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Az Alzheimer-dementia molekuláris genetikai markerei
Németh Attila dr.'*, Urbanics Kinga dr.2, Tariska Péter dr.2, Kramer Judit dr.3, Füst György dr.3, 
Dinya Elek dr.4, Ábel Tatjána dr.5, Romics László dr.5, Pados Gyula dr.’, Manfred Hüttinger dr.6 
és Császár Albert dr.5
Fővárosi Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, IV. Belgyógyászati Osztály, Budapest (főorvos: Pados Gyula dr.)1 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Memória Klinika, Budapest (főorvos: Tariska Péter dr.)2 
Országos Hematológiai, Vértranszfűziós és Immunológiai Intézet, Budapest (igazgató: Petrányi Győző dr.)3 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Számítástechnikai Központ, Budapest (igazgató: Sáli Attila dr.)4 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest (igazgató: Romics László dr.)5 
Institute for Medical Chemistry, University o f Vienna, Bécs, Ausztria (igazgató: Eric Kaiser dr.)6

Az Alzheimer-dementia (AD) egy progresszív neurode- 
generatív betegség, amely a 65 év feletti népességben je
lentkező dementiák egyik leggyakoribb formája. Diag
nózisa a kognitív funkciók megítélésén, egyéb dementiát 
okozó faktorok kizárásán és agyi CT vizsgálaton alap
szik, de a kórkép csak neurohisztológiai jelek alapján bi
zonyítható. A betegség etiológiája ismeretlen, kezelése 
megoldatlan. A pathomechanismust érintő intenzív kuta
tások során vált ismertté, hogy az apolipoprotein £4 alléi 
nagyobb gyakorisága és a késői kezdetű AD előfordulása 
között kapcsolat van. AD-ben szenvedő hazai betegeken 
a szerzők vizsgálatainak célja az apó E polimorfizmus 
jellemzése, valamint a kórkép kialakulásában feltételez
hetően szerepet játszó immunológiai folyamatok miatt — 
az irodalomban eddig még nem vizsgált — komplement 
és lipoprotein(a) [Lp(a)j polimorfizmus tanulmányozása 
volt. 35 AD-ban szenvedő (26 nő, 9 férfi) beteg (átlag
életkor 66,4±8,7 SD év) analízisét végezték el, akik kö
zül 18 beteg a késői kezdetű típushoz tartozott. Az £4 al
léi szignifikánsan gyakoribb volt mind a korai, mind a 
késői betegcsoportban a kontrollokhoz viszonyítva (0,29 
vs 0,14 és 0,33 vs 0,09). A korai formában talált nagy apó 
E4 gyakoriság eltér az eddigi nemzetközi adatoktól. A 
szérum lipid és lipoprotein és Lp(a) koncentráció, vala
mint az Lp(a) fenotípus eloszlás nem mutatott különbsé
get a kontroll csoporthoz képest. Ezzel szemben a komp
lement C4A Q0 (null) és a Bf F alléi előfordulási aránya 
a késői kezdetű AD-ban nagyobb volt, mint a kontroll 
egyénekben (0,305 vs 0,139 és 0,305 vs 0,255), amely a 
komplement rendszer érintettségét jelzi.

Kulcsszavak: Alzheimer-dementia, apoE genotípus, Lp(a) fe
notípus, komplement faktor allotípusok, lipidparaméterek

* Jelenlegi munkahelye: The University of Texas Southwestern Me
dical Center at Dallas, Department of Clinical Nutrition 5323 Harry Hi
nes Boulevard, Y3.212 Dallas, Texas 75235—9052

Rövidítések: AD  .=  Alzheimer demenda; alpha-2 M =  atpha-2 mac
roglobulin; PDGF =  platelet-derived growth factor; TGF =  transfor
ming growth factor

Molecular genetic markers of Alzheimer’s disease. Alz
heimer’s dementia (AD) is a progressive neurodegener- 
ative disease which is one of the most common forms of 
dementia in the above 65 years old age group. Diagnosis 
is based upon evaluation of cognitive skills, elimination 
of other dementia associated diseases and on cranial CT 
examination. However, definitive diagnosis is proved 
only by neurohistological findings. The etiology of the 
disease is unknown and effective treatment is not avail
able. Intensive research into the pathomechanism of the 
disease revealed a connection between increased fre
quency of apolipoprotein £4 allele and later onset of AD. 
The aim of the author’s research was to characterize 
apolipoprotein E polymorphisms in AD patients and to 
examine immunological factors which could play an im
portant role in the development of the disease such as the 
polymorphism of complement and lipoprotein(a) [Lp(a)] 
alleles previously had not been investigated. 35 AD pa
tients (26 female, 9 male) were examined (mean age 66,4 
years±8,7 SD). 18 of these patients showed late onset of 
the disease. The £4 allele was significantly more 
frequent in both early and late onset groups compared to 
controls (0.29 vs 0.14 and 0.33 vs 0.09). The high fre
quency of apó E4 found in the early onset group in this 
study differs from other international data. Serum lipid, 
lipoproteins, Lp(a) concentrations and Lp(a) phenotype 
distribution showed no significant difference compared 
to controls. Furthermore, it was found that the frequency 
of complement C4AQ0 (null) and Bf F alleles was higher 
in the late onset AD group compared to controls (0.35 vs
0.139 and 0.305 vs 0.225) suggesting an active involve
ment of the complement system in the pathogenesis of 
this disease.

