizaciós műtétek so
rán keletkezett — technikai fogyatékossá
gokra utaló — eredményességet befolyáso
ló szövődményeket taglalta: steal jelenség, 
torzió, kinking, redundáns IMA, occlusio, 
„flow competition” . Mindezek valódi he- 
modynamikai, functiós jelentőségét erősen 
vitatta dr. Dión. A statisztikai adatokat fel
vonultató előadások — életminőség javu
lás, iszkémiamentességi arány, normális 
aktivitás tekintetében egyöntetű vélemény 
él, iszkémiás szívbetegség sebészi kezelése 
esetén az IMA(k) és egyéb artériák felhasz
nálása a választandó eljárás.

A symposium jól szervezett volt. Számos 
cég mutatta be a tárgyban érdekes eszközeit, 
gyógyszereit. Feltűnően sok magyar vett részt. 
Kovács professzor úr munkacsoportja poszter 
bemutatót tartott az IMA-val végzett myocardi
um revascularisatio perfúziós viszonyairól.

Összegzésképpen, hála a nagy neveknek 
és a plasztikus technikai részleteket bemuta
tó videofilmeknek, lehetséges lesz javítani 
saját technikánkon is és beépíteni minden
napi gyakorlatunkba az új ismereteket.

Tarr Ferenc dr.
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•  október 2—4.

az OMKER III. kereskedelmi osztály bemutatója
Laboratóriumi eszközök, kisgépek, üveg-, fém- és műanyagáruk, Sartorius mérlegek 

és szűrők. Pipetták és adagolók. A laborautomatizálás eszközei.

•  október 9—11.
az ERBE-cég kiállítása

Nagyfrekvenciás sebészeti vágók, kryo-készülékek, defibrillátorok, monitorok, 
EKG-berendezések, ergometriás mérőhely, endoszkópiai vizsgálóeszközök, 

fizikoterápiás készülékek, műtőlámpák és asztalok.

•  október 17.
a VIENNATONE cég szimpóziuma

A legújabb típusú Viennatone hallásjavító készülékek alkalmazása 
az audiológiai gyakorlatban.

•  október 30 — november 1.
a BRAND és a HEIDOLPH Elektro cégek bemutatója

Egy és többcsatornás pipetták és diszpenzerek, mikropipetták, üveg és műanyag 
laboratóriumi eszközök. Rotációs bepárlók, mágneskeverők, lombikrázók. 

Támolygó homogenizáló, perisztaltikus szivattyú, más laboratóriumi kisgépek.
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Ioncserélő, vízlágyító, sótalanító berendezések, az ezekben alkalmazott patronok. 
Baktériumszűrők, adagolószivattyúk, tartozékok. Vezetőképesség-mérő műszerek.

•  november 13—16.
az AUTOGÉNTECHNIKA kiállítása

Kórházi és laboratóriumi gázellátó rendszerek és azok elemei. Oxigénterápia, 
vákuum- és injektoros szívás, a váladékgyűjtés eszközei.

•  november 20—22.
az OMKER V. kereskedelmi osztály termékbemutatója

•  november 28—30
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500 mg VÉGBÉLKÚP

mV 200 Antirheumatika nem glukokortikoid
Hatóanyag: 500 mg naproxenum végbélkúponként

Javallatok: Rheumás betegségek: rheumatoid arthritis, os
teoarthrosis, spondylarthritis ankylopoetica (Bechterew kór), 
és egyéb szeronegatív spondylarthritisek, synovitis, bursitis, 
tendinitis, tenosynovitis, myalgia, discopathia, spondylosis.

Ellenjavallatok: Aktív gyomor- és nyombélfekély, naproxen, 
ill. szalicilát-túlérzékenység, terhesség, szoptatás. Súlyos 
vese-, és májkárosodás.

Adagolás: Felnőtteknek szokásos adagja naponta 500— 1000 
mg (1—2 x 1 kúp este és/vagy reggel)

Mellékhatások: gyomor-, bélrendszeri zavarok: gyomor
égés, gyomorfájdalom, telitetség-érzés, émelygés, hányás, 
diszkomfortérzés, hasmenés, nagyon ritkán gastrointestina- 
lis vérzés. Központi idegrendszeri tünetek: szédülés, fejfá
jás. vérképző-rendszeri tünetek: trombocytopenia, aplasti- 
kus és haemolitikus anaemia, egyéb: bőrkiütés, perifériás 
ödéma, anaphylaxiás reakció előfordulhatnak.

Gyógyszerkölcsönhatások:
Óvatosan adható:
— orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozód

hat)
—  fenitoinnal (toxicitását fokozhatja)
—  szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypoglykaemia 

veszélye)
— szulfonamidokkal (fokozhatja a szulfonamidok toxicitását)
— propranolollal és egyéb béta blokkolókkal (béta blokkolók 

antihipertenzív hatását csökkentheti)

— methotrexattal (methotrexat toxicitása fokozódhat)
—  Li (Li plazmaszintje megemelkedhet) 
furosemiddel (Na' ürítő hatást gátolja).

Figyelmeztetés: Ha a beteg anamnézisében előzetesen gyo
mor-, bélrendszeri betegség és/vagy peptikus fekély szere
pel, csak a szokott elővigyázatossággal adható.
Máj- és vesekárosodás esetén csak állandó orvosi ellenőr
zés mellett adható.
Orális antikoagulánsokkal együtt adva a prothrombinidőt 
eleinte gyakrabban ellenőrizni kell. A vérlemezke aggregáci- 
ót gátolja, a vérzési időt növeli, tartósabb alkalmazásakor a 
vérzési idő meghosszabodását okozhatja.
Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal együtt adva a vér- 
cukorszint eleinte gyakrabban ellenőrzendő, az antidiabeti- 
kum adagját esetleg újra be kell állítani.
Nem adható olyan betegeknek, akiknél acetilszalicilsav, 
vagy nem szteroid gyulladáscsökkentő asthmás rohamot, 
vagy urticariát vált ki (keresztallergia).
16 évesnél fiatabb betegek kezelésére nem alkalmas a ké
szítmény magas hatóanyagtartalma miatt.
A kezelés ideje alatt szeszesital fogyasztása tilos!

Megjegyzés: Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal.

Csomagolás: 10 dkg kúp polietilénnel bevont alufóliában, 
faltkartonban, betegtájékoztatóval.

Forgalomba hozza: Alkaloida Vegyészeti Gyár — Tiszavas- 
vári



FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Intenzív betegellátás

Az intenzív terápiás orvosok szakkép
zettségének hatása a septikus shockos be
tegek gyógyítására egyetemi intenzív te
rápiás osztályon. Reynolds, H. N. és mtsai 
(Wayne State University School of Medici
ne and the Detroit Receiving Hospital): 
JAMA, 1988, 260, 3446.

A szerzők retrospektív tanulmányukban 
arra a kérdésre keresték a választ, hogy az 
intenzív terápiás osztály szakképesítés nél
küli orvosgárdájának szakképzettekkel tör
tént kicserélése megváltoztatta-e a septikus 
shock állapotában felvett betegek ápolási 
jellemzőit (invazív beavatkozások száma, 
ápolási idő, konzultációk száma, kezelési 
költség, mortalitás).

A vizsgált intézet a Detroiti Orvostudo
mányi Egyetem 330 ágyas kórházának 16 
ágyas központi intenzív terápiás osztálya, 
A tanulmány első periódusát az 1983 júliu
sa előtti egy év jelentette, ekkor az intenzív 
osztályon szakképzetlen belgyógyász gya
kornokok 24 órás műszakváltásban végez
tek gyógyító munkát tapasztalt belgyógyász 
szakorvosok felügyelete mellett. 1983 júli
usa után a szövetségi állam szakképesítő bi
zottsága által szervezett intenzív terápiás 
továbbképzésen részt vett orvoscsoportok 
vették át a munkát, akiknek vezetői inten
zív terápiás szakorvosok voltak.

Az első és a második évben felvett bete
gek (1135 és 968) között 100-at és 112-t mi
nősítettek septikus shockosnak a retrospek
tív vizsgálattal (90 Hgmm-nél alacsonyabb 
systolés vérnyomás, 100/perc feletti tachy
cardia, 30 ml/óránál kevesebb vizeletpro
dukció, a tudatállapot romlása és/vagy 2,2 
mmol/l-t meghaladó vérlaktátszint). A két 
év betegeinek a felvételük napján vizsgált 
állapota minden tekintetben azonos volt: 
koruk, az APACHE II pontozásos rend
szerrel kapott állapotjellemzőjük, a legala
csonyabb systolés vérnyomás, az albumin- 
és a haemoglobinszintjük, a Pa02/Pa02 
hányadosuk nem mutatott szignifikáns kü
lönbséget.

A betegcsoportok nagyfokú azonossága 
ellenére a második évben a speciális kép
zésben részesült team szignifikánsan több 
pulmonalis és perifériás artériás kanülálást 
végzett, mint az első vizsgált év szakkép
zetlen orvoscsoportja. Mindkét évben gya
korlatilag ugyanannyi volt a gépi lélegezte- 
tettek és a kért konzultációk száma, viszont 
a második évben szignifikánsabb több be
teg kapott „nem reszuszcitálandó” minő
sítést.

A gyógyító munka eredményességét 
vizsgálva kiderült, hogy jelentősen többen 
haltak meg a septikus shock-állapotban fel
vett betegek közül az első évben, mint a 
másodikban (74 és 57%-os mortalitás, 
p<0,01). Minden további megvizsgált jel

lemző csak jelentéktelen különbségeket 
adott az első és a második év összevetésével 
(átlagos ápolási költség a túlélők között 
1060 és 1283, a meghaltak között 2079 és 
2134 dollár, rendre az első és a második év 
adatai).

A vizsgálat azt bizonyította, hogy az in
tenzív terápiás szakképzés az USA-ban 
eredményessé teszi a septikus shockos be
tegek gyógyítását, amit a jelentősen lecsök
kent mortalitási arány igazol. Ezzel együtt 
a kezelési költség racionálisabban oszlott el 
a túlélők és a meghaltak között.

Bogár Lajos dr.

A testhelyzet szerepe a centrális vénás 
nyomás mérése alapján történő keringő 
vérvolumen pótlásban. Amoroso, R, 
Greenwold, R. N., (A Londoni Orvosi és 
Fogorvosi Egyetem King’s Kollégium Aka
démiai anaesthesiologiai, és a Stevenage-i 
Lister Kórház nephrologiai osztályai): Lan
cet, 1989, II, 258.

A szerzők 16 beteg keringő vérvolumen 
veszteségében a keringő folyadék pótlása 
előtt és után mérték a centrális vénás nyo
mást (CVP). A hanyatt fekvő beteg CVP-je 
átlag 0,1 (±0,6) víz-cm volt, míg a 45°-ban 
emelt fejvégű testhelyzetben a CVP vala
mennyi betegen a veszteség arányában 
—9,7 (±1,1) víz-cm-ig esett. A folyadék
visszapótlást követően hanyatt fekvésben a 
CVP 2,3 (±0,4) víz-cm volt, míg 45°-os 
ellen-Trendelenburg helyzetben az —0,4 
(±0,4) víz-cm-nek mutatkozott.

A vizsgálati eredmények arra utalnak, 
hogy a keringő volumen veszteségében 
nemcsak lehetséges, hanem 'egyenesen 
szükséges a CVP-t 45°-os testhelyzetben is 
mérni, mert a hanyatt fekvő beteg CVP-je 
kellően nem érzékeli, ennélfogva nem is 
tükrözi a volumen-veszteséget, mivel a 
mért CVP alulértékeli az elvesztett keringő 
vérvolument. E testhelyzettől függő értéke
lési eltérést a klinikáimban is figyelembe 
kell venni.

Széli Kálmán dr.

A barbiturát-terápia szövődményei. Sa
to, M. Resuscitation, 1989, 17, 233.

A szerzők 56 beteget vizsgáltak egy négy
éves periódus alatt, akiknél valamilyen 
agyi történés (agyvérzés, aneurysma ruptu- 
ra, subduralis haematoma, agytályog, con- 
tusio, encephalitis vagy postanoxiás ence- 
phalopathia) volt, amely intracranialis 
nyomásfokozódással járt.

Az agynyomás fokozódás kezelésére, a 
beékelődés megelőzésére a súlyosságtól 
függően barbiturát terápiát alkalmaztak és

vizsgálták a vese, máj és tüdő szövődmé
nyeket.

A betegeket három csoportra osztották a 
neurológiai és CT lelet alapján. Minden 
olyan beteget kizártak, akiknek más sérülé
se volt.

24 beteg progrediáló beékelődés tüneteit 
mutatta, és 80—240 mg/tskg/die thiamylalt 
kapott iv. az első napon, majd a 3. naptól 
80—100 mg-mal folytatták a kezelést.

15 beteg fenyegető beékelődés jeleit mu
tatta és 20—80 mg/tskg/die barbiturátot 
kapott.

A kontroll 17 betegnél az agyi történés 
ugyan agynyomás fokozódással járt, de 
herniatio nem fenyegetett. Ezek a betegek 
nem részesültek barbiturát terápiában.

A kezelés követésére gyakori CT vizsgála
tot, folyamatos EEG felvételt, gázkromatog
ráfiás se. barbiturátmérést végeztek. A bete
geket lélegeztették, PEEP és HFJV alkal
mazásával. Artériás katéterrel ellenőrizték 
az artériás vérgáz értékeket és a vérnyomást. 
A Pa02-t 80—100 Hgmm, a PC02-t 30—35 
Hgmm, az artériás középnyomást 100—130 
Hgmm és a CVP-t 5—10 vizem között tartot
ták. A betegek osmotikus diuretikumot, ste- 
roidot vagy egyéb agynyomást csökkentő 
szert nem kaptak.

A barbiturát terápiát akkor fejezték be, 
amikor a CT lelet regressziót mutatott, a be
ékelődés veszélye megszűnt. A kezelés átla
gos ideje 5—6 nap volt.

A vese érintettség kritériuma a vér urea-N 
tartalmának 40 mg/dl és a creatinin 2,5 
mg/dl fölé emelkedése volt.

A máj érintettség kritériuma az volt, ha a 
GOT és GPT értéke nagyobb volt mint 100 
IU. Respiratiós elégtelenséget akkor állapí
tottak meg, ha a respiratiós index nagyobb 
volt mint 3 (Rí =  A—aD 02/Pa02).

Szövődmény mindhárom csoportban elő
fordult, három betegnél letális volt. A kont
roll csoportban 2 betegnél volt máj érin
tettség, az értékek 5 héten belül norma
lizálódtak. 2, ill. 5 máj érintettség fordult 
elő az első, ill. második csoportban, az en
zimérték emelkedések itt is átmenetiek és 
benignusak voltak.

A tüdő-szövődmény volt a leggyakoribb: 
1. a kontroll, 2. az alacsony és 10 a magas 
dózisú csoportban (7 pneumonia, 2 ARDS, 
1 ptx). Ezeknél a betegeknél a súlyos légzési 
elégtelenség miatt leállították a barbiturát te
rápiát. Az ARDS pneumoniát követően ala
kult ki, a kórokozó pseudomonas és strepto
coccus volt.

9 vese-szövődményt írtak le azoknál, akik 
magas dózisban kaptak barbiturátot. 3 eset
ben alakult ki reverzibilis akut veseelégte
lenség, mely miatt a barbiturát adagolást 
befejezték és intermittáló haemodialysist 
kezdtek.

Pulmonális szövődmény volt a leggyako
ribb, melynek oka lehet: az endotrachealis 
intubatio, a gépi lélegeztetés, pulmonalis 
pangás, a szív csökkent inotropiája és a 
megváltozott leukoeyta funkció miatt meg
növekedett fertőzésveszély. A máj- 
szövődmények között nincs statisztikai kü
lönbség. A vese-elégtelenség súlyossága 
összefügg a barbiturát dózisával, az érin
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tettség kialakulását a hypotensio és a hypo- 
volaemia is elősegítheti.

Baumann János dr.

A felnőttkori légzési distress szindróma 
diagnosztikus kritériumai: időszerű az 
újraértékelés. Rokker, G. M. és mtsai 
(Nottinghami Egyetem Légzési és a Városi 
Kórház Orvosfizikai osztálya): Lancet, 
1989, /, 120.

A felnőttkori légzési distress szindróma 
(magyar rövidítése FLD, az angolé ARDS) 
kórisméjét klinikai és patofiziológiai mé
résekkel lehet megállapítani. Ezek a kri
tériumok azonban nem utalnak a tüdőká
rosodás patofiziológiai mechanizmusára és 
súlyosságára, emiatt a heveny légzési e- 
légtelenséget okozó legsúlyosabb tüdőká
rosodás mechanizmusa és kezelése szem
pontjából e diagnosztikus kritériumok 
bírálhatók, amik e tüdőkárosodások fel
becsülésében a tudományos kutatást is kor
látozhatják. Az FLD halálozása az utolsó 
20 év intenzív kutatásai ellenére ma is 
65—70%-ot tesz ki.

A szerzők az FLD diagnosztikus kritéri
umait mérték fel. E célból 50 tüdőinfiltrá- 
cióval járó súlyos légzési elégtelenségben 
szenvedő FLD-jelölt beteget vizsgáltak. 
Ezek közül 28-ban nem lépett fel FLD (I. 
csoport), 9 FLD-ben betegedett meg (II. 
csoport), míg a maradék 13 az első felmé
rés alapján megfelelt az FLD diagnosztikus 
kritériumainak. Ezek: 1. Elfogadott rizikó 
faktor (alapártalom), 2. Hypoxia 
(PaO2/PiO2< 20  kPa), 3. Tüdőinfiltráció 
balszív-elégtelenség jelei nélkül. 4. Folya
dék túltöltés vagy megelőző tüdőbetegség, 
ill. 5. Ha erre adat van, a PCWP<15 
Hgmm. A plazma neutrofil elasztáze-alfai 
antitripszin komplex valamennyi csoport
ban magasabb volt a kontrollokénál. Min
den betegnél a hypoxia romlásával korrelált 
a plazma elasztáze komplex, és vele együtt 
emelkedett a broncho-alveolaris mosadék 
fehérje tartalma. Ugyanezen mosófolyadék 
mindegyikében kimutatható volt az elasz- 
táze-komplex, ami a fehérje tartalommal és 
a differenciált neutrofil sejtszámmal együtt 
változott. Az ARDS kockázatú vagy ARDS- 
ben szenvedő betegeknek olyan spektrumú 
légzészavara volt, amelyben az intravascu- 
laris és intraalveolaris neutrofil elasztáze- 
kioldódás és a kapilláris permeabilitás 
összefüggést mutatott. Ez arra utal, hogy az 
FLD-ként felismert állapot nem képez 
körülírt patofiziológiai entitást. A neutrofil 
degranulációs termékek, továbbá a trans
ferrin nem bizonyultak hasznos indikátor
nak az FLD korai felismerésében, mert 
ezek az enyhe tüdőelváltozásoktól az 
ARDS-ig kontinuitást mutatnak. Lehet
séges azonban, hogy pre-ARDS-ben egyéb 
gyulladásos „markerek” olyan mutatók 
lesznek, amik a prognózist nagy valószí
nűséggel képesek lesznek megjósolni.

Széli Kálmán dr.

Artériás vérgázok invazív monitorozá
sa áz intenzív betegellátásban. Chevrolet,
J.-C. (Div. de pneumonologie, Hőpital can
tonal universitaire, Geneve): Schweiz, 
med. Wschr., 1989, 119, 335.

A punctióval nyert artériás vérgáz analí
zis (Ö2, C 0 2) a „monitoring” vizsgálatok 
„arany standard” -ját jelentik. Az intenzív 
medicinában használatos monitor („moni
toring” terminológia a latin monere igéből 
származik: inteni, gondosan figyelni, em
lékeztetni), amely az intenzív osztályon az 
orvost kontinuális, kreatív megfigyelésre 
készteti a veszélyeztetett beteg ellátásában.

Néhány év óta különböző, nem-invazív 
technikai módszerek fejlődtek ki és állnak 
ma a klinikus rendelkezésére: a pulsoxy- 
metria, a transcutan (Ptc02) és a transcon- 
junctivalis (Pcj02) P 0 2-mérés, továbbá a 
C 0 2 folyamatos mérése a kilégzett levegő
ben (capnographia) , valamint transcutan 
PC02 (Ptc02). Még korai lenne mindezen 
felsorolt módszereknek meghatározott kli
nikai szerepet tulajdonítani. Mindenesetre 
a következő tények állapíthatók meg: 1. a 
pulsoxymetria biztos, olcsó, sokoldalú 
módszer a nem-hypoxaemiás betegek mo
nitorozásában; 2. a Ptc02 a bőr oxigenizá- 
ciójának biztos jelzője és így a Pa02 való
ban pontos indexe, amíg a beteg 
haemodynamikai állapota stabil. Ezeknek 
a módszereknek haszna abban mutatkozik, 
„hogy a betegnél valami nincs rendben” . A 
Pcj02 sokat ígérő eljárásnak ígérkezik, de 
ma még megfelelő ellenőrző vizsgálatok 
hiányzanak. 3. A Ptc02 inkább kutatási cé
lokra érdemesebb, mint a műtőben, a nar
kózis alatti ellenőrzésre.