Key words: Alzheimer’s dementia, apo E genotype, Lp(a) 
phenotype, complement factor polymorphism, lipid para
meters

A 65 év feletti populációban előforduló dementia 
40—60%-a az Alzheimer-dementia (AD). Ebben a kor
osztályban gyakorisága 5—11%, míg a 85 év felettiek ese
tében aránya már a 47%-ot is elérheti (33). Az AD egy 
progresszív neurodegeneratív betegség, amelynek pontos 
etiológiája nem ismert. Az AD fontos neuropatológiai is
mertetőjegye az intracelluláris neurofibrilláris fonatok
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(NF) és az extracelluláris senilis (amyloid) plakkok, me
lyeket elsőként Alzheimer írt le 1907-ben (2). A NF mole
kuláris hátterét a páros helikális filamentumokká aggre- 
gálódó, mikrotubulusokkal összefüggő, hiperfoszforilált 
tau-protein képezi. Az amyloid plakkok összetétele bonyo
lultabb, fő alkotója a 39—43 aminosavból álló amyloid 
beta-protein, mely az amyloid prekurzor protein (APP) 
proteolitikus fragmentje (12). Az amyloid plakk ezen kívül 
még számos egyéb fehérjét is tartalmaz: alpha-1 antikimo- 
tripszin (1), heparán szulfát proteoglikán (29), proteáz 
nexin-1 (25), kolinészteráz (21), aktivált komplement fak
torok (27), apolipoprotein E4 (apó E4), alpha-2 M, lakto- 
ferrin (18), citokinek (PDGF, TGF-beta 1) (24).

Az AD klinikai diagnózisa az NINCDS-ADRDA krité
riumai szerint (20) elsősorban a kognitív funkciók prog
resszív romlása (neuropszichológiai tesztek) és az agyi at
rophia (CT) kimutatásán alapul. A kórkép azonban csak 
neurohisztológiai módszerekkel bizonyítható. Az AD le
het korai (< 6 5  év) és késői kezdetű (>65 év), ugyanak
kor familiáris és sporadikus megjelenésű.

A molekuláris genetikai módszerek fejlődése révén 
AD-ban szenvedő betegek esetében is intenzív vizsgálatok 
folynak részben megfelelő markerek, részben a lehetséges 
oki tényezők megismerése céljából. A familiáris 
Alzheimer-dementia (FAD) korai formájának (az AD ke
vesebb, mint 5 %-a) eddig megismert genetikai hátterében 
a 21-es kromoszóma APP-t kódoló génszakaszán és a 14-es 
kromoszóma — részleteiben még ismeretlen területén — 
lévő mutációk állhatnak (32).

A késői kezdetű sporadikus AD újonnan felfedezett 
egyik lehetséges genetikai markere a 19-es kromoszómán 
kódolt apó E gén epsilon-4 (£4) allélje (5, 26).

Molekuláris genetikai vizsgálataink során a korai és ké
sői kezdetű AD-ban szenvedő betegeken egyrészt arra vol
tunk kíváncsiak, hogy hazai populációban hasonlóan 
specifikus-e az apó E genotípus eloszlás, másrészt a nem
zetközi irodalom szerint AD-ben még nem vizsgált Lp(a), 
komplement C3, C4, Bf polimorfizmus mutat-e valami
lyen jellegzetességet ebben a betegségben?

Betegek és vizsgálati módszer

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Memória Klini
káján kezelt, a NINCDS-ADRDA kritériumok szerint (20) való
színű AD-ban szenvedő 35 (26 nő, 9 férfi) beteget vizsgáltunk 
meg (átlagos életkor 66 ,4 ± 8 ,7  SD év). A familiáris (10 esetben 
volt meghatározatlan dementiára utaló adat a családban) és a spo
radikus formákat közösen értékeltük, de a betegség kezdete alap
ján korai (E-AD) és késői (L-AD) csoportot különböztettünk 
meg.

Az apo(a) és az apó E izoformák gyakorisági megoszlásánál 
a kontroll csoportot egy korábbi, véradókon végzett felmérés (7, 
13) alapján a nem és a kor szerint legjobban illeszthető egyének
ből válogattuk (2. táblázat). A  komplement vizsgálatok eredmé
nyeinek értékelésekor pedig 482 egészséges (194 férfi és 288 nő), 
60 év feletti egyén jelentette a kontroll csoporot.

A vérmintákat reggel, 12 órás éhezést követően vettük alkar 
vénából Monovette csövekbe a további plazma lipid, ill. DNS 
vizsgálatokra. Szeparálás után a plazmát és a sejtes elemeket 
—20°C-on tároltuk. Á szérum összkoleszterin- és trigliceridszin- 
teket automatizált, enzimatikus módszerrel vizsgáltuk. A high

density lipoprotein (HDL) értékeit az apó В-hordozó lipoprotei- 
nek foszfor-wolframsavas kicsapása utáni felülúszóból határoz
tuk meg. Az apó E genotipizálást Hixon és Vernier szerint (14) vé
geztük (Semmelweis OTE, III. Belgy. Klinika, Inst. Med. Chem. 
Univ. Vienna). Az Lp(a) szinteket ÉLISA (Immunozym, Immu
no AG, Ausztria), az apolipoprotein(a) [apo(a)] fenotípusokat 
(SI, S2, S3, S4, „null” alléi) nátrium dodecil sulfát- 
poliakrilamid gél elektroforézist követő „immunoblotting” eljá
rással detektáltuk (7) (Semmelweis OTE, Ш. Belgy. Minika). A 
komplement faktor C3, C4, ill. В fenotipizálás magas feszültségű 
agarózgél elektroforézissel, majd immunfixációval történt (3, 16, 
34) (OHVI, Immunpathologia).

Az eredmények statisztikai feldolgozását BMDP programmal 
(UCLA, Los Angeles, CA, 1985) végeztük. A kontingenciatáblá- 
kat Pearson-chi2-próbával értékeltük, az egyes csoportok közötti 
összehasonlításnál Welch-féle varianciaanalízist, ill. Kruskal— 
Wallis-tesztet használtunk, a p<0,05 értéket tekintve statisztikai
lag szignifikánsnak. A relatív rizikó, „odds ratio” számításánál 
a ,,crossproduct ratio” értékeit vettük figyelembe, 95 %-os konfi
dencia intervallumon belül.