Végezetül megemlítendő, hogy az inva
zív artériás vérgázellenőrzés bennfekvő ka
téterrel nem veszedelmes, és a legjobb el
járás a haemodynamika és a sav-bázis 
egyensúly egyidejű ellenőrzésére. A vérgá
zok nem folyamatos monitorizálása, az ar
téria punctio és az analízis közti késedelem 
ezen technika hátrányának tulajdonítható.

iß. Pastinszky István dr.

A tüdő folyadéktartalmának megítélé
se a mellkas röntgengfelvétel alapján.
Heinrichs, W. és mtsai: Dtsch. med. 
Wschr., 1988, 113, 1583.

Az intenzív osztályon fekvő betegek he
veny respiratorikus elégtelenségét leggyak
rabban tüdővizenyő okozza, ezért nagyon 
fontos, hogy az extravazális folyadék fel- 
szaporodását a tüdőkben minél korábban 
észleljük. A tüdők extravazális folyadéktar
talmának megítélésére a gyakorlatban a be
tegágynál, standard körülmények között 
készített mellkas röntgenfelvételt használ
juk annak ellenére, hogy a tüdővizenyő ob
jektív módszrrel, az ún. hőmérséklet
festék kettős indikátor módszerrel, quanti
tative is mérhető. Utóbbi lényege az, hogy 
a centrális vénába adott, jéghideg Cardio- 
green festék bolus meghatározott idő múlva 
és meghatározott időtartamon keresztül hő

mérséklet csökkenést és festékkoncentrá
ció emelkedést okoz az a. femoralisban. A 
termodiluciós katéter segítségével mért hő
mérséklet, automatikus vérmintavételek 
után meghatározott festék koncentráció vál
tozásokat és a perctérfogatot számítógép re
gisztrálja és ezen adatokból speciális prog
ram segítségével közvetlenül a tüdő 
extravasalis víztartalmát határozza meg.

A betegágynál készített mellkas felvétel 
diagnosztikus értékét limitálja az, hogy a 
betegek egy része nem kooperál, a felvételt 
nem lehet függőleges helyzetben, rövid ex
pozíciós idővel mély belégzésben elkészíte
ni, a tüdővizenyő kezdeti röntgentünetei a 
fekvő helyzetben készült felvételen gyakran 
nem láthatók, s ha bármilyen ok miatt (pne
umonia, pleuritis, atelectasia, magas re
keszállás stb.) a tüdők levegőtartalma csök
ken, az extravazális folyadék mennyiségét 
túlbecsüljük. A hőmérséklet-festék kettős 
indikátor módszernek is vannak értékelési 
buktatói, például az alacsony perctérfogat, 
a tüdőerek falának megbetegedései és a 
mediastinum betegségei miatt hővesztés 
léphet fel. *

A szerzők a tüdők extravazális folyadék
tartalmának durva becslésére szolgáló empi
rikus radiológiai módszert és a kvantitatív 
eredményt adó kettős indikátor módszert ha
sonlították össze 23, intenzív terápiás osztá
lyon fekvő betegen. Szignifikáns korrelációt 
találtak a két módszerrel nyert eredmények 
között. A normális röntgenkép 8,4 ml/test- 
súlykg extravazális tüdő víztartalomnak 
(EVLW) felelt meg. Amikor az EVLW érté
kek egyértelműen kórosak voltak, a röntgen
film mindig masszív intersticiális vagy alve- 
oláris ödémát mutatott.

Bartha László dr.

Extracorporalis C 0 2-eliminatio. Új el
képzelés a súlyos ARDS kezeléséhez.
Knoch, M. és mtsai (Abteilung für Anäs
thesie und Intensivtherapie, Klinikum der 
Universität Marburg): Dtsch. med. 
Wschr., 1989, 114, 796.

A szakirodalomban meghonosodott
adult respiratory distress syndrome 
(ARDS) akutan fellépő diffúz pulmonalis 
infiltrációkkal, arteriális hypoxiával, prog
resszióra való hajlammal jellemezhető. 
Cardialis congestio jelei ugyanakkor nem 
állnak fenn. A stádiumbeosztás a tüdő rönt
genképe, a gázcsere, a légzésmechanika és 
a pulmonalis keringés megítélése alapján 
történik. A shock-tüdő elnevezés nem talá
ló, mivel a shocknak nem szükséges az 
ARDS-t megelőzni. A folyamatot gyógy
szeresen kielégítően befolyásolni igen ne
héz, amit a III.—IV. stádiumba jutott bete
gek 70%-os letalitása is tükröz. A kezelés 
mégsem reménytelen, mivel főként a fiata
labb túlélők teljes gyógyulásra számíthat
nak. A hatvanas években ezért extracorpo
ralis membrán oxigenizációval (ECMO) 
próbálkoztak, ami az előrehaladott ARDS- 
ben szenvedők prognózisát továbbra sem 
javította.
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Kolobow és mtsai a 70-es években kimu
tatták, hogy a ventilatio (CO2 leadás) és az 
oxigenizáció egymástól elválasztható. Ez 
mellkasi mozgás nélkül is megtörténhet, ha 
a CO2 membrántüdőn keresztül eliminál- 
ható és a tracheába bevezetett szondán ke
resztül a tüdőbe megfelelő mennyiségű O2 
jut be. Az említett elvnek az alapján Kolo
bow, Gathioni és Tomlinson kifejlesztették 
új terápiás elképzelésüket, amelynek lénye
ge: veno-venosus extracorporalis CO2- 
eliminatio (ECCO2-R), apnoeban alkal
mazott túlnyomás lélegeztetés magas 
PEEP-pel, a funkcionális reziduális kapa
citás megnövelésével. A vénás áramlásnak 
el kell érni a 1,5—2,5 1/percet, ami a perc
térfogat 20%-át jelenti. Ehhez érsebészeti 
módszerrel szükséges a vért a v. cava inferi- 
orból el-, majd az extracorporalis 
C 0 2-eltávolítás után visszavezetni. A vér 
egy tartályba kerül, majd két egymás után 
kapcsolt összesen 4,5 m2 felülettel rendel
kező membrántüdőn pumpa segítségével 
áthajtva, újra a betegbejut vissza. Az extra
corporalis vérkörbe nyomásérzékelő, 
áramlásmérő, hőszabályozó és oximéter 
van közbeiktatva riasztó berendezéssel. A 
két membrántüdőn keresztül nedvesített, 
változtatható keverékű oxigént szivattyúz
nak az extracorporalis vérkeringéssel el
lenkező irányban. Ennek ellenőrzését a 
keringési rendszert is kontrolláló riasztó 
rendszerrel végzik. A percenkénti 1,5—2,51 
extracorporalis vérátfolyás és a membrán
tüdőkön átáramló 20—30 1/min. gázmeny- 
nyiség lehetővé teszi a CO2 eliminációt va
lamint azt, hogy a paC02 a vérben a 
normális tartományon belül maradjon. Az 
apnoes betegbe a tracheájában elhelyezett 
szondán át 0,5—1 1/min. Ü2-t áramoltat
nak. Emellett egy szervoventilátorral per
cenként négyszer behívást végeznek (inter
mittent mandatory ventilation) 25—35 
vízcm-es PEEP szinten, nem haladva meg 
a 45 vizem nyomást. A gázcsere és a comp
liance javulásával, lépésenként először a 
respirátorhoz, majd a membrántüdőkhöz 
kötött FÍO2, majd a PEEP szintjének 
mérséklésére kerül sor, addig amíg a CPAP 
(állandóan pozitív légúti nyomás) feltételei 
kialakulnak. A leszoktatás következő fázisa 
az extracorporalis vérfolyam csökkentése. 
Amennyiben a gázcsere a beteg tüdején át 
kielégítővé válik, 8—12 vízcm-es PEEP és 
30%-os FÍO2 mellett az extracorporalis 
érkanült eltávolítják. A respirátorról való 
leszoktatás az ismert módon történik.

Az extracorporalis veno-venosus bypass 
által végzett kezelés indikációi szigorúak és 
az USA-ból származó ECMO vizsgálatok 
előírásaihoz igazodnak: pC>2<50, a hozzá 
tartozó FiO2S0,6; az ARDS jellegzetes 
röntgen- vagy CT jelei: intrapulmonalis 
jobb-bal shunt >  30%; csúcslégzési 
végnyomás >  50 vizem vagy a compliance 
<  30 ml/vízcm; megnövekedett extravas- 
cularis tüdőfolyadék>  15 ml/kg; a kevert 
vénás telítődés < 60% ; javulás a 24 órás, 
megszokott módon végzett lélegeztetésre 
(fordított légzési arány és PEEP) nem kö
vetkezik be; kezelésre refrakter status asth- 
maticus.

A kontraindikációk alapját elsősorban a 
szükséges heparinizációból adódó veszé
lyek képezik: akut agyvérzés, polytrauma 
vagy 24 órán belül végzett műtét. Egyéb 
eredetű agykárosodások, infaust carcino
ma, súlyos jobb szívfél elégtelenség, előre
haladott tüdőfibrosis szintén ellenjavallatot 
jelentenek.

Barzó Pál dr.

Gastrooesophagealis reflux mint a la- 
ryngealis intubatio szövődményének eti- 
ológiai tényezője. Gayner, E. B. (Sebészeti 
Osztály, Fül-orr-gégészeti részleg, Nor
walk Hospital — Yale University): Laryn
goscope, 1988, 98, 972.

A tartósan intubáit betegeken nem túl 
gyakori a helyi szövődmény, de ha előfor
dul, rendszerint komoly problémákat okoz. 
Kialakulásában komoly szerepet játszik az 
ilyen betegeknél gyakori gastrooesophage
alis reflux, főleg ha a gyomomedv pH érté
ke alacsony. A regurgitáló gyomomedv a 
gégébe jutva rekedtséget, laryngitist, gra- 
nulomát, laryngospasmust, subglottikus 
stenosist, majd később alsó légúti szövőd
ményeket okoz.

A szerző a fentieket intenzív osztályon 
tartósan intubáit 30 betegen és 20 rövidebb 
ideig intubáit műtött betegen vizsgálta. 
Rendszeresen ellenőrizte a gyomomedv 
pH értékeit az orron keresztül a garatba, az 
ary-porcokig levezetett mikroelektróddal, 
ami grafikusan jelezte a kapott értékeket.

Emellett állatkísérleteket végzett intubáit 
nyulakon és kutyákon, mesterséges, ala
csony pH-jú oldatot juttatva a gégébe és lég
csőbe. 48 óra múlva szövettanilag elemezték 
a nyálkahártya károsodást. A kutyákon még 
élőben a mucociliáris aktivitást is vizsgálta. 
Úgy találta, hogy a gyommedv hatására kö
rülírt gyulladás, majd nekrózis lépett fel, és 
a kutyák légcsövében a mucociliáris aktivi
tás lényegesen csökkent. így a garatroqeso- 
phagealis reflux jelentős szerepet játszik az 
intubáit betegek gége és légcső szövődmé
nyeiben. Ezért fontos ilyen betegeknél a ga- 
rati pH értékek vizsgálata. Ha az értékek 
igen alacsonyak, szükséges antacid szerek és 
H2 receptor blokkolók adása.

Tolnay Sándor dr.

Isofluran és midazolam szedálás össze
hasonlítása intenzív osztályon. Kin Le-
ong Kong, Willats, S. M. Prys-Roberts, C.: 
Br. med. J., 1989, 298, 1277.

A gépi lélegeztetésben részesülő betegek 
szedálására használatos gyógyszerek, ill. 
gyógyszerkombinációk mindegyike mel
lékhatásokkal rendelkezik. Az anaesthesio- 
logiában alkalmazott isofluran fizikokémi- 
ai tulajdonságai révén megközelíteni látszik 
az ideális szedatívummal szemben támasz
tott követelményeket. Eliminációja függet
len a vese és máj működésétől, metaboliz- 
musa minimális (0,2%).

A szerzők kontrollált klinikai vizsgálat 
keretében 60 betegnél hasonlították össze 
az isofluran és midazolam alkalmasságát 
intenzív osztályon lélegeztetett betegek sze
dálására. A betegség súlyosságának meg
ítélésére a módosított APACHE II. skálát 
használták. A betegek a gépi lélegeztetés 
során nem kaptak izomrelaxánst. Az egyik 
csoport 0,1—0,6% isofluran (levegő-oxigén 
keverékben), a másik csoport 0,01—0,20 
mg/kg/óra midazolam infúziós szedálásban 
részesült. A hatékonyságot 24 órás megfi
gyelési perióduson belül óránként értékel
ték. Analgesiát szükség esetén 0,05 mg/kg 
morphin adásával biztosítottak.

Az értékelés során mérték a lélegeztető
gépről való leszoktatás kezdete, valamint az 
extubáció, a beteg válaszkészségének visz- 
szatérte, ill. alternatív szedálás bevezetésé
nek szükségessége közt eltelt időt. Az átla
gos effektiv isofluran koncentráció 0,21%, 
az átlagos midazolam infúziós ráta 3,1 
mg/óra volt.

Kielégítő hatás volt elérhető isoflurannal 
az esetek 86, midazolammal az esetek 64 %- 
ában. Mind a szedálás minősége, mind pe
dig felfüggeszthetősége szempontjából az 
isofluran a midazolamnál jobb ágensnek 
bizonyult. Haemodinamikai paraméterek 
tekintetében a két szer közt nem volt szig
nifikáns különbség. A benzodiazepin an- 
tagonista flumazenil használhatósága a mi
dazolam hatásának felfüggesztésére súlyos 
állapotú betegek esetében nem bizonyított, 
és alkalmazása komplikációk forrása lehet. 
Ezért rutinszerű használata nem ajánlott.

Az isofluran az alkalmazott subanaesthe- 
tikus koncentrációban használható alterna
tívát jelent a lélegeztetett betegek szedá
lására.

Bárdosi László dr.

Midazolam és propofol súlyos betegek 
szedálására való alkalmasságának össze
hasonlítása. Aitkenhead, A. R. és mtsai 
(Departmenst of Anaesthesia and Intensive 
Care, Leicester Royal Infirmary, Bristol 
Royal Infirmary, Addenbrooke’s Hospital, 
Cambridge, Royal Devon and Exeter Hos
pital and Western Infirmary, Glasgow): 
Lancet, 1989, II, 704.

Az intenzív osztályok betegei — leg
alábbis ápolási idejük egy részében — fáj
dalomcsillapítók és szedatívumok adására 
szorulnak. Opiátokat nem tanácsos nagy — 
már szedatív hatású — adagban adni (las
sult elimináció, csökkent immunválasz), 
henem azokat kisebb dózisban, szedatívu- 
mokkal kombinálva alkalmazzuk. A szeda
tív szer hatása legyen rövid (bármikor fel
függeszthető), és ne okozzon adrenokor- 
tikális szuppressziót (etomidát!), sem kör
nyezeti ártalmat (inhalációs szerek!). Eddig 
legelterjedtebben a midazolamot alkalmaz
ták erre a célra, bár súlyos betegeken ennek 
a felezési ideje is lényegesen megnyúlhat. 
A propofol (Diprivan) egyik legfőbb jel
lemzője a rövid felezési idő, és így a rend
kívül gyors ébredés(recovery).
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A vizsgálatot (multicentre study) öt kü
lönböző betegellátó központban azzal a cél
zattal végezték, hogy intenzív osztályon 
mesterségesen lélegeztetett betegeken 
összehasonlítsák a midazolam és a propofol 
tartós szedálásra való alkalmasságát.

Összesen 101 intenzív ellátásra és előre
láthatólag legalább 12 órás respirátor keze
lésre szoruló beteg — random szerint két 
csoportra osztva — vett részt a vizsgálat
ban. Mindkét csoport betegei kaptak mor
fint, kezdetben 2 mg/óra, majd szükség 
szerint. változtatott adagban. Szedatívum- 
ként az egyik csoportban átlagosan 1,77 
(0,4—5,0) mg/kg/órapropofolt, a másikban 
átlagosan 0,10 (0,01—0,26) mg/kg/óra mi- 
dazolamot alkalmaztak folyamatos infúzió 
formájában, a sebességet a szedáció foka 
(egyszerűsített /famsav-skála) szerint vál
toztatva. Ellenőrizték a légzési és keringési 
paramétereket, vérgázokat, a vizeletmeny- 
nyiséget, valamint a szérum-cortisol kon
centrációt, és a vizsgálat végén 
„Synacthen-tesztet” végeztek.

A szedálást akkor szüntették meg, ami
kor az már nem látszott szükségesnek, illet
ve 24 óra elmúltával. Mérték az infúzió 
megszüntetésétől az egyszerű utasítás vég
rehajtására alkalmas állapot eléréséig (agi
tált betegeken a szükséges újabb adag bea
dásáig), illetve — egy centrumban — a 
respirátorról való leszoktatásig eltelt időt.

A szedálás mindkét csoportban kielégítő 
volt, a mellékhatások közül leggyakrabban 
vérnyomásesés jelentkezett — a két cso
portban ebből a szempontból nem volt szig
nifikáns különbség. A propofollal kezelt 
betegek pulzusszáma szignifikánsan ala
csonyabbnak mutatkozott. Nem észleltek 
szignifikáns eltérést a mindkét csoportban 
enyhe thrombocyta-szám-csökkenés, az 
ugyancsak enyhe cortisol-szint csökkenés 
mértékében (ACTH-ra adekvátan reagál
tak), és egyik szer sem okozott szignifikáns 
zavart a mellékvese-szteroidogenezisben.

Legszembetűnőbb a különbség a két cso
port között a válaszkészség visszanyeréséig 
eltelt idő tekintetében: ez a propofollal ke
zeiteken szignifikánsan rövidebb volt és ki
sebb variabilitást mutatott (20 percen belül 
valamennyi betegen teljes recovery).

A vizsgálat alapján a szerzők tartós sze
dálásra is alkalmasnak tartják a propofolt, 
melyet az infúzió megszüntetése után gyors 
és biztonságos visszatérés jellemez, és 
amely kardiovaszkuláris és egyéb hatások 
tekintetében nem mutat hátrányt a midazo- 
lammal szemben..

Méray Judit dr.
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Nosocomialis fertó'zés csökkentése pro
tektiv elkülönítéssel gyermekek intenzív 
kezelése alatt. Klein, B. S. és mtsai: (Uni
versity of Wisconsin Hospital and Clinics 
H 4/574, Madison, WI 53792): N. Engl. J. 
Med., 1989, 320, 1714.

A szerzők 70 intenzív terápiában része
sülő, gépi lélegeztetést igényelt nem im- 
munsupprimált gyermeknél vizsgálták,

hogy vajon egy protektiv elkülönítés 
csökkenti-e a nosocomialis bakteriális és 
gombás infecitio előfordulásának gyako
riságát.

Randomizált csoportosítás történt, 38 
beteg 5 ágyas közös légterű intenzív osztá
lyon és 32 beteg 4 egyágyas kórteremben 
kapott ellátást. Az infectióra predispónáló 
rizikó tényezőket a két csoportban azonos
nak találták. A betegek ellátásakor poly- 
propilén köpenyeket és nem sterilizált latex 
kesztyűt használtak.

A nosocomialis kolonizáció később kö
vetkezett be az izolált betegek között (médi
án 12 nap, P <  0,01). Az első infectióig el
telt idő szignifikánsan hosszabb volt az 
elkülönített csoportban. Az izoláció haszna 
a 7 napnál hosszabbb intenzív kezelés után 
volt a legszembetűnőbb.

Az elkülönítést a betegek és a családta
gok is jól tűrték. Megállapították, hogy a 
betegek elkülönítése, tárgyi és személyi 
izolálás valamint védőköpeny és kesztyű 
használata szignifikánsan csökkenti a noso
comialis fertőzés előfordulását.

(Ref.: A szezők adatokkal támasztják alá 
a betegizolálás jelentőségei és előnyét. Úgy 
gondolom, ebben semmi meglepő nincs. 
Elgondolkoztató azonban, hogy a 9 ágyas 
intenzív osztályukon 25 szaknővér és 8 se
gédápoló dolgozik, betartva az 1 súlyos be
teg: 1 nővér elvet. A magyar viszonyok en
nél sajnos sokkal rosszabbak. Pedig a 
betegelkülönítés csak akkor hoz igazán 
eredményt, ha az 1 intenzív beteg: 1 nővér 
biztosítása a nap 24 órájában megvalósít
ható. Ettől a helyes célkitűzéstől mi még 
azonban nagyon messze vagyunk.)

Hirsch Tibor dr.

Szív perctérfogat mérés gépi lélegezte
tés alatt: a transthoracalis bioimpedan
cia mérés és thermodilutiós módszer 
összehasonlítása. J. C. Preiser és mtsai: 
(Department of Intensive Care, Erasme 
University Hospital, Brussels, Belgium): 
Intensive Care Med., 1989, 15, 221.

A szerzők lélegeztetett betegek perctér
fogatát mérték bioimpedancia változás 
alapján, majd összehasonlították a termo- 
diluciós módszerrel mért eredményeikkel. 
Hasonló vizsgálatok irodalmi adatait átte
kintve megállapították, hogy a korrelációs 
érték 0,70—0,88 közé esik. A fenti vizsgála
toknál azonban nem zárták ki a krónikus tü
dőmegbetegedésben szenvedőket.