Eredmények

Az egyes apó E genotípusok előfordulási gyakorisága (1. 
táblázat) alapján számolt apó E allélfrekvencia (2. táblá
zat) adatai szerint mind a korai, mind a késői típusú AD- 
ban szenvedő betegeknél szignifikáns eltérés észlelhető. 
Az apó £4 alléi előfordulása gyakoribb a nem és kor alap
ján válogatott kontroll egyénekhez viszonyítva. Számítása
ink szerint AD-s betegek esetében egy £4 alléi hordozása 
3,2-szeres relatív rizikóval jár. A késői kezdetű AD eseté
ben az apó £4 alléi jelenléte kifejezettebb. A vizsgált allé
lek [epszilon, komplement faktorok, apo(a)] relatív frek
venciája a Hardy—Weinberg szabályt követte.

1. táblázat: Az apó E genotípusok megoszlása Alzheimer- 
kórban

apó E 
genotípus E-AD Kontroll L-AD Kontroll AD Kontroll

2/2
2/3 0,06 0,12 0,11

—
0,08 0,06

3/3 0,47 0,59 0,27 0,81 0,38 0,70
3/4 0,35 0,29 0,50 0,19 0,43 0,24
4/4 0,12 — 0,06 — 0,08 —

2/4 — — 0,06 — 0,03 —

E-AD korai AD 
L-AD késői AD

2. táblázat: Az apó E allélfrekvenciák megoszlása 
Alzheimer-kórban

E-AD Kontroll L-AD Kontroll AD Kontroll

Kor (év) 59,4±5 48,4±4,6 73,8±4,7 54,2±6 66,4±8,7 51,2±6
EA 0,29 0,14* 0,33 0,09* 0,32 0,13*
£3 0,68 0,80 0,59 0,91 0,62 0,83
E2 0,03 0,06 0,08 0 0,06 0,04

E-AD korai AD 
L-AD késői AD
*p<0,01 (a vizsgált és a kontroll csoportok közötti teljes allélfrekvencia- 
megoszlás különbsége)

1932



3. táblázat: Alzheimer betegségben a szérum lipid és 
lipoprotein koncentrációk (átlag ±  SD) az egyes apó E 
genotípus-csoportoknak megfelelően

E2 E3 E4 Összes
n =  3 n =  13 n =  19 n =  35

Összkoleszterin
(mmol/1) 6 ,1 + 0 ,6 5 ,3 ±  1,1 6 ,1 ± 0 ,8 5 ,8 ±  1,0

Triglicerid
(tmnol/1) 1 ,2 ± 0 ,6 1 ,6 ± 0 ,6 1 ,9 ± 0 ,5 1 ,8 ± 0 ,5

HDL koleszterin* 
(mmol/1) 1 ,7± 0 ,1 0 ,9 ± 0 ,2 1 ,9 ± 0 ,5 1,1 ± 0 ,3

Atherogen index 3 ,3 ± 0 ,4 5 ,9 ± 1 ,7 5 ,6 ± 2 ,2 5 ,8 ± 1 ,9

E2 =  E2/E3 típus 
E3 = E3/E3 típus
E4 = E3/E4, E2/E4 és E4/E4 típusok 
*p<0,Ö5 (Kruskal-Wallis teszt)

A betegek szérum lipid és lipoprotein koncentrációit a
3. táblázat matatja. Az egyes apó E genotípusokat konven
ciók alapján csoportosítottuk. A HDL koleszterin értékek 
esetében volt eltérés: az E4, vagy E2 csoportba tartozók 
értéke magasabb volt. A szérum Lp(a) szintek nem külön
böztek a kontroll csoportban mértektől (41a. táblázat).

A genetikai markervizsgálatunk során az apo(a) fenotí- 
pusok előfordulását határoztuk meg (4/b. táblázat) és a 
két főcsoport gyakorisági adatai nem mutattak különbsé
get (4/c. táblázat). A komplement rendszernél a C4*Q0 
és a Bf*F allélek szignifikánsan gyakrabban voltak megfi
gyelhetőek az AD késői kezdetű formáiban (5. táblázat).

Megbeszélés

Az AD betegségnek számos rizikófaktora ismert: életkor, 
női nem, familiáris érintettség, Down-szindrómá, korábbi 
fejsérülés és agyi ischaemia.

Az elmúlt évek vizsgálatai egy új összefüggést, az AD 
és az apolipoprotein E polimorfizmus közötti kapcsolatot 
mutatták ki (31). Az apó E három fő allotípusa egy amino- 
savban különbözik egymástól (cisztein-arginin csere a 
112 és 158 pozícióban), amelyek gyakorisági sorrendje 
(£ 3 > £ 4 > £ 2 ) az egészséges különböző etnikai populáci
ókban állandó (13). Az apó E fenotípusokat tekintve az át
lagnépességben az E 3/* 90%, az E 3/3 60%, az E4/* 
25%, az E 4/4 pedig 2—3%-ban fordul elő (13). Az apó E 
polimorfizmus eddig csak a lipidanyagcsere területén volt 
jelentős. Az apó E számos lipoprotein (VLDL, IDL, HDL) 
fehérje alkotóeleme, szabályozza e partikulumok metaboliz- 
musát, és befolyásolja a szérum lipidszinteket (8).