Az alábbi szempontok alapján végezték 
vizsgálataikat:

1. Olyan betegeket vizsgáltak, akiknél 
vagy haemodinamikai instabilitás vagy a 
perioperatív monitorozás miatt Swan— 
Ganz-katéter volt bevezetve. 2. A betegek 
asszisztált/kotnrollált lélegeztetés alatt áll
tak, de ennek oka nem tüdőmegbetegedés 
volt.

8 beteget vizsgáltak, 6 férfit és 2 nőt, a 
legfiatalabb 32, a legidősebb 69 éves volt. 
Közülük három szívsebészeti beavatkozá
son esett át, kettőnél oesophagogastrecto-

mia történt, kettőnek neurológiai megbe
tegedése, egynek friss myocardialis 
infarctusa volt. Betegeiket 10—15 ml/tskg 
tidal volumennel, 0 kilégzésvégi nyomással 
lélegeztették. A betegek nem voltak hypo- 
volaemiásak és hematokritjuk 30—40% 
közé esett.

A termodiluciós módszernél belégzés 
végén, kézzel fecskendezték be a 8 C- 
foknál hidegebb víz-bolust. 3—5 mérést át
lagoltak. Az impedancia méréskor 8 elekt
ródát használtak. Kettőt a proc. xiphoideus 
szintjében, kettőt e szint alatt 5 cm-rel, ket
tőt a carotis pulzus magasságában, kettőt 5 
cm-rel feljebb. Egy percen keresztül 12 
ütést regisztráltak. 4 mérést végeztek két 
betegnél, 2 mérést végeztek két betegnél, 1 
mérést végeztek négy betegnél.

Eredményeiket kétmintás t próbával érté
kelték.

Az impedancia méréseknél 3,57 ±0,8 
1/min. (3—6 1/min.), a termodiluciós mé
réseknél 4,83±1,16 1/min. (3,57— 
7,82 1/min.) értékeket mértek. Összehason
lítva a két mérési eredményt korrelációs ér
tékük 0,41 volt.

Megállapították, hogy gépi lélegeztetett 
betegeknél, hasonlóan a regurgitáció, int- 
rathoracalis shunt, sepsis, tachy- és dys
rhythmia, tüdő atelectasia, pleurális folya- 
dékgyülem miatt kezelt betegeknél, szin
tén nem megfelelő pontossággal mérhető a 
perctérfogat a bioimpedancia módszerével.

Horváth Iván dr.

Nagyfrekvenciás lélegeztetés. (Szer
kesztőségi közlemény). Sykes, M. K., 
Brit. J. Anaesth., 1989, 62, 475.

A nagyfrekvenciás lélegeztetés mint élet
tani érdekesség 20 éve keresi a klinikai al
kalmazás lehetőségeit. Kidolgozásával az 
eredeti szándék a ciklikus lélegeztetés hae
modinamikai következményeinek mérsék
lése volt, azaz, megfelelő gázcsere biztosí
tása frekvens, apró légzési volumenekkel 
abban a reményben, hogy a légúti csúcs
nyomások csökkentése révén elkerülhetővé 
válik a tüdő barotraumája súlyos akut tüdő- 
betegség fennállta esetén.

A jelenleg alkalmazott technikák négy fő 
csoportba sorolhatók:.

HFPPV: nagyfrekvenciás pozitív nyomá
sú lélegeztetés,

HFJV: nagyfrekvenciás jet lélegeztetés,
HFO: nagyfrekvenciás oszcilláció,
HFCWO: nagyfrekvenciás mellkasi osz

cilláció.
A HFPPV során használt készülék ma

gas nyomású gázforrást és egy solenoid 
szelepet tartalmaz, mely az endotrachealis 
tubusba helyezett katéteren keresztül meg
felelő pulzációval levegőt juttat a légutak- 
ba. A passzív kilégzést változtatható ellen
állás szabályozza. A belégzési volumen 
csökkenésével a holttér/belégzési volumen 
arány nő, így a normális artériás gáztenzi- 
ók fenntartása a frekvencia növelésével 
párhuzamosan egyre nagyobb légzési volu
meneket igényel. A későbbi típusú készülő-



kekben a kilégzési ellenállás helyét egy 
pneumatikus szeleprendszer foglalja el. A 
frekvencia növelésével a kilégzési idő csök
ken, mely a végkilégzési tüdővolumen és 
egyben az intrathoracalis nyomás emelke
dését, a szívperctérfogat csökkenését ered
ményezi. 80/perc frekvencia fölött gyakor
latilag a módszertől semmiféle előny nem 
várható a konvencionális lélegeztetéssel 
szemben.

HFJV esetén nagysebességű gázimpul
zusok alkalmazása történik speciális tra
cheatubus vagy T-darab falába épített vé
kony csövön keresztül. Az eredmény 
normál áramlási profil, mely a gázcsere fi
ziológiája szempontjából alig különbözik a 
HFPPV-tól egészen 120/perc frekvenciáig. 
A jet lélegeztető készülék egy nyomásgene
rátor, így a belégzési volumen a légutak im
pedanciájának függvénye. A HFJV legna
gyobb előnye, hogy a jet cső kis kaliberéből 
adódóan nem igényel légmentes, zárt kap
csolatot a respirátor és a légutak között. 
Hátránya, hogy a belégzési volumen méré
se bonyolult, és a megfelelő gázcsere ellen
őrzése interpolált nagy légvételek CO2 
koncentrációjának, ill. artériás vérgázérté- 
kek monitorozásának révén lehetséges. A 
széles körű klinikai tapasztalatok ellenére 
úgy tűnik, hogy a HFFV alkalmazása nem 
javított a ARDS, ill. a bronchopleuralis fis- 
tulák mortalitási mutatóin.

HFO során a kilégzés aktív asszisztálása 
történik egy 5-től 50 Hz tartományban mű
ködő piszton vagy hangszórórendszer segít
ségével. Az oszcilláló gázáramlást egy má
sodik, oxigént szállító és szén-dioxidot 
elimináló állandó gázáram keresztezi. A 
működési elv komplexitását az is illusztrál
ja, hogy a tüdőbe kerülő légzési volumen 
általában nagyobb a pumpa által szolgálta
tott lökettérfogatnál (40—70 ml). A jelen
ség hátterében valószínűleg a rezonancia 
okozta amplifikáció áll.

A klinikai alkalmazás leghálásabb terü
letének a neonatológia tűnik, ahol a HFO 
alkalmazása a hialinmembrán képződés je
lentős csökkenését eredményezte, bár az 
eredményeket egy 11 amerikai centrumot 
átfogó tanulmány nem támasztotta alá.

HFCWO állatkísérletekben alkalmasnak 
bizonyult megfelelő gázcsere fenntartására. 
Humán alkalmazása a mellkasfal megfelelő 
oszcillációjának kiváltásához szükséges 
nagy energia és a betegnek okozott discom
fort miatt behatárolt. Krónikus obstructiv 
tüdőbetegségekben a gázcsere javítása szem
pontjából jótékonynak bizonyult.

A gázcsere fenntartásának a konvencio
nális lélegeztetésen túlmenően számos le
hetősége van, melyek feltárása további 
vizsgálatokat igényel. A nagyfrekvenciás 
lélegeztetés, akár integrálható a klinikai 
gyakorlatba akár nem, mindenképpen bő
víti a légzésfiziológia látóterét.

Bárdost László dr.

Hypokalóriás táplálás coloractalis mű
tétek korai postoperativ szakában. Mory, 
M., Wehner, W. (I. Klinik für Chirurgie

des Bezirkskrankenhauses Karl-Marx-St.): 
Infusionstherapie, 1989, 16, 40.

Hypokalóriás táplálás alatt napi 150 g 
szénhidrát bevitelét értik. Az eljárást azzal 
indokolják, hogy a korai postoperativ szak
ban kifejezett a katecholaminok inzulin 
ellenes hatása, aminek eredményeként fo
kozódik az endogen lipolízis és energiafor
rásul az így felszabadult szabad zsírsavak 
szolgálnak. Közepesen súlyos beavatkozá
sok után alkalmazva jó nitrogén- 
retenciót észeltek, ami a kedvezően alakuló 
fehérje-anyagcsere jellemzője. E szem
pontból ugyanilyen jelentőséggel bír még a 
műtéti trauma csökkenése, a műtétre fordí
tott idő rövidítése, a műtét alatti vérvesztés 
mérséklése.

Klinikájukon TI és T4-es NO, NI stádiu- 
mú, metasztázis nélküli tumoros betegeket 
láttakel. A tápláltsági állapot megítélésére, 
6 pontból álló rendszert alkalmaztak, mely 
szerint minden betegük a normál kategóriá
ba volt sorolható. Műtét utáni táplálásra In- 
fusol 40-et használtak (2,5 g sorbit pro 1 g 
aminosav). Az oldatot gyakori kanülcse- 
rékkel perifériás vénán keresztül juttatták 
be. A diuresis rendeződését követően, 
vagyis a műtét után legkésőbb 24 órával 
kezdték el a kezelést. A 2., 4. és 7. postope
rativ napon ellenőrizték az inzulin, trigli- 
cerid, albumin, transferrin és cholinestera
se szinteket, és azok alakulásából 
következtettek kezelésük hatékonyságára.

Jellegzetes katecholamin hatásként elő
ször csökkent az inzulinszint, majd a mű
téti stress múltával emelkedni kezdett. A 
trigliceridszint ezzel ellentétesen változott, 
maximumát a 2. postoperativ napon érte 
el. Az összfehérje szint normális maradt, 
az albuminszint viszont csökkent. A rövid 
felezési idejű cholinesterase már 2. napon 
észlelt jelentős csökkenését a folyadékte
rekben megfigyelt megoszlás-változásnak 
tudják be nem pedig a fokozott katabo- 
lizmusnak. A nitrogénvesztés a közepes 
nagyságú beavatkozásoknál megszokott 
mértékű volt (egy betegnél találtak csupán 
23 g/nap nagyságú N-veszteséget). A 
betegek átlagos súlyvesztesége 3 kg volt, 
ami emelkedett lypolysisre enged követ
keztetni.

Eredményüket retrospektive összehason
lították a korábban, hyperkalóriásan kezelt 
betegeik eredményével és azt találták, hogy 
ott lényegesen magasabb volt a postopera- 
tiv szakban észlelt szövődmények száma.

Kéry Gyula dr.

Real-time-sonographia belgyógyászati 
intenzív részlegekben. Habscheid, W. 
(Medizinische Universitätsklinik Würz
burg): Dtsch. med. Wschr., 1989, 114, 
1995.

Az intenzív részlegeken kezelt gyakran 
multimorbid betegeken a rutinszerűen vég
zett sonographiás vizsgálat számos diag
nosztikus problémát tárhat fel. A szerzők 
637, belgyógyászati intenzív részlegen ke

zelt betegnél rutinszerűen ultrahang vizsgá
latokat végeztek, amelyek az abdomen, a 
pleuraüreg basalis részére és a lábszár vé
náira terjedtek. A leleteiket az aktuális kli
nikai jelentőségük szerint szignifikancia 
csoportokba (sz. cs.) különítették el (1. sz. 
cs.: döntő; 2. sz■ cs.: akut releváns; 3. sz. 
cs.: prospektiv releváns; 4. sz. cs,: jelen
téktelen lelet.)

172 betegüknél (27%) az ultrahang vizs
gálat indikált volt (I. csoport). 465 (73%) 
betegnél (II. csoport) klinikai javallat nél
kül végezték el a sonographiás vizsgálatot. 
Az I. csoportból 156 betegnél (90,7%) kó
ros leletet találtak, amelyek a vizsgálatok 
fenti értékcsoportosítása szerint 29,7%-ban 
az 1. sz. cs.-ba, 43%-ban a 2. sz. cs.-ba, 
14,5%-ban a 3. sz. cs.-ba voltak so
rolhatók.

A II. csoportban a leggyakoribb kóros 
lelet a mélyvénás lábszárthrombosis volt. 
Mindkét csoportban a leggyakoribb kóro
san elváltozott szerv a máj (41%), ezután az 
epehólyag (27%), és a vese (20,5%), amely 
az aktuális helyzetet tekintve legtöbbször 
jelentéktelen volt (3. és 4. sz. cs., a vizsgál
tak 34%, 25%, és 20%-a). A pleura 
(14,1%), az aorta (3,4%)’ és az epeutak 
(1,2%) kivételével a többi vizsgált szervek 
vagy testtájékok (lábszárvénák 11,1%, bél 
8,8%, lép 8,3%, szabad hasüreg 7,2%, 
pancreas 1,7%) az 1. és 2. sz. cs.-ba voltak 
sorolhatók.

Következtetéseik szerint a sonographiá- 
nak az intenzív részlegen való rutinszerű 
alkalmazásakor mintegy 10%-ban szignifi
káns lelettel kell számolni; ezért hosszabb 
bennfekvés esetén még a klasszikus javallat 
nélkül is ajánlatos a sonographia elvégzése.

ifi. Pastinszky István dr.

Stressulcus prophylaxis és nosocomia- 
lis pneumonia. Simon, B. és mtsai (Kreis- 
krankenhaus Schwetzingen): Therapiewo
che, 1989, 39, 2301.

Az intenzív kezelésben részesülő betege
ket sokszor halálos nosocomialis infekciók 
és a felső gastrointestinalis traktusból szár
mazó vérzések fenyegetik. Az utóbbi évek
ben néhány szerző felhívta a figyelmet arra, 
hogy az intragastrikus pH növekedése és a 
baktériumoknak a gyomorban való felsza
porodása között összefüggés van. Ez ahhoz 
a feltételezéshez vezet, hogy a secretiót 
csökkentő stressulcus és vérzésmegelőzés 
következtében a gyomor a Gram-negatív 
kórokozók rezervoárjává, egyben a nosoco
mialis pneumoniák kiindulásává válik.

Az endoscopos eltérések gyakorisága a 
stress okozta károsodással fenyegetetteken 
(sepsis, légzési, máj és vese elégtelenség, 
shock, polytrauma, égések, kiterjedtebb 
operatív beavatkozások) csaknem eléri a 
100%-ot. A laesiókból eredő vérzési gya
koriság felbecsülése nehéz; 5—25%-ra te
hető a szakirodalmi adatok szerint. Zinner 
és mtsai 100 stress-ulcus prophylaxisban 
nem részesült betegen 20%-os előfordulást 
figyeltek meg. Ezeket az észleléseket azok 2165
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az 1976 és 1985 között 720 placebo kezelteti 
folytatott vizsgálatok eredményei is alátá
masztják, amelyek 15%-os vérzési gyako
riságot állapítottak meg. Az intenzív ellá
tásban bekövetkezett nagyméretű fejlődés 
ellenére az összes stressulcusból eredő vér
zések 5%-ában a műtéti beavatkozás nem 
kerülhető el, melynek mortalitása a 80 % -ot 
is eléri.

A lélegeztetett betegek fekélyéből szár
mazó vérzések kockázata az e témában ren
delkezésre álló közleményeket figyelembe 
véve 10—20%-ra tehető, ami nem maga
sabb a respirator kezelésben nem részesül- 
tekhez viszonyítva. Mégis, az utóbbi cso
port quo ad vitám prognosisa a sanguinatio 
bekövetkezte esetén lényegesen rosszabb.

Az intragastrikus aciditásnak Mg-Al tar
talmú antacidumokkal, ill. cimetidinnel va
ló lecsökkentésével a klinikailag észlelhető 
vérzések fellépése 15%-ról 3%-ra mérsé
kelhető.

Ranitidinnel 877 intenzív ellátásban ré
szesülő betegen végzett megelőző kezelés a 
vérzési gyakoriságot 1,8%-ra szállította le, 
míg a kontroll csoportban megfigyelt elő
fordulás 7,7%-nak mutatkozott. Hasonló 
eredményeket értek el az újabb H2 antago- 
nista készítménnyel, a famotidinnel. A suc- 
ralfat 353 betegen szerzett tapasztalatok 
alapján még hatásosabbnak látszott, mivel 
a vérzési kockázatot 1,1%-ra mérsékelte a 
hagyományos antisecretoros terápiához vi
szonyítva (2,1%). A sucralfatnak, csakúgy 
mint a szelektív muscarin receptor antago- 
nista pirenzepinnek, a koponya és agysérül
tek vérzésének megelőzésében tulajdonított 
fölénye még további, széles körű vizsgála
tokat igényel.

Az US-Center Disease Control közlése 
szerint 1975-ben a légzőrendszer nosoco- 
mialis infekcióinak aránya 5%-ot ért el. A 
gyógyszeres stressulcus megelőzés elterje
dése után ez az 1980—1982 között gyűjtött 
adatokat tekintve nem növekedett.

Normális körülmények között a gyomor
nedv kevesebb mint 103 baktériumot tartal
maz milliliterenként, melyek túlnyomóan a 
szájüregből és az ételekből származnak. 
Donowitz és mtsai 154 beteg 324 gyomor
nedv próbájában 152 alkalommal találtak 
Gram-negatív kórokozókat. Ezekben az 
esetekben egyértelmű kapcsolat mutatko
zott a secretum pH értéke és a baktériumok 
száma között. 18,2%-ban pneumonia is ki
fejlődött, de a csíraszám és a baktériumok 
fajtája valamint a pulmonalis infekci
ók aránya alapján a gastrikus eredet nem 
volt bizonyítható. Ugyanakkor Daschner és 
mtsai az antisecretorikus terápia alatt 
85 % -ban észlelték a gyomomedv kolonizá- 
cióját, miközben a pH és a csíraszám vo
natkozásában egyértelmű összefüggés állt 
fenn. Az utóbbi a Gram-negatív baktériu
mokat illetően látszott érvényesnek. Amíg 
ugyanis ezek az első 3 lélegeztetési napon 
a gyomornedv mintákban csak 25%-ban, 
addig a 10—14. nap 50—60%-ban, 24—48 
óra múlva pedig már a trachea váladékban 
is megjelentek. A patogén csírák spektru
ma a lélegeztetett betegek gyomomedvében 
és tracheájában különböző volt. Staphylo

coccus aureust és Pseudomonas speciest a 
gyomor aspiratumban ritkán találtak.

A példaként bemutatott, egymásnak el
lentmondó vizsgálati eredmények alapján 
feltételezhető, hogy a lélegeztetett betegek 
nosocomialis pulmonalis infekciói multifak- 
toriálisak. A gyomor-bél traktus szerepét 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, de sok
kal valószínűbb, hogy ilyenkor az orr-garat- 
üregből származó descensio jelenti a legna
gyobb fertőződési veszélyt. Ezért a szerzők 
a kockázat és haszon szempontjait mérlegel
ve arra a következtetésre jutottak, hogy mi
vel a H2 receptor blokkolóknak és antaci- 
dáknak a nosocomialis infekciók kialakulását 
növelő szerepe nem bizonyított, a stressulcust 
és a gastrointestinalis vérzéseket csökkentő 
hatásukról lemondani nem lenne ésszerű.

Barzó Pál dr.

Stress-ulcus-betegség és annak pro- 
phylaxisa. Gyr, K., Meyer, M ., (Medizi
nische Klinik, Universität Basel): Schweiz 
med. Wschr., 1989, 119, 423.

Régóta ismeretes, hogy súlyos akut be
tegségek stress-laesiók fellépésével és felső 
gyombr-bél-vérzésekkel szövődhetnek; 
ezen utóbbiak nagy letalitással járhatnak. 
Az ulcus pepticumhoz hasonlóan a stress
ulcus is a submucosa nívójában lejátszódó 
agressiv és defensiv faktorok közti egyen
súlyzavar kifejezője. A stress-ulcus beteg
ség (sub.) nagyobb kockázati tényező: az 
égésbetegség, máj-, vese-, tüdőelégtelen
ség, koponya- és agytrauma, mesterséges 
lélegezetetés > 5  nap, intenzív részlegen 
való tartás > 7  nap; kisebb rizikóval járnak: 
postoperativ betegek, „critically ill” , sep
sis. A kockázati csoportok ugyan könnyen 
meghatározhatók, de az egyes esetekben a 
rizikó biztosan nem értékelhető. A sub. in- 
cidenciája nyilván valószínűen növekedik 
=ä 2 rizikófaktor esetén. A stress-situatio 
után a laesiók már néhány óra után jelent
keznek; a syndroma (vérzések, perforatio) 
a stress kialakulása utáni első 14 napon be
lül alakul ki. Úgy mint azelőtt, a súlyos be
tegségekben a stress-laesio gyakori tünet, 
azonban a stress-okozta vérzések számsze
rűleg csökkentek.

A stress-vérzések prophylaxisa antacida- 
val, H2-blokkolókkal (pirenzepin, sucralfat) 
egyaránt hatásos és a vérzés incidenciáját 
csökkenti; ez a hatás rosszul korrelál egy 
anyag azon képességével, hogy a pH-értéket 
a gyomorban 4 fölé emelje. A prophylaxis 
elsősorban ott hatásos, ahol a placebo alatt 
a vérzés incidenciája magas. A prophylacti- 
kus therapia időtartama a stresstünetek be
következése utáni 14 napot ne lépje túl.

ifj. Pastinszky István dr.

Onkológia

Az epeűtrákok kezelése és prognózisa.
Böttger, Th. és mtsai (Kiin. u. Poliklin. f. 
Algem.- u. Abdominalchir., Inst. f. kiin.

Strahlenther. der Johannes Gutenberg 
Univ. Mainz): Münch, med. Wschr., 1989, 
131, 920.

Az extrahepatikus epeűtrákok ritkák, a 
halálokok 0,01—0,8 % -át adják, sebészi osz
tályon az epeutakon végzett beavatkozások 
0,5—1%-át indikálja daganat. A műtétek 
palliatívak, a macroscoposan éR. resectiós 
vonalakban 60—70%-ban daganatos érin
tettség mutatható ki.

A szerzők 1970 és 1987 között kezelt 70 
betegről számolnak be. A fő tünet 77 % -ban 
icterus volt, a betegek harmadában felhasi 
fájdalommal, 39%-ban 5 kg-nál nagyobb 
fogyással. A diagnosztikában legnagyobb 
segítséget a percutan transhepatikus chol- 
angiographia fPTC) adta (találati bizton
ság: 96,6%, az UH, CT és ERCP találati 
biztonsága 75% volt. A kezelések (30 na
pos) letalitása és átlagos túlélése a követke
ző volt: percutan transhepatikus drainage 
(PTD): 15% — 5,2 hó, epeút-prothesis: 
23,5% — 6,3 hó, resectio: 0% — 2 6 hó, bi- 
liodigestiv anastomosis: 16% — 6,1 hó, 
explorativ laparotomia: 0% — 2 hó.

Véleményük szerint a diagnosztika célja 
hármas: az elzáródásos icterus oka (UH, 
hilusközeli tumoroknál PTC), lokális tu
morkiterjedés, operabilitás eldöntése (CT 
távoli áttétek kimutatására, angiographia: a 
resecálandó májterületet ellátó ér infiltrált- 
sága nem kontraindikálja a műtétet, de az 
artéria hepatica propria vagy a vena portae 
érintettsége igen).

Hilusközeli daganatoknál (Klatschkin- 
tumor) lokális resectio, egyéb rákoknál he- 
mihepatectomia, esetleg partialis duodeno- 
pancratectomiával (átlagosan 29,3%-ban 
lehetséges), illetve hepatectomia transplan- 
tatióval egyes centrumokban. Palliativ 
módszer a biliodigestiv anastomosis képzé
se. A sebészi beavatkozások közvetlen leta
litása 12% körül van. A nem sebészi keze
lések közül a drainage (PTD) az esetek 
98%-ában lehetséges, a letalitás 5%, az 
epeút-prothesis bevezetésénél 4%. Gyűj
tőstatisztikák szerint az operált betegek 
életminősége jobb.

A prognózis a tumor localisatiójától, 
szövettanától és stádiumától függ. Az öté
ves túlélés a choledochus alsó harmadának 
tumorainál 28%, középső harmadiaknál 
12%, felső harmadiaknál 0%. Legjobb 
prognózisú a papillaris daganat, a scleroti- 
záló vagy differenciálatlan carcinomák ese
tén az életkilátás romlik. Az adjuváns intra- 
operatív besugárzás vagy a palliativ 
intraluminaris besugárzás (Ir-192) nem ja
vítja az eredményeket.

A diagnózis felállítása után — ha lehetsé
ges — resectio a választandó kezelés. Ha a 
folyamat inoperabilis, akkor a passage 
helyreállítására — lehetőleg nem sebészi 
úton — belső prothesist alkalmazzunk. A 
sugárkezelés palliativ (esetleg adjuváns) 
hatású. A betegnek leghasznosabb kezelés 
megválasztása tapasztalatot és interdiszcip
lináris team-munkát igényel.

Pikó Béla dr.



Új stratégia a májkapu epeút carcino- 
májának gyógyítására. Koyama, K. és 
mtsai: (Dep. Surgery, Akita University 
School of Medicine, Akita, Japan): Surg. 
Gynecol. Obstet., 1989, 168, 523.

A májkapu epeút carcinomáinak resecti- 
ót követő kétéves túlélése 40%-os, az öté
ves kevesebb 5%-nál. Az átlagos túlélési 
idő 17—24 hónap. A prognosztikai faktorok 
között szerepet játszik az epeút resectiós 
csonkjában visszamaradt daganatos szövet, 
a nyirokutak, vénák, perineuralis területek 
cancerosus inváziója az intrahepatikus epe- 
utak körül és a máj lobus cauda- 
tusában.

A fentiekre való tekintettel új stratégiát 
fejlesztettek ki a szerzők állatkísérletekben 
és alkalmaztak a klinikai gyakorlatban az 
Akita egyetemen.

Az új eljárás három részből áll. Az első
ben elvégzik a májkapu epeút resectióját 
porta-jejunostomiával és a regionális nyi
rokcsomók dissectiójával. A másodikban 
specifikus anticarcinomás terápia aktív 
szénrészecskéken absorbeált mitomycin C 
4 mg-nyi mennyiségének tumor körüli in- 
jectálása a műtét alatt. Végül postoperativ 
irradiatio 32—40 Gray “ Co segítségével 
intraluminalisan az epeúton és a vena cava 
inferiorem keresztül. Az utóbbit a v. saphe- 
nán át vezetik be. Az irradiatio kezdete a 
műtét utáni tizedik nap, egyszer egy héten, 
négyszer-ötször megismételve.

Eddig hét beteget kezeltek a fenti mód
szerrel, az utánkövetés jelenleg 7 hónaptól 
38 hónapig teljed. Mindegyik beteg él, és 
ebből öt tumorrecidíva-mentes.

Novák László dr.

Magnéziumhiány epirubicin/cisplatin 
kezelés alatt. Lechner, W. és mtsai (Univ. 
Kiin. f. Frauenheilk., Zentralinst. f. Med. 
u. Chem. Labordiagnostik, Innsbruck): 
Zent. bl. Gynákol., 1989, 111, 1438.

A cisplatin és epirubicin nephrotoxikus 
hatását csökkentendő a betegeket gyakran 
kezelik furosemiddel forszírozott diuresis 
elérésére. Az esetlegesen már károsodott 
vesék esetében ez komoly elektrolitzava
rokhoz vezethet. A szerzők a főleg renális 
szabályozású Mg-anyagcserét vizsgáltak 19 
beteg 31 kombinált cytostatikus kezelése 
során, a gyűjtött vizeletben ürített Mg-szint 
alapján. Kontrollként benignus folyamat 
miatt műtött és infundált betegek gyűjtött 
vizelete szolgált.

Eredményeik szerint mindkét betegcso
portban negatív Mg-egyensúlyt észleltek, 
mely a cytostaticumokkal kezelt betegek
ben szignifikánsan kedvezőtlenebb értéket 
mutatott. Mivel a megváltozott táplálkozási 
szokások miatt az átlagnépességnek is 
latens Mg-hiánya van, célszerű a nagyobb 
ionveszteségnek kitett daganatos betegeket 
a kedvezőtlen hatások (pl. myocardium- 
toxicitás elleni védekezés csökenése és a 
szervezet védekező mechanizmusainak 
károsodása) elkerülésére, intakt vesefunk

ció mellett is Mg-szubsztitúcióban része
síteni.

Pikó Béla dr.

A leggyakoribb bőrdaganatok sugárthe- 
rapiája, basalioma, carcinoma, melano
ma kezelési eredményei. Suhr, P., Röttin- 
ger, M. (Abt. f. Strahlenther. der Univ. 
Ulm): Münch, med. Wschr., 1989,131, 916.

A bőr daganatai könnyen felismerhetők 
és általában sikeresen kezelhetők. A két fő, 
és egyenértékű eredményeket adó kezelési 
irányzat a műtét és besugárzás, melyek kö
zött a választás elsősorban a bőrgyógyász 
tapasztalatától függ, bár célszerű lenne az 
interdiszciplináris konzílium is a kezelés 
előtt (localisatio, gyógy- és kozmetikai 
eredmény, kockázat, mellékhatás, kezelés 
tartama, költsége, a beteg kívánsága).

Minden esetben fontos a szövettani iga
zolás és a mélybe terjedés megállapítása, 
műtét után a resectiós vonalak állapota (po
zitív esetben basaliománál várakozás, car- 
cinománál, melanománál besugárzás).

Felületi therapiával a 10 cm-nél nem na
gyobb, néhány mm mélységű daganatot lát
hatjuk el, elektronokkal a mező nagyobb 
lehet, s bolus-technikával biztosítható a ho
mogén átsugárzás és a test görbületének 
kompenzálása. Mélyen infiltráló folyama
tok megavolt-technikás röntgenbesugárzást 
igényelnek. Az interstitialis kezelés (kor
szerűen Ir-192 afterloading) szabálytalan 
testfelszín (pl. vestibulum nasi) esetén elő
nyös. Basaliomák esetén a biztonsági zóna 
3 mm (sclerodermiform basaliománál 10 
mm), a laphámrákoknál a regionális nyi- 
rokregiókat is el kell látni.

A mezőn kívüli bőrt (s a katarakta elke
rülésére a szemet) megfelelő vastagságú 
ólomtakarásokkal kell védeni. (

A felszínes basalioma és carcinoma ke
vés és nagy frakcióval (accelerált besugár
zás) sugarazandó, mélyre terjedően, vagy 
szemhéji, ajakpíri localisatióban nagyszá
mú kis frakciót igényelnek. A melanoma 
gyógyeredményei szignifikánsan jobbak a 
legalább 4 Gy-s egyszeri dózisok mellett, 
bár a nyaki nyirokcsomóáttéteket itt is kon
vencionális frakcionálással látjuk el.

Elsősorban accelerált frakcionálás után 
természetes az erythema és epitheliolysis, 
melyek után — korrekt dozírozás mellett — 
nem alakul ki sugárfekély, hanem a seb be- 
hámosodik, s az új bőr atrophiás és pig- 
menteltéréses (hyperpigmentált vagy hal
vány) lesz. Hónapok vagy évek múlva 
teleangiectasiák alakulnak ki. Bár az ioni
záló sugárzás másodlagos malignomákat 
indukálhat, idős korban a 40 éves látencia 
miatt ez nem jelent kontraindikációt.

A szerzők 51 basaliomás betegük között 
egy széli recidívát, 34 laphámrákos bete
gük között 4 széli recidívát és egy nyirok
csomóáttétet, illetve egy távoli áttétet ész
leltek. Melanomás betegeik 3 éves túlélése 
56%, az eredményeket a jó  lokális tumor- 
kontroli mellett a távoli áttétek rontják.

Pikó Béla dr.

Gamma-interferon intraperitonealis 
instillatiója therapiarefractaer ovarium- 
carcinomában. Marth, C. és mtsai (Univ. 
Kiin. Frauenheilk., Univ. Chirurgie, 
Innsbruck; Emst Boehringer Inst. f. Arz
neimittelforsch. Wien): Geburtsth. Frau- 
enh. 1989, 49, 987.

Az interferon hatás elvileg a tumorsejtek 
proliferatiójának gátlásán, immunológiai- 
lag releváns sejtfelszíni antigének (HLA- 
DR), tumorasszociált antigének (CA-125, 
HMFG-1) expressiójának indukálásán, 
natural-killer sejtek, makrophagok, cytoto- 
xikus T-lymphocyták aktivitásán alapul. A 
szerzők vizsgálták, hogy az intraperitonea- 
lisan alkalmazott gamma-interferon (GI) 
kölcsönhatásba lép-e a tumorsejtekkel, il
letve hogy modulálja-e ez a kezelés a tu
morbiológiát és immunológiát.

Négy beteget kezeltek port-a-cath rend
szeren keresztül kéthetente három alkalom
mal 1 (jó tolerancia estén 2) mg/m2 GI- 
nal, melyet 2 I folyadékban juttattak be. 4, 
a primer kezelés és polychemotherapia 
után minimális rest-tumorban szenvedő be
teget kezeltek, akik közül 3 kortörténete ér
tékelhető. A klinikai hatáson kívül CA-125 
és a neopterin szintjének változását ele
mezték.

A kezelés ellenére két beteg daganatos 
progressio miatt meghalt, a harmadik 
(multiplex, 1 cm-es cystadenocc. mucino- 
sumgócok a Douglas-űrben és ligamentum 
latum, illetve a rekesz környékén) klinikai- 
lag tumormentessé vált.

A mellékhatások láz, fáradtság, lethar- 
gia, gastrointestinalis tünetek, enyhe cyto- 
penia voltak, májfunkciós változást nem 
észleltek. Egy betegnél mélyvénás throm
bosis alakult ki. A port-a-cath-et is jól vi
selték, egy betegnél lépett fel peritonitis, 
mely gyógyszerrel és a rendszer eltávolítá
sával megoldható volt.

A GI a monocyták és macrophagok 
neopterin-biosynthesisének fiziológiás in- 
duktora. Más Gl-kezelésekhez hasonlóan 
szerzők is emelkedett neopterin-szinteket 
találtak a szérumban és vizeletben (illetve 
az ascitesben), melyek a kezelés nélküli 
héten normalizálódtak, majd ismételt 
interferon-adásra újra emelkedtek. A 
CA-125 szintje jelentős ingadozásokat mu
tatott (s a szérumban mért értéke nem kor
relált az ascitesével, illetve egyik sem a 
neopterin-szinttel), de a teljes remisszióba 
került betegen alacsony szintre esett.

Bár a kis esetszám alapján messzemenő 
következtetések nem vonhatók le, a GI 
potenciális synergistikus hatása miatt a 
módszer a továbbiakban tumor-necrosis- 
factorral, retinoidokkal és konvencionális 
cytostaticumokkal való kombinálásban 
vizsgálatra érdemesnek tűnik.

Pikó Béla dr.

Second-look laparoscopia mesterséges 
ascitesben. Raazt, D. (Abt. f. Gynákol. der 
Frauenklinik, am Mariendorfer Weg, Ber
lin): Gebursth. Frauenheilk, 1989, 49, 992.
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Az ovarium malignus folyamatainak ke
zelése általában a primer műtét, majd a 
megfelelő chemotherapia. Az onkológiai 
kérdésekre (tumoros persistentia, progres- 
sio vagy regressio, metastasisok léte vagy 
hiánya, műtéti reductio lehetősége) sem 
képalkotó módszerekkel, sem tumormar- 
kerek vizsgálatával nem lehet mindig pon
tos választ adni. A laparotomia általánosan 
elfogadott megoldás, de fizikai és pszichés 
megterhelő hatása miatt célszerű más diag
nosztikus módszert keresni, s erre a lapa- 
roscopia alkalmasnak tűnik.

A szerzők narkózisban először pneumo- 
peritoneumot létesítenek CO2 behívásával, 
majd áttekintés után 2—3 1 testmeleg izotó- 
niás konyhasó- vagy Ringer-oldattal feltöl
tik a hasűrt. Ennek hatására a szervek job
ban eltávolodnak, a gázos belek és a 
gyomor a folyadék tetején úsznak, s mesen- 
teriumot is megemelik. A folyadékban lu
penagyításra, próbaexcisióra, majd — a ta
pasztalt kézben egyórás vizsgálat után — 
lebocsátott folyadékból cytologiai vizsgá
latra is mód nyílik. Abban az esetben, ha a 
műtétet igénylő nagy tumoros residuumot 
észlelnek, ugyanazon narkózisban laparo
tomia is végezhető. A beavatkozás a 
folyadék- és elektrolitháztartást nem befo
lyásolja.

A szerző 63 daganatos betegen végzett 
mesterséges ascitessel 91 esetben laparo- 
scopiát. Három esetben kellett a beavatko
zást műtéttel kiegészíteni. Két betegnél 
nagy tumoros residuum, egynél vékonybél
sérülés miatt. Tapasztalatai alapján a mód
szert a second-look laparotomiánál előnyö
sebbnek tartja.

Pikó Béla dr.

Melanoma mortalitás Svájcban 
1970—1986. Angst, E. és mtsai (Inst. f. 
Sozial- und Präventivmedizin der Univer
sität Zürich): Schweiz, med. Wschr., 1989, 
119, 1891.
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Közép-Európában Svájc áll a melanoma 
mortalitás élén, csupán még Ausztria mutat 
hasonlóan magas mortalitási számokat, 
míg az egyéb szomszédos államok, mint az 
NSZK, Franciaország kisebb értékeket mu
tatnak. A legtöbb iparilag fejlett országban 
ismeretes a melanoma mortalitás emelke
dett aránya. A szerzők a svájci melanoma 
mortalitás 1970—1986 közötti értékeit e- 
lemzik. Az adataik a berni statisztikai hiva
tal halálok adattárából korra és nemre fel- 
dolgozottan álltak rendelkezésükre. A 
részletesen elemzett munka fő érdeme az 
idősebb személyek növekedő részvétele és 
a nemzetközi összehasonlításban való sze
repe. így a munka fontos megállapítása a 
64 éven felülieknél a melanoma mortalitás 
statiszitikailag szignifikáns jelentős emel
kedése (43% nőknél, 47% férfiaknál), vi
szont a 30—64 éves korcsoportban a mela
noma mortalitás konstans maradt. 
Valamennyi korcsoportban egybevéve kö
zösen enyhe emelkedés volt található (20% 
a nőknél, 26% a férfiaknál). Svájcban már

1950 óta statisztikailag kimutatható ez az 
emelkedés valamennyi malignomában; 
melanoma malignum folytán 30—64 éve
seknél 80% (férfiaknál), illetve 83—90% 
(nőknél).

A melanoma rizikó és a szocio-ökonó- 
miai status közti összefüggés még alig is
mert. Az eddigi statisztikai felmérések arra 
figyelmeztetnek, hogy az idősebb korcso
portokban is a melanoma felvilágosítására 
több gondot kell fordítani, mert az öregség 
maga is kockázati tényező. A melanoma 
malignum rizikó-faktorai közül a phenotí- 
pust hangsúlyozzák (szem, bőr, hajszín), 
továbbá a dysplasiás naevus-syndromát, 
túlzott napexpositiót.

ifi. Pastinszky István dr.

Malignus tumorok cytostaticum resis- 
tentiájának in-vitro prediktiv meghatá
rozása a kemoterápia individualizálásá-
ra. Dietel, M. és mtsai (Inst. Pathologie 
der Universität Hamburg): Dtsch. med. 
Wschr., 1989, 114, 1645.

Ha a ntalignoma kemoterápiája kerül ja 
vallatba, akkor a kezelés megkezdése előtt 
a tervbe vett cytostaticum vagy kombináci
ók antineoplastikus hatásosságának prae- 
therapiás megállapítása nagy jelentőségű. 
Erre a célra számos in vitro-tesztet fejlesz
tettek ki. A frissen vett daganatból sejtte
nyészetet készítettek és immuncytochemiá- 
val vizsgálták, hogy a sejtek a kiinduló 
daganatéval megegyeznek. Több cytostati
cum hatásosságát vizsgálták a dagnatsejtek 
növekedés gátlására a klinikailag használa
tos koncentrációban. 413 beküldött 
daganat-anyagból 306 (74%) esetben tud
tak szöveti sejttenyészetet készíteni. Ezek 
különbözően reagáltak a különböző antip- 
roliferativ szerekre.

A szerzők „Monolayer-Proliferation- 
Assay” (MP-assay)-vel csak 93,8%-ban 
tudták a tumor rezisztenciáját és 72,8%- 
ban sensitivitását helyesen megállapítani.

Végeredményben az elmúlt esztendők in- 
vitro-vizsgálati módszerei nem tudtak ed
dig egyszerű rutin eljárást teremteni; a fenn 
és az eddig leírt próbák költségesek és 
hosszadalmasak, és relatív megbízhatósá
guk további kutatásokat igényel.

ifi. Pastinszky István dr.

Egészségmegőrzés

A NASA/Johnson Space Center egész
ségvédő fittségi programja. Wier, L. T. és 
mtsai (Houston): Aviat. Space Environm. 
Med., 1989, 438.

1983-tól orvosi és futószalag ergometriás 
vizsgálat alapján az egészséges dolgozók 
számára 12 hetes, az egészséges életmódot 
ismertető tanfolyamot tartottak, majd ne
gyedévente fizikai teljesítménypróbákkal 
és az aktivitásra vonatkozó tízfokú skálával 
mérték fel a hatásokat.

Az első évben 320 alkalmazott kapcsoló
dott az akcióba, 206 személy adatait lehe
tett elemezni. 64 személy teljesítette a tan
folyamot és vett részt két éven át a próbák 
legalább háromnegyedén („teljesítők”), 
106 személy ennél kevesebb próbában vett 
részt („nem teljesítők”), 36 személy már a 
tanfolyamból is kimaradt, kontroliképpen 
52 dolgozó adatai szolgáltak.

A testzsír százalék, a koleszterin szint és 
az aerob kapacitás a teljesítő, a fizikai akti
vitást 3,5-ről 6-ra változtató csoporton ked
vezően változott, a triglicerid kissé nőtt, a 
HDL-C nem változott. A többi csoport ér
tékei inkább kedvezőtlen irányba változtak 
egy kissé. A fizikai aktivitás — noha kisebb 
mértékben — nőtt a nem teljesítők és a ki
maradók csoportjában is. Ez utóbbiak érté
ke egyébként igen alacsony: 2-es volt.

A teljesítők a futás során 98%-ban elér
ték a valódi vita maxima állapotot, míg a 
kimaradóknak csupán a 40%-a volt erre 
hajlandó. A dohányzást is a teljesítők cso
portjában adták fel legtöbben. Több nő ma
radt ki a programból, mint férfi.

Nem tudjuk, hogy a programban részvé
telben mennyi szerep jut az önkiválasztó
dásnak és mennyiben módosítható viselke
dési forma.

Apor Péter dr.