Az apó E a központi és a perifériás idegrendszer fizio
lógiájában is fontos tényező. Hepatikus szintézise mellett 
keletkezésének második fő helye az agy (9), ahol a rezi
dens makrofágok (asztrociták és a mikrogliák) termelik 
(35). Fiziológiás funkciója a neuronális regeneráció 
(idegsérülés után szintézise 250—350-szeresére nő) és az 
axonális migráció szabályozása (35). AD-ban az apó E ki
mutatható az extracelluláris senilis plakkokban és az intra- 
celluláris neurofibrilláris fonatokban. Az apó E polimor-

4. táblázat: Az Lp(a) koncentrációk és apo(a) fenotípusok 
megoszlása Alzheimer-kórban

a) Lp(a) koncentráció megoszlás

E-AD Kontroll L-AD Kontroll AD Kontroll

Lp(a)
mg/dl

median
10,0 7,1 7,8 4 ,6 8,6 5,1

E-AD korai AD 
L-AD késői AD

b) Apo(a) fenotípusok előfordulása (esetszám)

apo(a) E-AD Kontroll L-AD Kontroll AD Kontroll

0 4 _ 2 1 6 1
S4 6 4 6 4 12 8

S3S4 2 2 5 1 7 3
S3 3 8 2 8 5 16

S2S3 — — — — — —

S2 — 1 — 1 — 2
S1S2 — — — 1 — 1

SÍ 1 — — — 1 —

S1S4 — — 1 — 1 —

S2S4 1 1 — — 1 1
В — 1 — — — 1

Összesen: 17 17 16 16 33 33

E-AD korai AD 
L-AD késői AD

c) Apo(a) fenotípus-csoportok gyakorisága Alzheimer kórban

apo(a) AD Kontroll

HMW (S4,S3, „null”) 0,91 0,85
LMW (S2,S1,B) 0,09 0,15

HMW: nagy molekulasúlyú apo(a) fenotípusok 
LMW: kis molekulasúlyú apo(a) fenotípusok

5. táblázat:
betegségben

Komplement allélek gyakorisága Alzheimer

Alléi E-AD 
n =  17

L-AD 
n =  18

AD
n =  35

Kontroll 
n =  483

C4A 6 0,058 0,000 0,028 0,014
4 0,058 0,027 0,042 0,048
3 0,764 0,666 0 ,714 0,713
Q0 0,117 0,305* 0 ,214 0,139

C4B 2 0,088 0,083 0,085 0,102
1 0,794 0,888 0 .842 0,822
Q0 0,088 0,027 0 ,057 0,053

Bf s 0,823 0,666 0 ,742 0,731
F 0,147 0,305** 0,228 0,255
ritka 0,029 0,027 0,028 0,013

C3 S 0,843 0,781 0,812 0,833
F 0,156 0,218 0,187 0,166

*p =  0,01, kontroll csoporthoz viszonyítva 
" p < 0 ,0 0 0 1 , kontroll csoporthoz viszonyítva
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fizmust tekintve a nemzetközi adatok alapján a késői AD 
familiáris és sporadikus eseteiben igen nagy az apolipo- 
protein E4 alléi hordozók aránya (52%, Ш. 40%) (31). Ez
zel ellentétben E2 az AD kialakulását tekintve védő szere
pű, főleg az E 2/3 fenotípusú egyénekben fordul elő ritkán 
ez a betegség (4). A molekuláris analízisek szerint a pato- 
genetikai kapcsolat alapja, hogy az E3-as formához képest 
az E4 erősebben kötődik az amyloid béta-proteinhez, 
ugyanakkor direkt neurotoxikus hatású és a microtubulu- 
sok destabilizációját is okozza (5, 26, 30). Az apoE poli
morfizmus és az AD kapcsolatát saját eredményeink is 
megerősítik. A nemzetközi adatoktól eltérően viszont a ké
sői megjelenésű formák mellett vizsgálataink során a korai 
kezdetű betegcsoportban is szignifikánsan magas apó E4 
frekvenciát tudtunk kimutatni. Ez arra utalhat, hogy apó 
E4 ebben a formában is patogenetikai tényezőként szere
pel.

Miután az apó E polimorfizmus és a szérum lipidszin- 
tek között összefüggések mutathatók ki, AD-ben a lipid- 
metabolizmust is többen vizsgálták. Az eredmények el
lentmondásosak. Egyes adatok szerint AD-ban szenvedők 
koleszterin és apó В szérumszintjei szignifikánsan maga
sabbak, az apó А II értékük pedig kisebb (11). Egy másik 
tanulmány az előbbi értékekben nem talált különbséget, 
viszont szignifikánsan alacsonyabb HDL koleszterin szin
tet mutatott ki (17). Az általunk vizsgált AD-s betegek li- 
pidparaméterei nem tértek el a kontroll csoport értékeitől. 
Véleményünk szerint ez arra utal, hogy az apó E genotípus 
eloszlás megfigyelt eltérése AD-ban nem a lipidszintek 
különbsége révén patogenetikai tényező.

Az apolipoproteinek esetleges szerepének további 
elemzése céljából vizsgáltuk a lipoprotein (a) koncentrá
ciót és fenotípus eloszlást. A lipoprotein(a) két alkotóele
me az LDL-cholesterin és az apo(a). Az atherosclerosissal 
járó kórképekben az Lp(a) önálló rizikófaktorként szere
pel, miután az apo(a) plazminogénhez hasonló szerkezete 
miatt gátolja a fibrinolízis folyamatát. Hasonlóan nagy 
Lp(a) koncentrációt figyeltek meg immunológiai kórké
pekben (19, 23), valamint az Lp(a) akut-fázis protein jelle
gét is feltételezik (22), jóllehet ezekre az összefüggésekre 
még nincs megfelelő magyarázat. Az AD pathomechaniz- 
musában immunológiai folyamatok is részt vesznek, így 
felvetődik a kérdés, hogy a magas Lp(a) szint szerepet 
játszik-e ebben a kórképben? Eddig csak egy tanulmány 
számolt be 22 AD beteg esetében talált emelkedett Lp(a) 
szintről (18). Megfigyelésünk alapján betegeinkben nem 
találtunk eltérést a kontroll csoporthoz viszonyítva sem az 
Lp(a) szérum koncentrációját, sem az Lp(a) szintet dön
tően meghatározó apo(a) fenotípus eloszlást tekintve, ame
lyet elsőként vizsgáltuk az irodalomban.

Az amyloid plakk képződésében, ill. a neuronális káro
sodásban a komplement rendszernek is jelentősége van. 
Az amyloid béta-protein képes a komplement rendszer 
klasszikus aktivációjára, mely a neuronok szétesését, a ne- 
urotranszmisszió gátlását eredményezi (36). A komple
ment allotípus eloszlás jellegzetességéről, amely funkcio
nális különbségekkel is összefüggést mutat, AD-ban még 
nincs adat. Vizsgálataink alapján szignifikáns növekedést 
találtunk a C4A*Q0 (null) alléi, vagyis a C4A deficiencia

gyakoriságában. A C4A*Q0 alléi általában a HLA- 
DR3-mal együtt autoimmun betegségekben (SLE, IgA hi
ány) gyakori (28). Ennek feltehetően az az alapja, hogy a 
különböző C4A komplement allotípusok hatékonyabbak 
az immunprecipitáció gátlásában, tehát hiányuk kedvezőt
len. Mivel a komplement rendszer agyi funkcióiról igen 
keveset tudunk, a C4A fehérje heterozigóta hiány vonatko
zásában további vizsgálatok szükségesek. Egy másik, lé
nyegesen nagyobb különbséget a komplement В faktor F 
alléljának gyakoriságában találtunk. A irodalmi adatok ar
ra utalnak, hogy az F alléit hordozók esetében а В faktor 
menyisége nagyobb. Ez azt jelentheti, hogy az alternatív 
komplement rendszer aktivációja jelentősebb, mint a 
klasszikus reakcióúté.

Eredményeink alapján: 1. Az apó E genotipizálás az 
AD diagnózisában hasznos kiegészítő vizsgálat. 2. AD- 
ban szenvedő betegekben a szérum lipid és lipoprotein 
koncentrációk, az Lp(a) szint és az apo(a) fenotípusok el
oszlása nem mutat egyedi jellegzetességet. 3. A C4A defi
ciencia és а В faktor F alléi dominancia a késői AD bete
geknél a komplement rendszer érintettségét mutatja.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket szeretnénk kifejezni a tanul
mány minden fázisában alapvető segítséget jelentő munkájukért 
a nővéreknek és az asszisztenseknek.
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frekvencia adaptált pacemakerrel
Verzár Zsófia dr, Rudas László dr. és Szabados Sándor dr.1
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Belgyógyászati Intenzív Osztály 
(osztályvezető főorvos: Rudas László dr.)
Önálló Szívsebészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Kovács Gábor dr.)1

Az elmúlt két évben a Szent-Györgyi Albert OTE Szívse
bészeti Önálló Osztályán 27 betegnek (átlagéletkoruk 
63,2 ± 6 ,9  év) implantáltak percventilációt bioszenzor
ként alkalmazó frekvencia adaptált pacemaker generá
tort, 6 esetben pitvari és 21 esetben kamrai elektródához 
csatlakoztatva. A frekvencia adaptált funkció karakteré
nek meghatározásához terheléses vizsgálatot végeztek 17 
esetben. A készülék SSIR típusú. A frekvencia adaptáci
ót jellemző rate responsive faktor, amelyet a pacemaker 
önmaga tanácsol a programozás során, nem különbözött 
a pitvari és a kamrai esetekben.

Kulcsszavak: pacemaker technológia, terheléses vizsgálatok

A szívfrekvencia kronotrop inkompetenciájának megszün
tetése — akár ingerképzési, akár ingervezetési zavarról is 
van szó — frekvencia adaptált pacemaker implantációjával 
lehetséges (7). Ezen típusú készülékekben a frekvencia 
szabályozását ún. bioszenzorok biztosítják. Egyik lehetsé
ges típusa a percventiláció-változás által előidézett mellka
si impedancia változástjeiként használó pacemaker (5, 6).

A percventiláció, amely a légzési frekvencia és a lég
zéstérfogat szorzata, megfelelő élettani paramétere annak 
a metabolikus szükségletnek, amelyet a fizikai terhelés 
eredményez (1, 2).

Nyugalomban a percventiláció 6 liter/min, amely ter
helés hatására akár 60 liter/min értékre is növekedhet, sőt 
edzett embereknél elérheti a 150 liter/min értéket is (10, 
11). Ez a változás bizonyítottan jól korrelál az intrathoraca
lis impedanciaváltozással (4, 8, 9). Ezt az összefüggést 
használja fel a frekvencia adaptáció megvalósításához az 
általunk vizsgált pacemaker. A percventiláció-változás 
eredményezte mellkasi impedanciaváltozást egy open loop 
algoritmuson keresztül frekvenciaváltozássá alakítja át (5, 
6). A frekvencia változás ideális programozásának és sza
bályozásának elengedhetetlen előfeltétele a kronotrop in
kompetencia mértékének ismerete. Ennek meghatározása 
és a rate adaptáció programozása elfogadottan fizikai ter
helésben, meghatározott protokoll szerint történik.

Experiences with a minute ventilation sensing rate 
modulated pacemaker. In the last two years 27 patients 
(mean age: 63.2±6.9 years) received Telectronics 
META MV pacemaker generators at the SZOTE. In 6 
cases the generators were connected to atrial pacemaker 
electrodes, and in 21 cases to ventricular electrodes. To 
assess the characteristics of the rate responsive function 
exercise stress test was performed by 17 of these subjects. 
The authors give an account on the rate adaptive func
tions of these type pacemakers. The generator is an SSIR 
one. The rate responsive factor — i.e. the numerical 
characteristics of the pulse rate acceleration suggested by 
the pacemaker itself — was similar for atrial and ventri
cular electrodes.

Key words: pacemaker technology, stress tests

Anyag, módszer, betegek

A percventilációt bioszenzorként alkalmazó frekvencia adaptált 
pacemaker a percventiláció váltakozását, mint terhelésre változó 
bioparamétert használja fel a pacemaker frekvencia adaptációjá
hoz. Ennek egyik típusa a Telectronics META MV—1202. (Te
lectronics Pacing Systems, Englewood Co, US).