AIDS-felvilágosítás az iskolában.
Windhorst, Chr. (Egerlandstrasse 35, 
D—8266 Töging, BRD): Münch, med. 
Wschr., 1989, 131, 790.

A szerző egy felső-bajorországi gimnázi
umban végezte vizsgálatait. 300 diák részé
re tartott 35 perces előadást az AIDS 
előfordulási gyakoriságával, a fertőzés 
módjával, a megelőzés lehetőségeivel, a vé
dekezési módszerekkel és az esetleges ke
zelési módokkal kapcsolatosan. A felvilá
gosító jellegű előadást a diákok részéről 1 
órás vita követte.

Néhány héttel később a 300 diák fenti té
mával kapcsolatosan egy tesztet töltött ki, a 
diákoknak az AIDS-szel kapcsolatosan hét 
kérdésre kellett választ adni, egy-egy kér
désre 5 válaszból kellett a jót megjelölni, 
bár előfordult, hogy egy kérdésre több vá
lasz együttes megadása is szükséges le
hetett.

A válaszok kiértékelése során kiderült, 
hogy a diákok majd mindegyike úgy vála
szolt, hogy az AIDS egy fertőző betegség; 
bárki megkaphatja; a közösülés során, va
lamint fertőzött vérrel történő transzfúzió 
során vihető át a betegség (99%— 97%).

Egy diák sem akadt, aki azt válaszolta 
volna, hogy egy HIV-fertőzött egyén örökre 
egészséges maradhatna.

A megkérdezettek 85%-a úgy véleke
dett, hogy egy ilyen fertőzött egész életére 
magában hordozza a kórokozóit, hogy má
sokat megfertőzhessen.

Szinte valamennyien (96%) úgy tudták, 
hogy a HIV-fertőzött kapcsolatba került a 
vírussal, de nem szükségszerű, hogy a be
tegséget meg is kaphassa.



A válaszadók 76%-a nyilatkozott azon
ban csak úgy, hogy az ilyen fertőzöttnek 
azonnal orvoshoz kell fordulnia.

A védekezési módok közül a megkérde
zettek 79%-a jelölte meg a kondomot, 89% 
kiemelte az egyszemélyes párkapcsolat 
fontosságát.

Információforrásként a megkérdezettek 
79%-a jelölte meg a sajtót, 46%, illetve 
43% az egészségügyi osztályt (Gesund
heitsamt) és a háziorvost, 38% pedig az 
AIDS-segítőcsoportokat.

A tesztkérdések összegzése során 1-től 12 
pontig terjedő pontrendszerben végezték a 
kiértékelést. A felsőbb évfolyamosok 1/3-a 
érte el a maximális 12 pontot (33,0%), de 
az alsóbb évfolyamosok közül csak minden 
ötödik (össz-évfolyamátlag: 27,26%).

A szerző hangsúlyozza, hogy a megkér
dezettek viszonylag kis száma (n =  300) 
csak arra lehet jó és arra adhat hasznos in
formációt, hogy gondolatokat ébreszthes
sen bennünk korunk gyógyíthatatlan beteg
ségével kapcsolatosan. Kiemeli, hogy a 
hatékony felvilágosító munka eredménye
ként a megkérdezettek 83%-a ért el 10—12 
pont közötti teljesítményt. Hiányolja, hogy 
a diákok ismeretei alapján az orvos szerepe 
mennyire csekély a sajtóval összevetve (ez 
utóbbit mint információforrást majd két
szer annyian jelölték meg), s ugyancsak el
gondolkodtatójelenség, hogy az AIDS-szel 
kapcsolatos azonnali orvoshoz fordulást 
24%-ban nem tartják fontosnak, tehát majd 
minden negyedik megkérdezett számára az 
azonnali orvoshoz fordulás mellőzhető 
lenne.

[Ref.: Bár a szerző is elismeri, hogy na
gyon kis számmal dolgozott felmérése so
rán, első olvasásban nem akartam hinni a 
szememnek, hogy 300 diák megkérdezésé
nek teszt-eredményeit egy kurrens lap le- 
közli. Ráadásul az AIDS-szel kapcsolatos 
kérdések feltevése is annyira nyilvánvalóan 
egyszerű teszt-sorozatokat tartalmazott, 
hogy azokra nehéz volt nem jó l válaszolni. 
Az 1988. december 1-jei AIDS-ellenes Vi
lágnap során a Fodor József Iskolaegész
ségügyi Társaság Simon Tamás dr. főtitkár 
irányításával a Müller Györgyné és Mester 
Antalné pécsi védőnők által összeállított 
13 + 1 kérdést tartalmazó AlDS-tesztet kö
zel tízezren töltötték ki Magyarországon ál
talános iskolás és középiskolás diákok 
(csak Győr-Sopron megyében több mint 
kétezren), a kiértékelés ismertetése több he
lyen is közlésre került, s a kérdőív angol 
nyelven a WHO Európai Irodájában (Kop
penhága) ismertetésre került, mely bizo
nyítja, hogy a kérdések minősége nemzet
közi szinten is megfelelt.]

Schmidt Péter dr.

Termékenység, meddőség

A gyulladások hatása a férfi- 
fertilitásra. Vogt, H. J. (Dermatologische 
Klinik, D—8000 München 40, Biederstei
ner Str. 29.): Med. Welt, 1989, 40, 1243.

A nemi szervekben lezajló minden gyul
ladásnak reprodukciós zavar lehet a követ
kezménye, és ezért is igen fontos az idejé
ben végzett adequat kezelés.

A gyulladás egyfelől elzáródást okozhat, 
másfelől pedig a kórokozók — főleg toxin- 
jaik által — károsíthatják a spermatozo- 
onokat.

Az akut stádiumban nem mindig kíséri a 
gyulladást olyan panasz, ami a beteget or
voshoz vinné, ezért a kórelőzmény gyakran 
csalóka, a különös jelentőségű mind a kli
nikai, mind a laboratóriumi vizsgálat.

Ezekkel kapcsolatban néhány gyakorlati
lag jelentős momentumra hívja fel a szerző 
a figyelmet:

— ha a sphincter fokozott tónusú a 
végbél-vizsgálatkor, annak valamilyen 
végbél-folyamat lehet az oka, ezért szüksé
gessé válhat a részletes proctologiai 
vizsgálat;

— bűzös és/vagy kóros elfolyósodású 
sperma a belső nemi szervek gyulladása 
miatt lehet;

— spermium-agglutinációnak gyulladá
sos és immunológiai oka lehet;

— natív készítményben nem különíthető 
el a kerek alakú spermatozoonok a fehér
vérsejtektől, ezért festett készítmény vizs
gálata szükséges;

— csökkent (1,2 mg/ml) alatti fructose 
érték oka az ondóhólyagban keresendő (ap
lasia, nyálkahártya károsodás-hegesedés 
gyulladás miatt);

— a sperma citromsav tartalmára az al- 
kalikus phosphatase értéke utal, és a csök
kent érték a prostata funkciójának a beszű
külését jelzi, az emelkedett pedig azt, hogy 
csak prostata váladék van a spermában;

— mikrobiológiai vizsgálathoz csak steril 
körülmények között nyert sperma alkalmas, 
és a leoltást az elfolyósodás után kell végez
ni. Az ondóhoz hozzákeveredik azonban a 
húgycső normál flórája is, így bizonyos kór
okozók — különösen kis számban való — je
lenléte csak fenntartással értékelhető;

— a mykoplasma jelentősége nem telje
sen tisztázott, feltételezhetően az ondó fel- 
hatolását gátolja, mert sok fructoset hasz
nál el;

— a chlamydia a non-go és a post-go 
urethritisek leggyakoribb okozója. Állító
lag nem kifejezetten károsítja a spermato- 
zoonokat, de mivel a női partnerben gyak
ran okoz elzáródást, feltétlenül kezelendő;

— a pyosperma nem mindig társul pa- 
thospermiával, így fertilizálási jelentősége 
nem egyértelmű.

Az említett vizsgálatok jelentősége nem 
mindig egyértelmű, ezért ajánlatos immu
nológiai vizsgálatokat is végezni, gyulladás 
esetén azonban minden esetben pár- 
therápiát kell alkalmazni akkor is, ha a be
teg nem kifejezetten sterilitás miatt kerül 
kezelésre.

Aszódi Imre dr.

Ikerszülés sebészüeg létrehozott meno- 
pauzában szenvedő nőnél a nővérétől 
származó peteadományozás és fagyasz

tott preembriók beültetését követően.
Fishel, S. és mtsai: Fertil. Steril. 1989, 51, 
728.

A szerzők egy 34 éves nőbeteg esetét is
mertetik, akinél korábbi petefészektömlő 
eltávolítás után petefészekelégtelenség ala
kult ki. A férj súlyos oligizoospermiás volt. 
A beteg saját nővérét (aki 34 éves, 4 gyer
meket szült és korábban már sikertelenül 
ajánlotta fel egyik gyermekét adományozás 
céljából) kérte fel petedonomak. A recipi- 
ensnél két előzetes ciklusban hormonkeze
lést végeztek. A donornál Clostilbegyt, ill. 
hMG által létrehozott ovuláció indukciót 
követően 10 petesejtet emeltek ki laparosz- 
kopiás úton, s termékenyítettek meg a férj 
előkezelt (170 000 motilis spermatozoont 
tartalmazó) ondójával. Valamennyi petesejt 
megtermékenyült és a fertilizációt követő 
47. órában 4 sejtes állapotban volt. Három 
ötsejtes preembriót ültettek be a recipiens- 
be a 17. „ciklusnapon” . 3 preembriót fa
gyasztottak, a többi fagyasztásra alkalmat
lan volt. Kezdeti hCG emelkedés után a 
visszahelyezést követő 5. héten UH vizsgá
lattal nem találtak embriókat a méh üregé
ben, sem azon kívül. 5 hónappal később is
mételt hormonális ciklusfelépítés mellett a 
„ciklus” 17. napján két felolvasztott és 4 
óráig inkubált preembriót ültettek be, míg 
a harmadik felolvasztott preembrió blaszto- 
merjeinek több mint 50%-a degeneráltnak 
bizonyult. A transzfert követően a hormon
terápiát folytatták Eí-vel és progeszteron- 
nal a 14. terhességi hétig. A 31. terhességi 
héten idő előtti burokrepedés következett 
be, és végül két egészséges fiú újszülöttet 
segítettek a világra császármetszéssel.

A szerzők megállapítják, hogy a petefé
szek diszgenézis különböző formáinak pe
tesejt adományozással és IVF-val történő 
kezelése az endokrin-endometrium- 
preembrió tengely megértése és az egyes 
betegekre adoptált alakítása igen sikeressé 
teheti ezt a módszert a terhesség létrehozá
sára és kiviselésére. Az implantációs arány 
ugyanolyan magas lehet, mint az IVF 
egyéb eseteiben.

Bodnár Béla dr.

Hármasiker terhesség petesejt adom á
nyozást követően funkcionálisan agona- 
dális nőnél. Sauer, M ., Paulson, R. J. Fer
til. Steril. 1989, 51, 520.

A szerzők egy 31 éves petefészek elégte
lenségben szenvedő betegük esetét ismerte
tik, akinél E2 és progeszteron adagolásával 
ciklusfelépítést végeztek és azt szinkroni
zálták a házaspár által kiválasztott 32 éves 
háromszor szült petedonor nő ciklusával. A 
szinkronizációhoz a recipiens E2 kezelését 
három nappal korábban kezdték, mint a do
nor hMG kezelését és a donor hCG-vel tör
tént ovuláció indukció terminálásig folytat
ták. A donortól 11 petesejtet „emeltek ki” 
transzvaginális UH vezérelte punkcióval, 
ebből 9 termékenyült meg és a punkciót kö
vető 48. órában négy négysejtes és egy ötsej
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tes állapotú preembriót ültettek be a recipi- 
ensbe. További két preembriót fagyasztot
tak, a többi alkalmatlannak bizonyult a fa
gyasztásra. A szérum hCG-szint folyama
tosan emelkedett, az UH-vizsgálat kezdet
ben öt gesztációs gyűrűt, később három 
embrionális szívműködést mutatott. Az E2 
és a progeszteron bevitelt 100 napig folytat

ták, ekkor a hormonszintek a beviteltől 
függetlenül emelkedni kezdtek.

Ez az első leírt hármas ikerterhesség 
funkcionálisan agonadális nőnél. A szer
zők kiemelik az exogén hormonbevitel va
lamint a nidáció lehetőségét ilyen típusú 
betegeknél.

Külön kiemelik a peteadományozás eti
kai kérdéseit, különös tekintettel az ismert

petedonorokra. A vaginális UH bevezeté
sével a kockázat-haszon arány lényegesen 
megváltozik mind a donor, mind a recipi- 
ens szempontjából. A transzferre nem ke
rült preembriók fagyasztása pedig lehetővé 
teszi a későbbi donációkat a recipiens há
zaspárok részére a donor immár aktív rész
vétele nélkül.

Bodnár Béla dr.

Cavinton® tab le tta

Ö S S Z E T É T E L : 1 tab le tta  5 mg vinpocetinum ot tartalm az.

H A T Á S : A C avinton javítja az agyi perfusiót és ezáltal az agy oxigénellátását.

JA V A L L A T O K : O rá l i s a n :  különböző e rede tű  (postapoplexiás, posttraum ás vagy sclerotikus), agyi keringészavarok psychés vagy neurológiai tü n e te in ek : 
em lékezészavarok, aphasia, apraxia, mozgászavarok, szédülés, fejfájás csökkentésére, a klim aktérium  szindróm a vasovegetatív tü n e te in ek  kezelésére. 
Hypertensiv encephalopathia, in term ittá ló  vascularis cerebralis insufficientia, angiospasticus agyi kórképek, továbbá endarteritis  cerebri.
Ischaemiás agyi károsodásokban, e lő rehalado tt agyi arteriosclerosisban a kollaterális keringés javítására.
Szemészetben az érhártya és ideghártya vascularis, elsősorban arteriosclero tikus, ill. angiospasmus okozta m aculadegeneratiók, partialis throm bosisok, 
érelzáródás következtében kialakuló másodlagos zöldhályog.
Fülészetben korral járó  vascularis vagy egyes toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenés, labyrin th  eredetű  szédülés.

E L L E N JA V A L L A T : Terhesség.

A D A G O L Á S : N aponta 3 x 1 —2 tab l., a fenn tartó  adag napi 3 x 1  tab l., hosszabb időn keresztül.

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S : Az eddigi tapasztalatok  szerin t a tab l. in terakció t nem okoz, ezért kombinációs kezelésre is alkalmas. 

M E L L É K H A T Á S : K ism értékű vérnyom áscsökkenés, ritkán tachycardia, ex trasysto le  fordulhat elő.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X .

PALPITI  N
kapszula
H A T Ó A N Y A G K O M B IN Á L T  K EZE LÉS

H 200
A ntiarrhythm ica

100 mg disopyramidum (foszfátsó formájában) kapszulánként.

H A T Á S
A dizopiramid az I. típusú kinidinszerű antiaritm iás szerek közé ta rtoz ik . Elsősor
ban a pitvar és kamra refrak ter szakát nyújtja meg; minimális hatása van az A—V 
csomó refrakter szakára.
Az A— V csomó és His-Purkinje vezetési időt kevéssé befolyásolja. A járulékos 
pályákban lassítja a vezetést.

JA V A L L A T O K
A következő kardiális aritm iák m egelőzésére, ill. m egszüntetésére elsősorban 
akkor, ha egyéb gyógyszeres kezelésre rezisztensek: unifokális és multifokális ek- 
topiás kamrai kontrakciók.
Kamrai tachikardia epizódok (ta rtó s  kam rai tachikardia esetén rendszerin t e lekt
rom os kardiokonverziót alkalmaznak).
A fenti aritmiák kezelésére mind digitalizált, mind nemdigitalizált betegeken alkal
mas.
Egyaránt alkalmazható prim er aritm iák  és organikus szívbetegségeket (beleértve 
a (coronaria betegségeket is) kísérő aritm iák  kezelésére.

E L L E N JA V A L L A T O K
Kardiogén-sokk, másod- vagy harm adfokú A—V blokk, keringési elégtelenség, 
digitálisz intoxikáció. Myasthenia gravis. Glaukom a. Terhesség, szoptatás.
Relatív ellenjavallat: v izeletretenció, proszta ta-h ipertrófia .

Kinidinnel, prokainamiddal és/vagy propranolollal csak éle te t fenyegető aritm ia 
esetén  szabad együtt adni abban az esetben, ha a beteg az előző gyógyszerre nem 
reagál. Az ilyen kombináció kifejezett negatív ino trop  hatást okozhat, és túlzottan 
megnyújtja az ingerületvezetést. Ez különösen dekom penzált betegeknek je len t
het veszélyt. A  k o m b in á l t  k e z e lé s  s z ig o rú  e l le n ő rz é s t  t e s z  szü k ség essé .

M E L L É K H A T Á S O K
A ntikolinerg: szájszárazság, vizeletretenció, obstipáció, homályos látás, szem -to- 
rok-orrszárazság.
K ardiovaszkuláris: vérnyom ássüllyedés, ingerületvezetési zavarok, keringési elég
telenség, ödém a, dyspnoe, syncope, mellkasi fájdalom, légszomj.
U rogenitális: gyakori és sürgős vizelé$.
G asztrointesztinális: hányinger, anorexia, d iarrhoea, hányás.
Általános: idegesség, szédülés, általános fáradtság, izomgyengeség, fejfájás, el- 
esettség , súlygyarapodás.
D erm atológia: bőrkiütés, derm atosis.
Reverzibilis aku t psychosis és cholestatikus ic terus is előfordulhat.

G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S
Ó v a to s a n  a d h a tó
—  fenitoinqal vagy más enzim induktorral (szintjét a plazmában csökkentik);
— egyéb antiaritm ikum m al (I.: kom binált kezelés).

A D A G O L Á S
Individuális, egyéni beállítást igényel a kardiológiai vizsgálat alapján. A szokásos 
adag 400—600 m ^J4— 6 kapszula) napon ta három-négy adagra elosztva. (50 kg 
testsú ly  alatti betegeknek naponta 4 x 1 0 0  mg).
Ha gyors hatás szükséges, 300 mg-os te lítő  adag adható (50 kg testsúly alatti bete
geknek 200 mg).
Kardiomiopatiában a kezdő adag 100 mg lehet, ez 6 óránkén t ism ételhető, majd 
az adagot szigorú ellenőrzés m elle tt fokozatosan az egyéni szükségletnek megfe
lelően lehet emelni vagy tovább csökkenteni. A szokásos adag felső határa max. 
napi 800 mg. Vese- és m ájbetegek adagját csökkenteni kell: enyhe veseelégtelen
ségben (kreatinin clearance nagyobb, m int 40 ml/min) vagy májkárosodás esetén 
naponta 4x100  mg adható.
Súlyos veseelégtelenségben (kreatin in  clearance ^  40 ml/min) 100 mg egyszeri 
adag adható a következő táblázat szerin ti időközönként:

K reatinin clearance
(ml/min) 40—30 30— 15 15

Intervallum  8 óra 12 ó ra 24 óra
(óra)

FIG Y E L M E Z T E T É S
Csak rendszeres kardiológiai ellenőrzés m elle tt alkalmazható! Nagyfokú vérnyo
mássüllyedés fejlődhet ki, elsősorban kardiom iopatiában. Hipotenzió je lentke
zése esetén a kezelést abba kell hagyni. Ha elsőfokú ingervezetési blokk fejlődik 
ki, csökkenteni kell az adagot. Ha a blokk ta rtó san  fennáll, meg kell fontolni a Pal- 
pitin-kezelés terápiás előnyét a kockázattal szem ben. Másod-harmadfokú blokk 
esetén a kezelést meg kell szünte tn i. Ha a QRS kom plexus kiszélesedése, ill. a 
Q —T megnyúlás 25%-nál nagyobb és az ectopia folytatódik, szigorú felügyelet 
szükséges, és megfontolandó a kezelés abbahagyása.
Vese- vagy májkárosodásban szenvedő betegeken csökkenteni kell a dózist, az 
adagolásnál le írtak  figyelembevételével.
Hipokalémiás betegeken az állapoto t rendezni kell Palpitin-kezelés előtt.
Tartós alkalmazás esetén időnként a fehérvérsejtszám ot is ellenőrizni kell.

C S O M A G O L Á S
50 db kapszula

K Ő B Á N Y A I G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R  
B u d a p e s t2170



összetétel: 1 0 0  mg fenofibratum kapszulánként.

Hatás: fl koleszterinszintézis kuksenzimjét, a  HMG-Cofi reduktáz 
enzimet gátolja a  májban, ezáltal csökkenti a  koleszterinszintet, fl 
zsfrsavészterezést gátolja, ezáltal csökkenti a  trigliceridképződést. 
Csökkenti a  VLDL-szintézist is.

Javallatok: Súlyos primer hyperlipidaemiák (hipertriglyceridaemia, 
hypercholesterinaemia é s  ezek kombinált formái), amelyek a diéta 
é s  az életmód megváltozásával (pl. fizikai aktivitás növelése, te s t
súlycsökkentés, a  dohányzás m egszüntetése) nem befolyásolha
tók. Súlyos szekunder hypertrigliyceridoemiák, amelyek az a lap b e
teg ség  (d iabetes mellitus, köszvény) megfelelő kezelése ellenére 
Is fennállnak. Xanthomatosis hyperlipoproteinaemiával együtt járó 
akut pancreatitis, az arteriosclerosis agyi szív- é s  perifériás érrend
szeri szövődményeinek m egelőzése, fl Lipanthyl-kezelés akkor in
dokolt, ha minimálisan 3 hónapig tartő, zsíranyagcsere-zavarokban 
ajánlott diéta nem csökkenti jelentősen a kóros szérumlipidszinte- 
ket. fl d ié ta  ta rtá sa  azonban gyógyszerszedés alatt is szükséges.