Ez az együregű bipoláris elektródával működő pacemaker 
multiprogramozható és mind pitvari, mind kamrai rate adaptive 
ingerlésre alkalmas. Algoritmusát tekintve az open loop rendsze
rű pacemakerekhez tartozik, így az algoritmus szabályozása tele
metriával bármikor szabályozható.

A speciális bipoláris elektróda a pacemakerrel együtt egy tri- 
poláris rendszert képez. A  készülék kis energiájú impulzusokat 
ad le (1 mA — 15 ps — 20 Hz) az elektróda distalis végéhez közel 
elhelyezkedő gyűrűnél és méri a transthoracalis impedanciavál
tozást az elektródagyűrű és a pacemaker között 40 millisecundu- 
monként. A leadott impulzus energiája 10%-a sincs a a pacelésre 
fordított impulzus energiájának. A transthoracalis impedancia 
megnövekszik minden belégzéssel és csökken a kilégzésben. 
Amplitúdója függ a respirációs volumentől. Az impedanciajelet 
tehát a respirációs volumen és a légzésszám befolyásolja.

Két jelátlagoló rendszert működtet a pacemaker, egyik egy 
rövid, a másik pedig egy hosszú válaszidejű (60 percenként).

A pacemaker ajánlott programozása
Az implantációt követő második napon a beteg egyórás fekvése 
során a pacemakert adaptív üzemmódban programozzuk. Ebben 
a módban a frekvencia adaptív érzőkör alkalmazkodik a beteg sa
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ját légzési paramétereihez, majd telemetriával leolvasható a taná
csolt frekvenciagyorsulás mértéke. Az ún. rate responsive faktor 
a frekvenciaemelkedés ütemének jellemzője, ennek változtatása 
1—60 fokozatban lehetséges. Más pacemakereknél a slope érték
nek felel meg, ahol a low-medium-high kifejezések használato
sak. Az ideális értéket a beteg mindennapos terhelése határozza 
meg.

Ezt követően a tanácsolt frekvencia adaptív faktor mellett be
állítjuk a frekvenciahatárokat, amelyeket a beteg életkora és ter
helhetősége befolyásol. A frekvencia adaptáció beprogramozását 
követően a beteg fizikai terhelése következik. A terhelést köve
tően ismét elvégezzük a telemetriát, a készülék ismételten taná
csol számunkra egy programozandó frekvencia adaptív faktort.

Korrekciókat a beteg panaszai vagy klinikai tünetei indokol
hatnak.

Mind az adaptációs, mind a frekvencia adaptív üzemmódban 
az EKG felvételen regisztrálhatjuk az ún. impedanciajeleket. 
Ezek a folyamatos érzékelő jelek a pacemaker készülék fölé he
lyezett mágnes hatására megszűnnek, természetesen ezáltal a 
frekvencia adaptív funkció is. A pacemaker fix mágnes frekven
ciát vesz fel.

A SZOTE Szívsebészeti Önálló Osztályán 1992. január és 
1994. március között 27 Telectronics META MV pacemakert 
implantáltak. A betegek pacemakerének rutinszerű programozá
sa és a pacemaker működésének utánkövetése a Pacemaker Am
bulancia munkájához tartozik.

Hat betegnél pitvari (AAIR) beültetés történt. Az indikáció 4 
esetben sinusbradycardia, 2 esetben a sick sinus syndroma 
tachycardia-bradycardia formája volt.

21 esetben kamrai (W IR ) implantáció történt, az indikáció 
az AV block valamilyen formája (П—Ш. vagy III. fokú AV 
block) volt.

A betegek az implantációt követően ún. adaptációs üzem
módban végzett terheléses vizsgálat során a terhelés eredményét 
befolyásoló gyógyszert nem szedtek. 17 beteg fizikai terhelésé
nek adatait dolgoztuk fel. Klinikai állapotuk alapján NYHA 1— 
II. stádiumban voltak.

A betegek átlagos életkora 63,2 ± 6 ,9  év volt.
A terhelésben CAEP protokollt alkalmaztunk, amely 

futószőnyeg-terhelés. A terhelés során a futószőnyeg sebessége 2 
percenként 0,8 km/h-val növekszik 1,6 km/h-ról indulva és a lejtő 
mértéke minden fokozatban 1%-ot emelkedik.

Betegeink terhelését kifáradásukig végeztük. Meghatároztuk 
a kifáradásig észlelt maximális frekvencia mértékét, a terhelhető
ség idejének hosszát és a nyugalmi frekvencia visszatérésének 
időtartamát.

Eredmények

Az AAIR pacemaker implantált 6 betegnél végzett CAEP 
terhelés eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A 
mindvégig pacemaker ritmusban lévő betegek a 8 fokoza
tot magában foglaló protokollt nem tudták teljesíteni. A 7. 
fokozatot 4 beteg kezdte el, a 8. fokozatban már nem tud
tunk beteget terhelni. Az összterhelési idő ebben a cso
portban 804,3±47,5 secundum. A terhelést követő leve
zető szakaszban és azt követő nyugalomban a pacemaker 
programozott alapfrekvencia visszatérési ideje 442,2+18,9 
secundum volt.

A W IR  pacemaker implantált betegeknél 11 esetben 
észleltük a pacemaker ritmus folyamatosságát. A 11 beteg
nél elvégzett CAEP terhelés eredményeit a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. A 8 fokozatú CAEP protokollt egy beteg 
sem tudta teljesíteni kifáradás miatt, sőt a 6. fokozatot is 
csak 9 beteg kezdte el. Az összterhelési idejük 
665,5±62,2 secundum volt. A pacemaker alapfrekvencia 
visszatérési ideje 440,0±21,7 secundum volt.

1. táblázat: Futószőnyeg (CAEP) terhelés eredményei pitvari
(AAIR) implantált betegeken

Fokozat Sebesség
(km/h)

Lejtő
(%)

Idő
(min)

PM frekvencia 
(bpm)

Eset
szám

Nyugalom 0 0 3 64,4 ±  2,6 6
1. 1,6 2 2 76 ,3 ±  5,2 6
2. 2,4 3 2 81,2 ±  8,4 6
3. 3,2 4 2 94,6 ±  9,6 6
4. 4 ,0 5 2 101,5 ±  7,6 6
5. 4,8 6 2 117,5 ±  9,8 6
6. 5,6 8 2 120,8 ±  9,2 5
7. 6,4 10 2 138,1 ±  10,2 4

Összterhelési idő: 804,3±47,5 secundum 
Frekvencia visszatérési idő: 442,2 ±  18,9 secundum 
Pacemaker javasolt rate responsive faktor: 24,8±2,14

2. táblázat: Futószőnyeg (CAEP) terhelés eredményei kamrai 
(W IR ) implantált betegeken

Fokozat Sebesség Lejtő Idő PM frekvencia Eset
(km/h) (%) (min) (bpm) szám

Nyugalom 0 0 3 6 4 ,0 ± 2 ,5 11
1. 0 2 3 7 8 ,3 ± 6 ,2 11
2. 2,4 3 2 8 3 ,2 ± 7 ,4 11
3. 3,2 4 2 9 2 ,5 ± 9 ,5 11
4. 4,0 5 2 1 02 ,5± 8 ,6 11
5. 4,8 6 2 115 ,4± 9 ,2 10
6. 5,6 8 2 129 ,8± 8 ,2 9

Összterhelési idő: 665,5 ± 6 2 ,6  secundum 
Frekvencia visszatérési idő: 440±21,7 secundum 
Pacemaker javasolt rate responsive faktor: 23 ,9 ± 2 ,2

A pitvari frekvencia adaptált csoportban a terhelést kö
vető ajánlott rate responsive faktor: 24,8±2,14, a kamrai 
csoportban 23 ,9±2,2  volt.

Eredményeinket 2 mintás t próbával elemeztük és csu
pán a pitvari és kamrai frekvencia adaptált pacemakeres 
betegek összterhelési idejében találtunk szignifikáns elté
rést (p =  0,0003).

A 3. és 4. táblázatban az egyes betegek által elért maxi
mális frekvenciát, összterhelési időt és a javasolt rate res
ponsive faktort tüntettük fel.

Megbeszélés

Nappholz és mtsai alkalmazták először az intravascularis 
impedanciamérés technikáját (14, 15). Intravénás quadri- 
polaris katétert helyeztek a vena cava superiorba és bebi
zonyították, hogy a respirációs volumen és a mért impe
dancia között erős korreláció van. Ez a munka vezetett a 
jobb kamra csúcsába és a pectoralis izomzat alá helyezett 
elektródák közötti impedanciaméréshez. Heinz és mtsai 
alkalmazták először a pacemaker és az elektróda közötti 
transthoracalis jelet (6). McElroy és mtsai szoros korrelá
ciót mutattak ki a szívfrekvencia és a percventiláció között 
(12). Rossi és mtsai alkalmazták először a percventilációt 
mint szenzort a rate adaptive pacelés során (16, 17). Abra- 
hamsen és mtsai kerékpárterhelés során vizsgálták a bete-
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3. táblázat: Pitvari (AAIR) pacemakeres betegek jellemző adatai a terhelés során

Beteg Alap fr. 
(bpm)

Max. fr. 
(bpm)

Ajánlott
RRF

Terhelési idő 
(sec.)

Visszatérési idő 
(sec.)

1. 65 132 26 836 452
2. 68 142 24 840 420
3. 65 128 25 720 440
4. 60 125 27 810 420
5. 65 134 26 780 456
6. 65 127 21 840 465

jT ± S D 6 4 ,4 + 2 ,6 131,3 ± 6 ,19 2 4 ,8 ± 2 ,1 4 8 0 4 ,3± 47 ,5 442,2 ±  18,96

4. táblázat: Kamrai (W IR ) pacemakeres betegek jellemző adatai a terhelés során

Beteg Alap fr. 
(bpm)

Max. fr. 
(bpm)

Ajánlott
RRF

Terhelési idő 
(sec.)

Visszatérési idő 
(sec.)

1. 65 126 27 720 416
2. 65 132 25 720 425
3. 68 129 24 720 482
4. 72 114 22 600 465
5. 65 127 26 720 456
6. 65 134 25 720 428
7. 68 142 24 720 416
8. 70 119 19 600 452
9. 69 125 25 600 440

10. 65 127 24 600 440
11. 65 117 22 600 420

x~ ± S D 6 4 ,4 ± 2 ,5 1 2 6 ,5± 7 ,9 2 3 ,9 ± 2 ,2 6 6 5 ,5 ± 2 ,6 4 4 0 ,0 ± 2 1 ,7

gek légzési paramétereit folyamatos spirometriával. Iga
zolták, hogy a percventiláció megfelelő indikátora a szív
frekvenciának (3).

A percventiláció változást szenzorként alkalmazó pace
makerek ideális programozásához szükséges a fizikai ter
heléses vizsgálatok elvégzése (13).

Az adaptációs üzemmód segít meghatározni a szüksé
ges frekvenciaemelkedés ütemét, az úgynevezett rate res
ponsive faktort, amelyet a transthoracalis impedanciavál
tozás mértéke határoz meg. A frekvenciaemelkedés 
ütemének megváltoztatása 1—60 fokozatban lehetséges, 
az ideális értékre maga a pacemaker az adaptációs prog
ramban ajánlatot tesz, azonban értékét végül is a beteg 
mindennapos terhelése határozza meg.

Eredményeink alapján a betegek a pitvari frekvencia 
adaptált és a kamrai frekvencia adaptált üzemmódban is 
jól terhelhetőek, megfelelő fizikai teljesítményt nyújta
nak. A terhelésre adott kronotróp válasz megfelelő. A pit
vari pacemaker csoport a kamrai pacemaker csoporthoz 
képest terhelési időben matematikailag és klinikailag is 
többet teljesít.