Cllenjavallatok: Súlyos májfunkciózavarok. Fennálló vagy az anam- 
nézisből ismert cholelithiasis. Súlyos vesefunkció-zavarok, ve
sekövesség. Terhesség, szoptatás. Primer biliaris cirrhosis.

Adagolás: Napi adag  3 kapszula (reggel 2 
kapszula, e s te  1 kapszula) étkezés közben, 
am elyet tartósan, kúraszerűen kell alkal
mazni. fl vesem űködés károsodása e se tén  
a  napi adago t a funkció beszűkülésével arányosan kell csökkenteni.

Mellékhatások: Átmeneti gyomor- é s  bélpanaszok előfordulhat
nak, melyek a  dózis csökkentése után megszűnnek. Nem gyakori a 
szédülés, émelygés, hányás, urticaria, viszketés é s  fejfájás előfor
dulása. flitkán fordul elő a szérum transzamináz átm eneti emelke
dése , amely általában 8  napon belül normalizálódhat a  kezelés 
m egszüntetése nélkül.
Nagyon ritkán hajhullás é s  potenciazavar, izom gyengeség és  izom- 
fájdalom is előrofdulhat.

Gyógyszerkölcsönhatás: Ó vatosan adható:
— orális antikoagulónsokkal (azok hatásának  fokozódása, vérzés

veszély),
— szulfanilkarbamid típusú orális antidiabetikumokkal (azok ha tá 

sának fokozódása, hipoglikémia veszélye),
— köszvényellenes szerekkel (húgysavüritő h a tás t fokozza).

Figyelmeztetés: fl kezelés első 3 hónapjában a  lipidszintek havon
kénti ellenőrzése ajánlott, é s  amennyiben ezen idő ala tt nem 
csökkenti a  szérum lipidszintjét, m ás terápiára kell áttérni! 
Gyermekek öröklött hyperlipidaemiája e se tén  csak akkor adagol
ható, ha a  hyperlipidaemia nem I. típusú, é s  ó  hónapos diéta nem 
hoz megfelelő eredményt.
Orális antikooguláns adag já t ismét b e  kell állítanil

Csomagolás: 50 db kapszula.
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H 500

injekció tabletta

HATÓANVAG: 5 mg vinpocetinum tabl.-ként; 10 mg vinpo- 
cetinum (2 ml) amp.-ként.

JAVALLATOK: Orálisan: különböző eredetű  (postapoplexi- 
ós, posttraumás, vagy sclerotikus) agyi keringészavarok 
pszichés vagy neurológiai tüneteinek: emlékezészavarok, 
aphasia, apraxia, mozgászavar, szédülés, fejfájás csökken
tése , a  klimoktérium-szindróma vazovegetatív tüneteinek 
kezelése. Hipertenzív encephalopathia, intermittáló vasz- 
kuláris cerebrális insufficientia, angiospasztikus agyi kórké
pek, továbbá endarteritis cerebri. Ischaemiás agyi károso
dásokban, előrehaladott agyi arteriosclerosisban a  kolla- 
terális keringés javítása.

Szemészetben az érhártya é s  ideghártya vaszkuláris, e lső
sorban arteriosclerotikus, ill. angiospasm us okozta macula- 
degeneráció, parciális trombózis, érelzáródás következté
ben kialakuló m ásodlagos zöldhályog.

Fülészetben korral járó vaszkuláris, vagy egyes toxikus 
(gyógyszeres) halláscsökkenés, labirintus eredetű szédülés.

PARCNTCRALISAN: Neurológiai indikációban olyan akut, 
gőcos ischaemiás cerebrovaszkuláris kórkép, amelyben a 
vérzéses eredet biztonsággal kizárható, kizárólag lassú 
cseppinfúzióban.

CLLCNJAVALLAT: Terhesség. Súlyos ischaemiás szívbeteg
ségek, súlyos szívritmuszavarok ese tén  a  parenterális al
kalmazás.

ADAGOLÁS: Naponta 15—30 mg (3-szor 1—2 tabl.), a  
fenntartó adag  napi 15 mg (3-szor 1 tabl.), hosszabb időn 
keresztül.

Cseppinfúzióban a  kezdő napi ad ag  20 mg (2 amp. tartal
ma 500— 1000 ml infúziós oldatban) lassan infundálva. A 
továbbiakban a  szokásos napi a d ag  30 mg (3 amp. tartal
ma 500—1000 ml infúziós oldatban).

Ha a  b e te g  állapota szükségessé teszi — é s  a  toleranciójá 
m egengedi — óvatosan emelve az adago t, a  tizedik napon 
az infúzióban ad o tt összmennyiség elérheti az 1 mg/ttkg- 
ot. IV. éS IM . N €M  ALKALMAZHATÓ!

MÉLLéKHATAS: Kismértékű vérnyomáscsökkenés, ritkán 
tachycardia, extrasystole.

G V Ó G V S Z é RKÖLCSÖNHATAS: Az injekció heparinnal in
kompatibilis, ezért az infúziót olyan be teg  nem kaphatja, 
aki heparinkezelésben részesül.

FIGV€LM€ZT€TéS: Az ampulla szorbitol-tartalma miatt dia- 
bé teszesek  vércukorszintje a  kezelés a la tt ellenőrizendő.

M €GJ€GVZéS: K  A tabletta csak vényre adha tó  ki.
Az injekció csak fekvőbeteg-gyógyintézeti 
felhasználósra van forgalomban.

CSOMAGOLÁS: 10 amp. (2ml); 50 tabl.

CAV'NTOr

KŐBRNVRI
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Jürgen Rudigier: KURZGEFASSTE 
HANDCHIRURGIE. Hippokrates Verlag, 
Stuttgart, 1985. 247 ábra, 10 táblázat. 3. 
átdolgozott és bővített kiadás. Ara: DM 
9 8 ,-  .

5 évvel ezelőtt e könyv első kiadásának 
idején recezens igen nagy lelkesedéssel 
nyilatkozott e munkáról. Lelkesedését né
mi irigység is fűszerezte, hiszen az ugyan
csak dinamikusan fejlődő hazai kézsebé
szet nem rendelkezett sem akkor — sajnos 
ma sem — hasonló alapszintű ismereteket 
tartalmazó kézsebészeti szakkönyvekkel. 
Ha 5 évvel ezelőtt recenzens csodálkozott, 
most meglepődik! A nyugati országokban 
ugyanis ritkaság, hogy egy könyv, 5 év alatt 
a 3. átdolgozott és bővített kiadását megér
je. Ugyanis a kézsebészet témakörében is, 
de az orvostudomány bármely más szakte
rületéről a szakkönyvek sokasága jelenik 
meg minden évben. E körülmény utólag is 
igazolja recenzens korábbi lelkesedését, 
ezért a valóban kiválóan felépített és meg
szerkesztett könyvért, amely minden olyan 
alapvető ismeretet tartalmaz, amely a kéz 
sérüléseivel, a posttraumás állapotok keze
lésével, illetve a kéz megbetegedéseivel 
foglalkozik. A kézsebészet e 3 jelentős te
rületén alapvető teoretikus újdonságokat 
nem hozott az elmúlt 5 esztendő, de a 
mindennapok gyakorlatában feltétlenül 
szükséges elemeket elmélyültebben bőví
tetten, a kezdő sebész számára is jobban 
érthetővé teszi az új kiadás.

Változatlanul a könyv legnagyobb érde
mének tartom, hogy a szerző nagy szakmai 
tudással gyűjti egybe azokat az új eljáráso
kat, módszereket, technikai újdonságokat, 
amelyek az utóbbi két évtized eredményei. 
Ezek közül megemlítek néhányat: speciális 
varrattechnika az inakon, ezzel együtt a 
megváltozott utókezelés, új diagnosztikus 
eljárások a kéztőcsontok sérüléseiben, a 
mikrosebészet által nyújtott lehetőségek az

elsődleges ellátásban és a rekonstrukciós 
műtétekben stb.

Szerző célja is változatlan: könyvét azok
nak a fiatal sebészeknek, ortopéd és plasz
tikai sebészeknek írta, akiknek fő tevékeny
ségük nem a kézsebészet, de munkájukban 
naponta találkoznak a kéz sérüléseivel és 
megbetegedéseivel és ezek ellátása is fel
adatuk közé tartozik.

Változatlan a könyv tagoltsága: 23 fejezet 
foglalkozik a kéz sérüléseivel és megbete
gedéseivel. A legjelentősebb bővítést a 8. 
fejezetben találjuk, amely a hajlítóinak sé
rüléseivel foglalkozik. Ez a körülmény is 
jelzi, hogy bár igen sok minden történt a 
hajlítóínsérülések kezelésében az elmúlt
2—3 évtizedben, de ez a kérdés ma sem ju
tott nyugvópontra, új elemek — diagnoszti
kus és kezelési — kerültek előtérbe, de biz
tosak lehetünk abban, hogy amit ma 
feltétlenül igaznak és követendőnek tar
tunk, néhány év múlva elavult módszernek 
tűnik majd.

A kéz megbetegedései közül jelentősen 
növekedett a Dupuytren contracturával fog
lalkozó fejezet aránya, jelezvén, hogy mind 
a megbetegedés kialakulásával, mind keze
lésével kapcsolatban új elemek kerültek 
felszínre a szakmában.

Az egész könyv terjedelmét tekintve to
vább nőtt az arány a friss kézsérülések ellá
tásával foglalkozó fejezetek javára, megerő
sítve ezzel is az eddig vallott alapelvet, 
hogy a friss kézsérülésekben az első ellátás 
színvonala rendkívül fontos és meghatároz
za a kéz későbbi sorsát. A sérülésekkel fog
lalkozó fejezetek legfőbb érdeme, hogy a 
leggyakrabban előforduló sérülésekkel és 
azok legkorszerűbb kezelésével is foglalko
zik, mintegy kezelési receptet nyújtva a fia
tal orvosok számára.

A fotó- és rajzolt ábra dokumentáció vál
tozatlanul egészen kiváló, a kezelésre vo
natkozó utalásai rendkívül könnyen érthe
tők. A speciális megbetegedésekkel és a 
helyreállító műtétekkel foglalkozó fejeze
tek tömörek, koncentráltak, így teljes meg
értésükhöz és a gyakorlatban való alkalma
zásukhoz már kézsebészeti, vagy rokon 
szakmabéli jártasság is szükséges.

Összegezve: Jürgen Rudigier kézsebé
szeti könyv igen nagy gyakorlati értékkel 
bír a fiatal, elsősorban nem kézsebészeti 
jártasságú sebész, ortopéd, baleseti és 
plasztikai sebészek számára.

Renner Antal dr.

Frank Rossi: Die Brüle (Edition Leip
zig, 1989) (178 old., 128 ábra)

A nagyon szép kiállítású s gazdag forrás
anyagra támaszkodó könyv mind tartalmá
ban, mind formájában a legnívósabb ama 
művek közül, amelyek a szemüvegek törté
neti fejlődésével foglalkoznak. A legrégibb 
festményektől és metszetektől kezdve nap
jaink modern szemüvegprodukcióig részle
tes áttekintést nyújt a szemüvegek tudomá
nyos és formai fejlődéséről, már a korai 
reneszánsz festményein és metszetein ke
resztül, amelyek már Szent Pétert és a XIV. 
században élt Tommaso da Modena pro- 
vence-i kardinálist is a korszerű szemüveg
gel ábrázolják. A könyv szövegével és gaz
dag képanyagával végigvonul a szemüvegek 
formai fejlődésén s a hangsúlyt nem az op
tikai tényekre, hanem a szemüvegkeretek 
századokon keresztül történt formai alaku
lására és fejlődésére helyezi. Természete
sen súlyt helyez a szemüvegek optikai 
szükségletének a hangsúlyozására is, de a 
lényeg azoknak formai módosulását illeti. 
A könyv vége felé — mint a szemüvegfejlő
dés mai záró-motívumára — kitér a contact 
üvegek felfedezésére és módosulására is s 
itt a problémával foglalkozó számos kutató 
és szerző neve közül eléggé el nem ítélhető 
módon nem említi meg a magyar Dallos Jó
zsef nevét és működését, aki a pesti Grósz- 
klinikán, a világon elsőnek dolgozta ki a 
contact-üvegek áldásos, zavartalan viselé
sének, szemészeti komplikációkat nem 
okozó használatának methodikáját, ami 
miatt nemzetközi elismerésben is részesült.

A könyvet melegen ajánljuk mindazok
nak, akik a szemüvegek történetével kíván
nak foglalkozni.

Bíró Imre dr.

MEGRENDELHETI

külföldre bárhová, forintbefizetés mellett

az ORVOSI HETILAP-ot
Magyar Posta. Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (HELIR) 

‘ (Budapest XIII., Lehel út 10/a. 1900)
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ASS-500 mg pezsgőtabletta. Gyorssegély fejfájás, láz és gyulladás ellen. 
ASS-üOO mg pezsgőtabletta. Vízben oldható, a szervezetben gyorsan felszívódik. 

S a fájdalom pillanatok alatt elmúlik.

;

ASS-500 mg pezsgőtabletta
Fájdalom- é s  lázcsillapító, valam int gyulladáscsökkentő.

felnőttek részére.
Szokásos napi adagja, ha az orvos m ásképpen  nem rendeli, 

felnőtteknek 2-3 -szo r 1-2 pezsgőtab letta , 10 éven felüli 
gyerm ekeknek szükség e se tén  1 pezsgőtabletta. 

A pezsgőtablettát egy  pohár vízben fel kell oldani é s  étkezés után
kell bevenni.

Gyermekek lelső légúti vírusfertőzése illetve bárányhimlője vagy 
annak akár gyanúja esetén is, kizárólag orvosi utasításra 

alkalmazható. Amennyiben alkalmazásra kerül a gyógyszer ezen 
betegségek esetén és esetleg tartós hányás, kábultság, 

eszméletvesztés lép lel, haladéktalanul orvost kell hívni a 
gyermekhez, mivel ezek a tünetek egy rendkívül ritka, de adott 

esetben életveszélyes betegség jelei is lehetnek.

A készítményt nem szabad szedni
-  te rh es  nőknek a te rhesség  u to lsó  három  hónapjában 

-  gyom or- é s  nyom bélfekélybetegségben szenvedőknek 
-  fokozott vérzékenysége egyéneknek

-  Szalicilét tarta lm ú  készítmények irán t érzékeny egyéneknek
Csak az orvos kifejezett utasítása esetén alkalmazza a gyógyszert:

-  asztma, szénaná tha , o rrnyálkahártya polyp, krónikus légúti 
fertőzés (főleg szénanáthaszerú  tünetekkel kapcsolatosad)

esetén

-  egyéb gyógyszerekkel szem beni túlérzékenység (pl. 
csalánkiü tés, viszketés, bőrreakciók) ese tén
-  á llandóan fennálló vagy ism étlődő gyom or- és 
nyom bélpanaszok esetén
-  máj é s  vesebetegség  esetén
-  te rh esség  alatt
-  szop tatás idején. Amennyiben rendszeresen  nagyobb 
m ennyiségű gyógyszer szedése  válik szükségessé , a csecsem őt 
el kell választani
-  gyerm ekek felső légúti vírusfertőzése illetve bárányhim lője 
vagy akár a nnak  gyanúja esetén .
A gyógyszer alkalm azása kapcsán  előfordulhatnak gyom or- és 
bélpanaszok, asztm ás roham ok, bőrreakciók, nagyobb 
adagoknál fülzúgás, szédülés. Bármilyen, a gyógyszer 
alkalm azása folyamán előforduló nem  kívánatos m ellékhatásról, 
valam int egyéb szokatlan tünetről vagy  panaszró l a kezelőorvost 
haladéktalanul tájékoztatni kell, é s  a gyógyszer további szedése 
csak az orvos utasítására  folytatható. Fekete ún. szurokszéklet 
esetén  azonnal orvoshoz kell fordulnia.
Gyermekek elől gondosan  el kell zárni a gyógyszert!
M ás gyógyszer egyidejűleg csak  a kezelőorvos tudtával 
szedhető , m ert az együttes alkalm azás során  m ódosu lha t a 
gyógyszerek hatása.
Száraz helyen, nedvességtől é s  fénytől védve 
szobahőm érsékleten  tartandói

Gyártja a Pharmavit Rt. Veresegyház, Lévai u. 5.



MEGJELENT
MAGYAR RADIOLÓGIA 

1990. 2. sz.

Palkó András dr., Kuhn Endre dr., Szávai József: Vese
tumorok dinamikus CT-vizsgálata: A denzitásváltozás 
számítógépes értékelése
Kariinger Kinga dr.: A sella-környék CT-vizsgálatának 
módszereiről I. Módszertan
Kariinger Kinga dr.: A sella-környék CT-vizsgálatának 
módszereiről II. Csapdák és buktatók 
Vargha Gyula dr., Baranyi Tibor dr., Vargha András dr., 
Kollár József dr., Soós József dr.: Semiquantitativ 
denzitás-analysis (SDA) alkalmazása a gerinc CT- 
diagnosztikájában II.
Harkány Zoltán dr., Irtó István dr.: Az ultrahang mam- 
mográfia szerepe az emlőbetegségek diagnosztikájában 
Porkony Lajos dr., Kiss Ildikó dr., Karcsú Sarolta dr., 
Nehéz Ildikó dr., Vadon Gábor dr.: Ioxitalamat (Teleb- 
rix®) alkalmazásával szerzett tapasztalatok 
Kocsis Béla dr., Horváth Ákos dr., Varjas Géza dr., Baj- 
csay András dr., Kadau Ferenc dr., Pap Lilla dr.: A  su
gárterápia lehetőségei inoperabilis központi idegrend
szeri daganatoknál gyermekkorban

SZEMÉSZET 
1990. 2. sz.

Varga Margit, Fehér János: Perifériás retina degene
rációk
T. Szabó Márta, Tamás László, Németh Éva: 106Ru 
applikátor terápiás alkalmazása után szerzett tapasztala
taink melanoma malignum chorioideae kezelése során 
Ke lenhegyi Csilla, Alberth Béla, Sipka Sándor, Csípő 
István: Lokálisan alkalmazott Sandimmun a transplan- 
tatum betegség kezelésében
Vogt Ferenc, Török Irén: Az uveitis cyclosporin- 
kezelésével nyert tapasztalataink 
Aczél Klára: A szín-diszkrimináció kvantitatív értékelé
se a Farnsworth-Munsell 100-hue teszt alapján 
Holló Gábor: A glaucoma diagnosztikájának és kezelé
sének retrospektív vizsgálata a Semmelweis OTE I. 
Szemklinikáján
Bajka Agnes, Jánosy Mária: Uveitis és amoebiasis 
Kuhn Ferenc: Új intraocularis mágnes

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 
1990. 2. sz.

Pap Uzonka dr., Lampé István d r:  Hangmezőmérés 
egészséges felnőtteknél II.
Iván László dr., CzignerJenődr., Fehér Ákos d r : Nyaki 
bőrdefektus pótlása és tracheostoma kialakítása pecto- 
ralis maior (PM) myocutan lebennyel 
Gáti István dr., Bauer Miklós d r , Mink Antal dr., Ger
linger Imre dr.: Nyaki borhiány fedése kínai lebennyel 
Speer Józsejhé dr., Kassai Ilona dr., Ribári Ottó dr.: Új 
hallási és beszédmegértési tesztről 
Katona Gábor dr., Farkas Zsolt dr., Hirschberg Jenő 
d r : BERA-vizsgálatok újszülöttkorban 
Jókay István dr., Lampé István dr., Debreceni Margit

dr., Nagy Tibor dr., Szűcs János d r : Plasma fibronectin 
szint vizsgálata fej-nyak tumoros beteganyagunkban 
Péter József dr., Palkó András dr.: A nyak ultrahangos 
vizsgálata
Lázár József dr., Szűcs János dr., Lampé István dr., 
Kincses Gyula d r , Csarkó Péter d r : A  glottikus gége- 
rák előfordulása és terápiás eredményeink 10 éves 
beteganyagunkban
Kathó Jenő d r , Kovács Ferenc dr., Saáry Kornélia dr.: 
Malignus tumorok arányváltozása osztályunk beteg
anyagában
Székely László dr., Szekeres Lenke dr., Tószegi Anna 
dr.: Malignus melanoma metastasis a hangszalagon 
Göllesz Viktor dr., Subosits István dr.: A  fül betegségei 
Pápai Páriz Ferenc Pax corporisában 
Sarkady László dr.: Altatásos mandulaműtétek

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLOGIAI 
SZEMLE 

1990. 3. sz.

Turbucz Agnes dr. és Daróczy Judit dr.: A  körömágy és a 
környező szövetek tumorainak differenciál diagnosztikája 
Schmelás Attila dr.: Az arachidonsav lipoxygenase me- 
tabolitjainak dermatológiai szerepe. I. arachidonsav 
metabolizmusa a metabolitok biológiai hatásai 
Schmelás Attila dr.: Az arachidonsav lipoxygenase me- 
tabolitjainak szerepe. II. Patogenetikai szerepük derma
tológiai kórképekben, farmakológiái befolyásolhatóságuk 
Koszó Ferenc dr., Morvay Márta dr., Dobozy Attila dr. , 
Simon Miklós dr., Vecsernyés Miklós dr.: A  porphyria 
cutanea tarda két típusának elválasztása 
Juhász István dr és Vezekényi Klára dr : Verrucosus 
haemangioma
Daróczy Judit dr.: Mi az Ön diagnózisa?
Jegyzőkönyv a Magyar Dermatológiai Társulat 1988. 
dec. 16—17-én tartott Nagygyűléséről és vezetőségvá
lasztó közgyűléséről

ORVOSKÉPZÉS 
1990. 3. sz.

Gervain Mihály dr.: Bevezetés 
Kovács Gábor dr., Donauer Elemér dr., Gál György 
dr., Mészáros Erzsébet dr.: Szívműtétek transzfűziós 
igényének csökkentése mélyfagyasztott saját vér hasz
nálatával
Altorjay István dr.: A  gyermeksebészet kialakulásának 
rövid története, néhány újabb törekvése 
Gál György dr.: Krónikus uraemiás betegek hemodialízis- 
kezelése Szegeden és a dél-magyarországi régióban 
Szenohradszky János d r : A  trifluperidol (Trisedyl) 
gyógyszer-kombinációban való alkalmazása a paraliti- 
kus és mechanikus ileus elkülönítő kórismézésében 
tKulka Frigyes dr.: Subdiaphragmatikus kórállapotok 
mellkasi szövődményei
Petri István dr., Gergely Mihály dr., Csikós Mihály dr., 
Horváth-Örs Péter dr., Petri András dr., Oláh Tibor dr., 
Karácsonyi Sándor dr.: A  malignus gyomordaganatok 
sebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink 
Csikós Mihály dr.: A  nyelőcső jó- és rosszindulatú be
tegségeinek sebészi kezelése

Gergely Mihály dr.: A  pancreatogastrostomia jelentősé
ge Whipple-műtétnél
Baradnay Gyula dr. és Pécsek Mária dr.: Köldök colos- 
tomia rectum exstirpációk után. Ajánlható módszer 
vagy tévedés?
Pepó János dr. : Az endarteriectomia helye az aorta-
iliofemoralis verőérszakasz obliteratív betegségeinek
helyreállító sebészetében
Nagy Sándor dr.: A  keringés sepsisben
Végh Pál dr., Jánossy Tamás dr. és Baranyi Lajos dr. :
Immunszuppresszió és immunológiai tolerancia a
transzplantációban. Néhány általános megjegyzés saját
tapasztalatok alapján
Karácsonyi Sándor dr.: A  Sebészeti Klinika működésé
nek 6 éve

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM 
1990. 3. sz.

Rák Kálmán dr.: Előszó
Rák Kálmán dr.: A  thrombocytopeniák osztályozása. 
Az immun thrombocytopeniák pathogenesise 
Kiss Attila dr.: Az immun thrombocytopeniás purpura 
klinikuma
Hársfalvi Jolán dr.: Az immun thrombocytopeniás pur
pura immunológiai diagnosztikája 
Telek Béla dr.: A  krónikus immun thrombocytopeniás 
purpura kezelése
Udvary Miklós dr., Hársfalvi Jolán dr., Boda Zoltán dr., 
Pfliegler György dr. és Rák Kálmán dr.: A  thrombotikus 
microangiopathia pathogenesise, klinikuma és kezelése 
Boda Zoltán dr. és Udvardy Miklós dr.: A  thrombotikus 
thrombocytopeniás purpura laboratóriumi vizsgálata 
Karmazsin László dr. és Dobránszky Gizella dr.: 
Haemolytikus-uraemiás szindróma a csecsemő- és 
gyermekkorban
Altorjay István dr.: Az endothel-kultúra helye és jelen
tősége a thrombotikus microangiopathia vizsgálatában 
Nemes Zoltán dr.: Az immun thrombocytopeniás pur
pura, a thrombotikus thrombocytopeniás purpura és a 
haemolytikus-uraemiás szindróma pathologiája 
Pfliegler György és Misz Mária dr.: A  thrombotikus 
thrombocytopeniás purpura és a haemolytikus- 
uraemiás szindróma kapcsolata a disszeminált intravas- 
cularis coagulatióval 
Rák Kálmán dr.: Általános megbeszélés

MAGYAR SEBÉSZET 
1990. 3. sz.

Lukács László, Kiss Tibor: Nervus laryngeus sérülések 
gyakorisága pajzsmirigyműtétek során 
Tarr Ferenc, Lakos György, Tomcsányi István, Sugár Ta
más, Hajdú László, Lányai Tihamér: Teljes revasculari- 
zációra való törekvés az artéria mammaria internák fel- 
használásával
Harsányi László, Flautner Lajos, Tihanyi Tibor, Bodoky 
György: Lépeltávolítás nélkül végzett distalis pancreas- 
rezekciók
Rozsos István, Kollár Lajos, Kiss Tibor: Az alsó végtag 
amputációjáról
Vadász Pál, Pálffy Gyula: A  tüdő carcinoid daganatának 
kezelésével nyert tapasztalataink 
Halász László, Fábián Erzsébet, Fülöp Balázs, Dezső 
Balázs: Az intraoperativ citodiagnosztika szerepe az 
emlő sebészetében
Szentléleki Károly, Morvay Krisztina, Pintér Alán, Börzsö
nyi Mátyás, Nagy Lajos, Juhász Ferenc, Sólyom Csilla: 
Gyomorrák kialakulása resectiós műtétek után patkányban

A Magyar Kardiológus Társaság Elektrokardiológiai Munkacsoportja tudományos ülést rendez az OTE 
Oktatási Épületében (Bp. XIII., Szabolcs u. 33.) 1990. október 24-én 15. órakor.

Téma.Mil tud(hat) az EKG? Az elektrokardiológia lehetőségei és korlátái.
1. Az EKG szerepe napjainkig. Prof. dr. Antalóczy Zoltán.
2. Az elektromos információk feldolgozási lehetőségei: automatikus EKG-analízis, H potenciál, late potenciál. 

Wolf Tamás.
3. Automatikus EKG analízis a Hewlett-Packard rendszerében. Reinold Haberl
4. A Frank EKG (Budapest rendszer) és a 12 elvezetéses EKG automatikus diagnózismeghatározása. Dr. Regős 

László
5. Vektorkardiográfia és sztereovektorkardiográfia. Prof. Dr. Naszlady Attila
6. Surface mapping és terheléses vizsgálatok. Dr. Préda István.
7. Dipol-elektrokardiológia. Dr. Medvegy Mihály, Prof. Dr. Antalóczy Zoltán, Endrőczy Gábor
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HUMACAIN®
0 ,4 %  s z e m c s e p p

U 220 Localanaestheticum opthalmicum et oto-rhino-laryngologicum
S 01 DA 02

A HUMACAIN® SZEMCSEPP SZARUHÁRTYA ÉS KÖTŐHÁRTYA 
FELÜLETI ÉRZÉSTELENÍTŐ SZER.

HATÓANYAGOK:

40 mg oxybuprocainium cholartum. 1 mg benzalkonium chloratum. 175 mg acidum boricum 10 ml vizes 
oldatban, flakononként.

JAVALLATOK:

Diagnosztikus célú műszeres szemvizsgálatok (tenziómérés, kontaktlencsés szemfenék vizsgálat, 
könnyűt átfecskendezés). Idegentest eltávolításkor a szaruhártya, kötőhártya érzéstelenítése. UV fény 
okozta szaruhártya-, kötőhártya-gyulladás esetén a fájdalom csillapítása. Kisebb kötőhártya műtétek, illetve 
kötőhártya alá adott injekciók előtti érzéstelenítés.

ELLENJAVALLAT:

Hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység.

ADAGOLÁS:

A fenti javallatok mellett 1—2 csepp Humacain” 0,4%-os szemcsepp a szemrésbe.
Kötőhártya műtét, illetve kötőhártya alá adott injekció előtt pár perccel 3—5 cseppet becseppenteni.

MELLÉKHATÁS:

Ritkán a kötőhártya vérbősége a becseppentést követően.

FIGYELMEZTETÉS:

Az érzéstelenített szemet védeni kell a por, bakteriális és mechanikus ártalmaktól. Hosszabb alkalmazás
kor a szaruhártyát károsíthatja.
Használat után a flakon azonnal lezárandó.
A szemcsepp a zárókupak felnyitása után 4 hétig használható.
Fénytől védve, + 2—+ 5 °C között tartandó.

MEGJEGYZÉS:

f í f l  Csak vényre és kizárólag orvosi rendelő részére adható ki.

CSOMAGOLÁS:

10 ml-es műanyag flakon.

Előállító:

HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET



HÍREK

A Markusovszky Lajos Alapítvány ku
ratóriuma pályázatot hirdet az Orvosi Heti
lap borítójának korszerűsítésére és dísze
sebbé tételére.

A pályázatokat a kuratórium által felkért 
ad hoc bizottság bírálja el.

A nyertes pályamű 30 000 Ft jutalom 
ban részesül.

A pályázatokat az Orvosi Hetilap szer
kesztőségébe kell beküldeni.

Beküldési határidő: 1990. október 30.

Az International Gastrosurgical Club 
és a Májkutatási Alapítvány pályázatot 
hirdet gastroenterologiai és hepatológiai té
makörbe tartozó modem klinikai és kísér
letes módszerek elsajátítása céljából fiatal 
szakemberek részére. Korhatár: 40 év.

A módszerek elsajátítására az alábbi vá
rosokban van lehetőség: München, Frei
burg, Mainz, Amsterdam.

A tanulmányút időtartama: 1—3 hónap:
Ösztöndíj összege: havi 2—3000 DEM.
A pályázatoknak tartalmaznia kell: a ta

nulmányozandó témát, az elsajátítandó 
módszereket, a jelölt szakmai munkássá
gát, munkahelyi vezető véleményét.

A pályázatokat a Máj kutatási Alapítvány 
kuratóriumának elnökéhez (prof. Fehér Já
nos, 1088 Budapest, VIII., Szentkirályi u.
46., Semmelweis OTE, II. Belklinika) kell 
benyújtani.

Határidő: 1990. október 30.
A pályázatokat a nemzetközi kuratórium 

bírálja el.

A Magyar Nőorvos Társaság Északkelet
magyarországi Szakcsoportja és a Debrece
ni Akadémiai Bizottság Endokrinológiai 
Munkabizottsága 1990. október 12-én a 
DAB székházában (Debrecen, Thomas 
Mann u. 49.) tudományos ülést rendez.

P R O G R A M

8.45 MEGNYITÓ
9.00-11.00 LAPAROSZKÓPIA 

ELŐADÁSOK
Üléselnök: DR. SMID ISTVÁN 
Titkárok: DR. OLÁH ALBERT, DR. PÁL 
SÁNDOR

1. Dr. Körösi Tamás (DOTE Női Klini
ka): A laparoszkópia lehetséges szövődmé
nyei és azok ellátása

2. Dr. Bacskó György (DOTE Női Klini
ka): Szimultán végzett laparoszkópia és 
hiszteroszkópia

3. Dr. Zelena János, dr. Hardonyi András 
(Miskolc, Vasgyári Kórház): Sajátos anesz- 
teziológiai szempontok laparoszkópiánál

4. Dr. Nádim al Ghaoui, dr. Jenei Gyu
la, dr. Szabó Sándor (Salgótaiján, Madzsar 
József Kórház): A laparoszkóp diagnoszti
kai segítsége és gyakorlati alkalmazása 
Nógrád megyében

5. Dr. Takács Tibor, dr. Kocsis István, dr. 
Gaál József (Miskolc, Megyei Kórház) 
Négyéves tapasztalatunk laparoszkópiával

6. Dr. Tárczy Csaba, dr. Hernádi László 
(Eger, Markhot Ferenc Kórház): Lapa
roszkópia és transzvaginális ultraszonográ- 
fia a méhen kívüli terhesség diagnoszti
kájában.

VITA

10.00 LAPAROSZKÓPIÁVAL KAP
CSOLATOS POSZTEREK ISMERTE
TETÉSE
Üléselnök: DR. GAÁL JÓZSEF 
Titkárok: DR. BEDŐ TIBOR, DR. MEG
ADJA SÁNDOR

1. Dr. Körösi Tamás, dr. Görgey Miklós 
(DOTE Női Klinika): Laparoszkópia és 
hiszteroszalpingográfia összehasonlító 
vizsgálata

2. Dr. Csiszár Péter (DOTE Női Klini
ka): Újabb laparoszkópiás sterilizálási el
járások

3. Dr. Juhász Béla (DOTE Női Klinika): 
Helyettesíti-e a transzvaginális color 
Doppler ultraszonográfia a laparoszkópiát 
a méhen kívüli terhesség diagnoszti
kájában?

4. Dr. Hardonyi András, dr. Bárkái 
László (Miskolc, Vasgyári Kórház): A has
fali behatolás módjának megválasztása la
paroszkópiás gyakorlatunkban

5. Dr. Sándor Csaba, dr. Bárkái László, 
dr. Koltai Miklós (Miskolc, Vasgyári Kór
ház): Női meddőségben végzett laparosz
kópiás vizsgálatok eredményei

6. Dr. Sándor Csaba, dr. Bárkái László, 
dr. Csorna Béla (Miskolc, Vasgyári Kór
ház): Laparoszkópia jelentősége az endo
metriosis diagnosztikájában és terápi
ájában

7. Dr. Hollósy János, dr. Csorna Béla, 
dr. Kiss Lajos (Miskolc, Vasgyári Kórház): 
Méhen kívüli terhességek differenciáldiag
nosztikája laparoszkóppal

8. Dr. Tarczali Dezső, dr. Szomolya Mi
hály, dr. Kovács László (Debrecen, dr. Ke- 
nézy Gyula Kórház): Diagnosztikus lapa
roszkópos vizsgálatok osztályunkon

9. Dr. Szomolya Mihály, dr. Tarczali De
zső, dr. Kovács László (Debrecen, dr. Ke- 
nézy Gyula Kórház): Operációs laparosz
kópia osztályunkon

10. Dr. Hardonyi András, dr. Papp Ta
más, dr. Truppolai Tibor, dr. Szemán 
György (Miskolc, Vasgyári Kórház): CO2 
insufflatio hatása a sav-bázis egyensúlyra 
laparoszkópia során

VITA

10.40-11.00 SZÜNET

11.00 PSZICHOSZOMATIKA 
ELŐADÁSOK
Üléselnök: DR. POHÁNKA ÖDÖN 
Titkárok: DR. ESZTERGÁLY SZÖ
RÉNY, DR. JUHÁSZ ANTAL

i, Dr. Szeverényi Péter (DOTE Női Klini
ka): Szemléletváltás a nőgyógyászati daga
natos betegek ellátásában 15 perc

2. Forgács Attila (DOTE Női Klinika): 
Pszichés alkalmazkodás a rákhoz 15 perc

VITA

3. Dr. Adám Borbála (DOTE Női Klini
ka): Az újszülött első napjai 15 perc

VITA

12.00 A PSZICHOSZOM ATIKÁVAL 
KAPCSOLATOS POSZTEREK ISMER
TETÉSE
Üléselnök: DR. OROSZ TÓTH MIKLÓS 
Titkárok: DR. DZVONYÁR JÁNOS, DR. 
INSTITORIS ISTVÁN

1. Dr. Hagymásy László, dr. Farkas 
László, dr. Gaál József (Miskolc, Megyei 
Kórház): Birth-mate típusú szülőszék .al
kalmazásának tapasztalatai osztályunkon

2. Dr. Farkas László, Dr. Hagymásy 
László, Dr. Gaál József (Miskolc, Megyei 
Kórház): A családközpontú szülészeti 
programunk

3. Dr. Várfalvi Katalin, dr.'Hagymásy 
László, dr. Gaál József (Miskolc, Megyei 
Kórház): Rooming-in

4. Dr. Ónodi Zoltán, dr. Huszár Ernő, 
dr. Sólyomvápi Mária, dr. Szabó Zsolt 
(Miskolc, Semmelweis Kórház): A szülés
re felkészítés módszerei osztályunkon

5. Dr. Meskó László, dr. Bikki Béla 
(Szikszó, II. Rákóczi Ferenc Kórház): Pszi- 
choszomatika a szülésfelkészítésben beteg
anyagunkból

6. Dr. Zelena János, dr. Koltai Miklós, 
dr. Zámbó László (Miskolc, Vasgyári Kór
ház): A szülésre való felkészítés 10 éves 
gyakorlata

7. Dr. Gordán Gyula, dr. Adorján Gusz
táv, dr. Komafeld János, dr. Káldy Zoltán, 
dr. Orosz Tóth Miklós (Nyíregyháza, Jósa 
András Kórház): Együttszüléssel szerzett 
tapasztalataink

8. Dr. Kovács Károly (Debrecen, Városi 
Rendelőintézet): Szemléltető egészségvé
delem szakrendelői váróban

VITA

12.45-14.00 EBÉDSZÜNET

14.00 TANULSÁGOS ESETEK 
Üléselnök: DR. FARKAS MÁRTON 
Titkárok: DR. BERKÓ PÉTER, DR. SZI
LÁGYI SÁNDOR

1. Dr. Walid Ibrahim (Damaszkusz, Álla
mi Kórház): Hasűri terhesség

2. Dr. Kovács László, dr. Szomolya Mi
hály (Debrecen, dr. Kenézy Gyula Kór
ház): Elveszettnek hitt IUD esete

3. Dr. Bodnár Béla (DOTE Női Klinika): 
Sterilizálás. A beteg kérése, beleegyezése

4. Dr. Vita Katalin, dr. Bedő Tibor (Be
rettyóújfalu, Zöld Sándor Kórház): Nozo- 
komiális gyermekágyi és újszülöttkori fer
tőzések sectio caesarea után

5. Dr. Szénási György, dr. Erdélyi Mi
hály, dr. Rákosi Miklós, dr. Vita Katalin, 
dr. Bedő Tibor (Berettyóújfalu, Zöld Sán
dor Kórház): Elhanyagolt terhességek és 
szülések szövődményei
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6. Dr. Fügedi László, dr. Gál János 
(Nyíregyháza, Jósa András Kórház): Inver- 
sio uteri konzervatív megoldása

7. Dr. Fekete Zoltán, dr. Pető György, dr. 
Orosz Tóth Miklós (Nyíregyháza, Jósa 
András Kórház): Szimultán terhesség, érett 
súlyú magzat

8. Dr. Káldy Zoltán, dr. Kelecsényi Sán
dor, dr. Pap Károly, dr. Orosz Tóth Miklós 
(Nyíregyháza, Jósa András Kórház): Frak- 
cionált abráziók során szerzett érdekesebb 
tapasztalataink

9. Dr. Papp Károly, dr. Orosz Tóth Mik
lós (Nyíregyháza, Jósa András Kórház): 14 
év alatt végzett konizációk tapasztalatai.

10. Dr. Fábián Antal, Dr. Orosz Tóth 
Miklós (Nyíregyháza, Jósa András Kór
ház): Szülésmegindítás időpontjának meg
választása magzati retardációval egy eset 
kapcsán

11. Dr. Major Tamás (DOTE Női Klini
ka): Óriási (6 kg) lig. rotundum fibroma

12. Dr. Kovács Judit (DOTE Női Klini
ka): Douglas abscessus virgo kislánynál

13. Dr. Birinyi László (DOTE Női Klini
ka): Tuboovarialis abscessus és collum car
cinoma együttes előfordulása

14. Dr. Murvay Katalin (DOTE Női Kli
nika): Súlyos tüdőembolia miatt késleltetett 
myoma +  ovarium carcinoma műtét

15. Dr. Juhász Béla (DOTE Női Klinika): 
Kétoldali adnextumort utánzó hatalmas ve
na plexus. Differenciáldiagnosztika transz- 
vaginális color Dopplerrel

16. Dr. Jenei Katalin (DOTE Női Klini
ka): Malignus tumort utánzó dermoid 
tömlő

VITA

14.50-15.00 SZÜNET

15.00 Üléselnök: DR. SZABÓ SÁNDOR 
Titkárok: DR. DEMETER GYÖRGY, DR. 
MOCSÁRY PÉTER

17. Dr. Zatik János (DOTE Női Klinika): 
Harmadik rosszindulatú daganat (endo
metrium carcinoma)

18. Dr. Aranyosi János (DOTE Női Klini
ka): Veseelégtelenség, haemodialysis, vér
zészavar

19. Dr. Gertig Judit (Miskolc, Megyei 
Kórház): Hasi tumor képét utánzó haema- 
tocolpos serdülőkorban

20. Dr. Győrfi Gyula (Miskolc, Megyei 
Kórház): Szülést követően kialakult sárga
sággal járó szeptikus állapot

21. Dr. Papp Gyula (Miskolc, Megyei 
Kórház): Négy „óriás ovariális tumoros” 
esetünk tanulságai

22. Dr. Kerek Gyula (Miskolc, Megyei

Kórház): Császármetszést, ill. relaparoto- 
miát követő akut veseelégtelenség

23. Dr. Vreczenár László (Miskolc, Me
gyei Kórház): Mély vénás trombózis szo
katlan esete gyermekágyban

24. Dr. Koltai Miklós, dr. Nagy László 
(Miskolc, Megyei Kórház): Önkielégítés 
szövődménye

25. Dr. Kiss Lajos, dr. Csorna Béla, dr. 
Holló János (Miskolc, Vasgyári Kórház): 
Ultrahanggal diagnosztizált intakt méhen 
kívüli terhesség

26. Dr. Simó Dezső, dr. Szikszói Péter, 
dr. Kovács László (Debrecen, dr. Kenézy 
Gyula Kórház): Gázgangréna fertőzés ter
hesség és szülés alatt

27. Dr. Megadja Sándor (Sátoraljaújhely, 
Városi Kórház): Diagnosztikus nehézséget 
okozó hasüregi idegentest •

28. Dr. Esztergály Szörény (Mátészalka,
II. Rákóczi Ferenc Kórház): Endometriosis 
externa császármetszés utáni hegben

29. Dr. Váradi József, dr. Balázs Gusztáv, 
dr. Kocsis Zsolt (Kazincbarcika, Városi 
Kórház): Ovariális terhesség ritka esete

30. Dr. Balázs Gusztáv, dr. Váradi József, 
dr. Kocsis Zsolt (Kazincbarcika, Városi 
Kórház): Laphámrák és in situ adenocarci
noma együttes előfordulása a portión

31. Dr. Jeney Gyula, dr. Gordos Szilárd 
(Salgótarján, Madzsar József Kórház): Mi 
a teendő előesett köldökzsinór esetében?

32. Dr. Hlinka Tibor (Salgótarján, 
Madzsar József Kórház): Cementitis okoz
ta hólyag-, vese- és bélszövődmények

VITA

16.00-16.30 SZÜNET

16.30 Üléselnök: DR. BÁRKÁI LÁSZLÓ 
Titkárok: DR. KARSAI KÁROLY, DR. 
TELKES LÁSZLÓ

33. Dr. Török Olga (DOTE Női Klinika): 
Arthrogryphosis congenita különleges 
esete

34. Dr. Harsányi Agnes (DOTE Női Kli
nika): Ló influenza vírus feltételezett tera
togen szerepe

35. Dr. Bolodár Alajos (DOTE Női Kli
nika): Intakt burok mellett létrejött újszü
löttkori staphyloderma

36. Dr. Szemcsák Miklós (Szikszó, II. 
Rákóczi Ferenc Kórház): Pylephlebitis, 
pylethrombosis szülészeti felismerése és 
nyomon követése a társosztályok és a klini
ka segítségével

37. Dr. Boros Attila, dr. Demeter György, 
dr. Tóth Imre (Szikszó, II. Rákóczi Ferenc 
Kórház): Vastagbél és ovarium tumor 
együttes előfordulása és konzekvenciája

38. Dr. Molnár Ferenc, dr. Baksai István 
(Szolnok, Hetényi Géza Kórház): Akut ha
sat okozó nekrotizáló myoma

39. Dr. Krivácsy Gábor, dr. Kmsznai Gé
za, dr. Keller Emese (Szolnok, Hetényi Géza 
Kórház): Hüvelyi sarcoma fiatal nőbetegnél

40. Dr. Erdődi Zoltán, dr. Pohánka 
Ödön, dr. Nyerges László (Szolnok, Heté
nyi Géza Kórház): Doppler flowmetriával 
szerzett tapasztalatok

41. Dr. Szuchy Róbert, dr. Huszár Ernő, 
dr. Sallai Zsolt (Miskolc, Semmelweis 
Kórház): Retroperitoneális elhelyezkedésű 
malignus tumor középidős terhességben

42. Dr. Török Pál, dr. SotkovszJcy Tibor, 
dr. Huszár Ernő (Miskolc, Semmelweis 
Kórház): Douglas drén okozta sigma perfo- 
ratio ritka esete

43. Dr. Huszár Ernő, dr. Berkő Péter, dr. 
Topscher András (Miskolc, Semmelweis 
Kórház): Ikerszülés után kialakult para- 
metrán haematoma

44. Dr. Szabó Barna, dr. Szüle Dénes, dr. 
Szuchy Róbert (Miskolc, Semmelweis Kór
ház): Flowmetria kóros ikerterhességben

45. Dr. Szüle Dénes, dr. Váradi Ernő, dr. 
Topscher András (Miskolc, Semmelweis 
Kórház): Diagnosztikus és terápiás nehéz
séget okozó paravesicalis fibroma esete

46. Dr. Hernádi László (Eger, Markhot 
Ferenc Kórház): Magzati pitvarfibrilláció, 
mint a bétamimetikum alkalmazásának 
szövődménye

47. Dr. Hernádi László (Eger, Markhot 
Ferenc Kórház): Szülészeti-nőgyógyászati 
UH vizsgálatok számítógépes leletezése, 
archiválása, szakértői rendszere 
VIDEOFILMEK BEMUTATÁSA A TUDO
MÁNYOS ÜLÉS SORÁN ÉS A SZÜNETEK
BEN TÖBB ALKALOMMAL

Dr. Hagymásy László, dr. Gaál József 
(Miskolc, Megyei Kórház): Együttszülés 
szülőszéken

Dr. Zámbó László, dr. Bárkái László, dr. 
Hardonyi András, dr. Csurilla Lajos (Mis
kolc, Vasgyári Kórház): „Jöttödre várva. . . ”

17.30 ZÁRSZÓ: PROF. DR. LAMPÉ 
LÁSZLÓ

Az Országos Johan Béla Közegészség- 
ügyi Intézet 1990. október 16-án du. 13.30 
órakor tudományos ülést tart a Fodor
teremben (Nagyvárad tér 2.).

Téma:
Molnár Jenő: A veszélyes anyagokra vo

natkozó szabályozás a Közös Piac országai
ban. Szabályozás az NSZK-ban.



ASS-100 mg pezsgőtabletta
Fájdalom és  lázcsillapító, valam int gyulladáscsökkentő 

gyógyszer e lsőso rban  gyerm ekek részére. 
Gyermekek szokásos egyszeri adagja, ha az orvos m ásképpen 

nem  rendeli
3 -  4 éves korban 1 pezsgőtab letta
4 -  6 éves korban 2 pezsgőtab letta
6 -9  éves korban 3 pezsgőtab letta

'Fenti adag 4 óránként alkalmazva, de naponta legfeljebb ötszór 
Gyermekeknek és serdülőknek csak az orvos kifejezeti 

u tasítá sá ra  adható
A pezsgőtablettát 1 pohár vízben fel kell oldani é s  é tkezés után 

kell bevenni
Gyermekek lelső légúti vírusfertőzése illetve bárányhimlője vagy 

annak akár gyanúja esetén is. kizárólag orvosi utasításra 
alkalmazható. Amennyiben alkalmazásra kerül a gyógyszer ezen 

betegségek esetén és esetleg tarlós hányás, kábultság. 
eszméletvesztés lép tel. haladéktalanul orvost kell hívni a 

gyermekhez, m ivel ezek a tünetek egy rendkívül ritka, de adott 
esetben életveszélyes betegség je lei is lehetnek.

A készítményt nem szabad szedni: 
-  te rhes  nőknek a te rhesség  utolsó három  hónapjában  

-  gyom or- é s  nyom béltekélybetegségben szenvedőknek 
-  fokozott vérzékenységü egyéneknek

- Szalicilét tarta lm ú készítmények iránt érzékeny egyéneknek 
Csak az orvos kifejezett utasítása esetén alkalmazza a gyógyszert:

-  asztm a, szénanátha, orrnyálkahártya polyp, krónikus légúti
fertőzés (tőleg szénanáthaszerú

tünetekkel kapcso latosan) esetén
-  egyéb gyógyszerekkel szem beni túlérzékenység (pl. 
csa lánk iü tés , viszketés, bőrreakciókj esetén
-  állandóan fennálló vagy ism étlődő gyomor- es 
nyom béipanaszok esetén
-  m áj é s  vesebetegség  ese tén
-  te rh esség  alatt
-  szo p ta tá s  idején. Amennyiben rendszeresen nagyobb 
m ennyiségű  gyógyszer szedése  válik szükségessé, a csecsem őt 
el kell választani
-  gyerm ekek te lsó  légúti vírusfertőzése illetve báranyhim lőie 
vagy akár annak gyanúja ese tén
A gyógyszel alkalm azása kapcsán előtordulhatnak gyom or- és 
bélpanaszok asz tm ás roham ok, bőrreakciok. nagyobb 
adagoknál fulzúgás. szédülés. Bármilyen, a gyógyszer 
a lkalm azása folyamán előforduló nem-kívánatos m ellékhatásról, 
valam int egyéb szokatlan tünetrő l vagy panaszról a kezelőorvost 
haladéktalanul 'ájékoztatni kell. é s  a gyógyszer további szedese 
csak  az o rvos u tasításá ra  folytatható. Fekete un. szurokszéklet 
e se tén  azonnal orvoshoz kell fordulnia.
Gyermekek elől gondosan  el kell zárni a gyógyszert1 
M ás gyógyszer egyidejűleg csak  a kezelőorvos tudtával 
szedhető , m ert az együttes alkalm azás során m ódosulhat a 
gyógyszerek hatása
Száraz helyen, nedvességtő l é s  lénytől védve 
szobahőm érsékleten  ta rtan d ó 1

Gyártja a Pharmavit Rt. Veresegyház, lévai u. 6.
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PÁLYÁZATI
H IR D E T M É N Y E K

(179)
Gödöllői város központi és Pécel nagy

község összevont felnőtt ügyeletéhez kül
ső ügyeletet vállaló kollégákat keresünk.

Felvilágosítást ad: — rendelőintézet 
igazgató főorvosa Gödöllőn,
— központi rendelő vezető főorvosa 
Pécelen.

Papp Katalin dr. 
igazgató főorvos

(180/a)
A Főv. Heim Pál Gyermekkórház- 

Rendelőintézet főigazgató főorvosa (1089 
Bp., Üllői út 86.) pályázatot hirdet az újon
nan kialakításra kerülő 10 ágyas szemészeti 
osztály osztályvezető főorvosi állására.

A kinevezés határozott időre szól, az il
letmény a szakmai gyakorlati idő figyelem- 
bevételével kerül megállapításra.

Az osztályvezető feladatát képezi az osz
tály és az integrált személyzeti szakrende
lés irányítása.

Pályázati feltétel: szemész szakorvosi ké
pesítés és 10 éves klinikai szakorvosi gya
korlat.

A pályázónak meg kell felelnie az osz

tályvezető főorvosokkal szemben támasz
tott intézeti követelményrendszerben fog
laltaknak. (Megtekinthető a Személyzeti és 
Oktatási Osztályon).

A pályázat elbírálásánál előnyben része
sül a gyermekszemészeti szakgyakorlattal 
rendelkező pályázó.

A pályázatokat a 7/1987. (VI. 30.) EüM 
sz. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak 
szerint a megjelenést követő 30 napon belül 
az intézet főigazgató főorvosához kell be
nyújtani.

Gorácz Gyula dr. 
c. egyetemi tanár 

főigazgató főorvos

(181)
A Hercegkút Községi Közös Tanács el

nöke (Hercegkút, Petőfi u. 110.) pályázatot 
hirdet a megüresedett körzeti orvosi állás
helyre.

A körzethez egy társközség tartozik.
Bérezés — munkaviszonyban töltött idő

től függően — vonatkozó jogszabály 
alapján.

Háromszobás szolgálati lakás biztosított. 
Az állás azonnal betölthető.

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől 
számított 30 napon belül kell megküldeni.

Hoffmann János 
tanácselnök

(182)
Az Ajka Városi Tanács Magyar Imre 

Kórház-Rendelőintézet igazgató főorvosa 
pályázatot hirdet a baleseti sebészeti osztá-. 
lyon megüresedett osztályvezető főorvosi 
állás betöltésére.

Pályázati feltétel: sebész, traumatológus 
szakképesítés, legalább 10 éves szakmai 
gyakorlat.

Kézsebészeti jártassággal rendelkezők e- 
lőnyben részesülnek a pályázat elbírálásánál.

Bér: kulcsszám szerint.
A lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Pályázathoz csatolni kell a 7/1987. (VI. 

30.) EüM számú rendeletben meghatáro
zott okmányokat.

Pályázatot a VT Magyar Imre Kórház- 
Rendelőintézet igazgató főorvosához kell 
benyújtani a megjelenéstől számított 30 na
pon belül.

Mikola István dr. 
igazgató főorvos

(183)
A Budapest Főváros Tanácsa V. B. Jahn 

Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgató 
főorvosa (1024 Bp., Köves u. 2—4.) pályá
zatot hirdet:

orvosi állást, Bőrgondozójába. 
Szakvizsga előtt állók jelentkezését vátjuk.

Kálnoki Gyöngyössy István dr.
főigazgató főorvos

Viszonylag ta r tó s  hatású, nem kardioszelektív béta-adrenerg  receptorblokkoló, a farmakológiai és a klinikai vizsgálatokban a propranololnál 
3-10-szer hatékonyabb.
Egy ta b le tta  5 mg cloranololum  hydrochloricum ot tartalm az.

JA V A L L A T O K :
—  h ipertón ia esetén önmagában vagy szaluretikum m al,
— angina pectoris,
— különböző szívritm uszavarok,
— esszenciális keringési hyperkinesis,
— hypertrophiás obstruk tiv  cardiom yopathia,
— hyperthyreosisban (adjuváns kezelésként).
Abszolút ellenjavallata a digitálisszal és diuretikum m al nem kom penzálható keringési elégtelenség, beteg sinuscsomó szindróm a, másod- és 
harm adfokú atrioventricularis block, metabolikus acidózis, asthm a bronchiale, ill. egyéb erede tű  súlyos obstruktiv  légzési elégtelenség, brady
cardia. Elegendő tapasztalat hiányában te rheseknek  való adása nem javallt. Relatív ellenjavallata még claudicatio in term ittens és Raynaud- 
szindróm a.
A D A G O L Á S A : Kezdő adagja fe lnőtteknek naponta 2-3 y . / 7 tab l.
A betegség súlyosságától függően adagja m ásod-harm adnaponta em elhető  a kívánt hatás eléréséig. Átlagos napi adagja 10-20 mg, maximálisan 
45 mg. A m ellékhatások közül a leggyakoribb a bradycardia, keringési elégtelenség, obstruk tiv  légzészavar, claudicatiós panaszok fokozódása 
az adag csökkentésével m egszüntethető.
A nausea, diarrhoea, álmatlanság a kúraszerü adagolása során spontán  megszűnhet.
G Y Ó G Y S Z E R K Ö L C S Ö N H A T Á S O K : Kombinációs kezelés során az együtt a d o tt egyéb vérnyom áscsökkentő gyógyszerekkel egymás 
hatását e rősítik .
Fokozott óvatossággal adható
— katecholam in depletió t okozó gyógyszerekkel és adrenerg  neuronbénítókkal,
— inzulinnal és orális antidiabetikum m al.

F IG Y E L M E Z T E T É S : Tartós Tobanum -kezelés elhagyása csak fokozatosan, orvosi ellenőrzés m elle tt tö r té n h e t.
Labilis és inzulint igénylő d iabetesben a vércukorszin t időnkénti ellenőrzése szükséges, és az antidiabetikum -adagot ad o tt esetben  újra be kell 
állítani.

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST
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100 mg tabletta 500 mg tabletta

ANTIPYRETIKUS 
ÉS ANALGETIKUS HATÁSÚ

HATÓANYAG: 100 mg ill. 500 mg paracetamolum 
tablettánként.

JAVALLATOK: láz. illetve enyhe és középsúlyos 
fájdalom csillapítása.

ELLENJAVALLATOK: Paracetamol túlérzékenység. 
A vese- és májfunkció zavara. Glukoz-6-foszfát 
dehidrogenáze hiánya (haemolitikus anémia). Meu- 
lengracht—Gilbert szindróma.

ADAGOLÁS: Szokásos felnőtt adagja 50(j)—1000 
mg (1—2 500 mg-os tabl.), a panaszok intenzitása 
szerint, maximum naponta 3000 mg (3x2 tabl.) 
Szokásos adagja gyermekeknek:
3 hó—1 év: 50—150 mg (Vi—IV2 100 mg-os 
tabl.),
1 év—5 év: 150—250 mg (1%—2Vi 100 mg-os 
tabl.),
5 év—14 év: 250—500 mg (2V2—5 100 mg-os vagy 
V2—1 500 mg-os tabl.) 
naponta 3—4-szer.
A gyógyszert evés után bőséges folyadékkal kell 
bevenni.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK: Óvatosan ad 
ható:
— májenzim indukációt növelő készítményekkel: pl. 

fenobarbital. glutetimid, fenitoin, karbamazepin, 
rifampicin (a toxikus paracetamol metabolitok 
felszaporodhatnak),

— kloramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása nő),

— antikoagulánsokkal (protrombinidő megnő),
— doxarubicinnel (májkárosodás veszélye nő)

FIGYELMEZTETÉS: Kifejezett májkárosodás esetén 
óvatosan adagolandó. Befolyásolhatja a laboratóriu
mi tesztek eredményét (szérum; húgysav; vér: heparin, 
theophyllin, cukor; vizelet; aminosav szintjét). Túlada
golása esetén hánytató (emetin) adása javasolt. Anti- 
dotumok: N-acetylcystein vagy methionin (a gluta- 
tion prekurzorai. amelyek inaktiválják a paracetamol 
toxikus metabolitját.) Terheseknek (különösen az I. 
trimeszterben) és szoptatós anyáknak való adása 
megfontolandó. Egyidejű alkohol fogyasztás a májká
rosodás veszélyét növeli.

MEGJEGYZÉS:*Vény nélkül is kiadható.

MELLÉKHATÁSOK: Igen ritkán fordulnak elő és 
nem jellemzőek. Szedése során érzékeny egyéneknél 
túlérzékenységi bőrreakciók alakulhatnak ki.
Nagy adagban toxikus, igen nagy adagban letális 
májkárosodást okozhat. Ennek korai tünetei: hányin
ger. hányás, izzadás, általános gyengeség, rossz 
közérzet.

CHINOIN BUDAPEST A

CSOMAGOLÁS: 10 db 100 mg-os tabletta 
10 db 500 mg-os tabletta

ELŐÁLLÍTJA: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti 
Termékek Gyára Rt.
BUDAPEST



CO R DA FL EX® filmtabletta

koszorúér-tágító, antihypertensivum

HATÓANYAG

10 mg nifedipinum filmtablettánként.
Gátolja a Ca2+ ionok beáramlását a szív és az erek 
izoms'ejtjeibe.
Ennek következtében mérsékli a szívizom kontraktilitá- 
sát és a perifériás érellenállást. Fokozza a koszorús
erek átáramlását.
Javítja az O2 igény és kínálat arányát a szívizomban.

JAVALLATOK

Krónikus isémiás szívbetegségek, angina pectoris tar
tós kezelése és a rohamok megelőzése, hipertónia.

ELLENJAVALLATOK

Akut miokardiális infarktus, kardiogén sokk, pitvari si
nusszindróma. Terhesség.

ADAGOLÁS

Egyéni elbírálást igényel. Szokásos adagja naponta 
30 mg (3-szor 1 filmtabletta).
Angina pectoris roham, illetve hipertóniás sürgősségi 
állapot esetén a filmtablettát szét kell rágni és rövid 
ideig a szájban tartani. Két bevétel közötti időtartam 2 
óránál nem lehet kevesebb.

MELLÉKHATÁSOK

Fejfájás arcpír, bokaduzzadás, melegségérzés, szé
dülés, émelygés, fáradtság, palpitáció, ritkán has
menés.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK

— Antihipertenzív szerek, béta-receptor-blokkolók és 
H2-blokkolók hatását erősítheti, illetve kiegé
szítheti.

— Kinidinnel történő együttes adagolása fokozott 
óvatosságot igényel (az EKG-n a QT-szakaszt káro
san meg nyújthatja, malignus kamrai ritmuszavart 
provokálhat).

— ACE inhibitorok (Tensiomin) a hatást jelentősen fo
kozzák.

FIGYELMEZTETÉS

A kombinációban alkalmazott egyéb gyógyszerek 
adagját egyénileg kell meghatározni. Súlyos koroná- 
riabetegségekben szükséges más antianginás szerek 
adása is. Rohamok esetén nitroglicerin mellett béta- 
receptor-blokkolók alkalmazása ajánlatos. Szívglüko- 
zidok a Cordaflex-kezelés alatt is szedhetők. 
Állatkísérletekben — bár a humán dózis sokszorosá
ban — teratogén és fötotoxikus. Már alacsonyabb dó
zisban is tokolitikus hatású, azaz gátolhatja a tolófájá
sok erősségét, ezért a Cordaflex filmtabletta 
alkalmazására terhes nőkön csak akkor kerülhet sor, 
ha a beteg tenziója más korlátozás nélkül szedhető 
gyógyszerekkel megnyugtató módon nem normalizál- 
ható. Alkalmazásának első szakaszában — egyénen
ként meghatározandó ideig — járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A továb
biakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke.
A gyógyszer szedése alatt alkoholt fogyasztani tilos! 
Fénytől védve tartandó!

MEGJEGYZÉS

»J« Csak vényre adható ki.

CSOMAGOLÁS

100 db filmtabletta
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