A terhelési adatok alapján a betegeknél a rate adaptive 
frekvenciát 65—130/min határok közé, a frekvenciagyor
sulást meghatározó rate responsive faktort 19 és 28 közé 
programoztuk. A pacemaker szenzor megfelelő frekven
ciagyorsulást, majd a terhelést követően megfelelő 
frekvenciavisszatérési időt biztosított. Ez utóbbi azért fon
tos, mert az általunk használt pacemakerben ez a paramé
ter nem programozható. A pacemaker egyéb paraméterei
nek programozása az ismert legtöbb pacemakerhez 
hasonlóan történik. Biztosított azonban az ingerküszöb,

az elektróda impedancia ellenőrzése. A műtétek során 
használt elektrokauter interferál a transthoracalis impe
danciajellel, így műtét előtt javasolt a készülék rate adap
tive módjának felfüggesztése és a kamrai fix üzemmód 
biztosítása.

Vizsgálatunkban tehát az irodalmi adatokkal összhang
ban azt tapasztaltuk, hogy a percventilációt szenzorul vá
lasztó rate adaptive pacemaker a fizikai terhelésre jó frek
venciaválaszt biztosít, a frekvencia visszatérési idő 
önszabályozása megfelelő. A pacemaker egyszerűen im- 
plantálható, a szenzor nem igényel külön elektródot. A 
szenzor és a pacemaker paraméterei könnyen progra
mozhatok.
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ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK

Pulzáló NeodimiumAäg lézer az uréterkövek kezelésében
Karsza Attila dr., Kardos Róbert dr., Kovács Gábor dr. és Magasi Péter dr.
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, Urológiai Minika (igazgató: Karsza Attila dr.)

A szerzők a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Urológiai Klinikáján 1989. szeptember 1. és 1992. szep
tember 30. között, uréterkő miatt végzett 105 lézeres kő
zúzás tapasztalatairól számolnak be. A pulzáló 
Neodimium-Yag lézer ureteroszkópon keresztüli alkal
mazásánál monoterápiaként 83%-os eredményességet 
értek el. Kiegészítő eljárásokkal együtt a kőmentesség 
95%-ban volt dokumentálható. Tárgyalják a beavatkozá
sok lehetséges szövődményeit, összehasonlítják a külön
böző, zúzásra használt energiaforrások előnyeit, hátrá
nyait. Eredményeik alapján az uréterkövek endoszkópos 
megoldásának még az extracorporalis kőzúzás korában 
is van létjogosultsága. A lézeres kőzúzást Magyarorszá
gon elsőként használták betegeken.

Kulcsszavak: lézer, uréteroszkópia, ureterkő

A lézerenergia orvosi alkalmazása az 1960-as évek köze
pétől követhető nyomon. Az urológusok, ha nem is az el
sők között, de gyorsan felismerték a „gyógyító lézernya
láb” -ban rejlő lehetőségeket.

A külső genitálék felületes tumorai gyógyításában és a 
veseparenchyma sebészetben a 80-as évek kezdete óta kli
nikánkon is alkalmazzuk a C 02 lézert (5, 7). Az argon 
dye lézerek teremtették meg a lehetőséget a lézerenergia 
endoszkópos használatára. A hólyag, valamint a felső 
húgyúti daganatok kezelésében újabban a Neodimium-Yag 
lézerrel jó tapasztalatokról számolnak be (13, 14). A felso
rolt esetek mindegyikében a lézerenergia hőhatása, fehérje- 
koagulációs effektusa érvényesül. 1968-ban Mulvaney és 
Beck kísérelték meg először a rubin lézer energiáját kőzú
záshoz felhasználni (8). Anderholm a lézer indukált lökés
hullám felismerésével, majd Yang a rövid nanosecundum 
időtartamú pulzusidő, és az ezen belüli magas csúcsnyo
mást produkáló Q kapcsolási rendszer feltalálásával meg
teremtették a lehetőséget arra, hogy a lézer fényenergiája 
elhanyagolható hőenergia mellett mechanikus energiává

Pulsating Nd-Yag laser for treatment of ureteral 
stones. The authors report their experience with the 
laser smashing of 105 ureteral calculi between Sept. 1 
1989 and Sept. 30 1992. Applying the pulsating Nd-Yig 
laser through an ureteroscope as a monotherapy, they have 
obtained good results in 83 % of the cases. Using com
plementary methods in addition, the successful elimina
tion of calculi was 95 %. The possible complications are 
discussed and the advantages and disadvantages of the 
different energy sources used for smashing the calculi 
are compared. On the basis of their results, the authors 
consider that endoscopic treatment of ureteral calculi 
may be indicated even in the era of extracorporeal stones- 
mashing. They stress that endoscopic operations are only 
preferable compared to ESWL-treatment if all indispens
able devices are available: energy sources and thin, flex
ible devices for energy conduction. Among them — liter
ature confirms it — laser-energy is the most expedient 
and least invasive. Laser was first applied for smashing 
ureteral calculi in Hungary.

Key words: laser, ureteroscopy, ureteral stone

átalakítható (1, 14). Ezen kutatások eredményeként kezd
ték használni először a pulzáló Neodimium-Yag, majd a 
pulzáló dye lézereket a vesekő terápiában (3, 13).

Anyag és módszer

Az Orvostovábbképző Egyetem (OTE) Urológiai Minikáján 1989 
szeptemberétől használjuk a Storz cég által gyártott Calculas 2 
készüléket. A pulzáló Neodimium-Yag lézer energiát 300 és 600 
mikron vastagságú kvarcszállal vezetjük a folyadékkal körülvett 
kő közvetlen környezetébe. Flexibilis eszközön át a 300, merev 
ureteroszkópon keresztül a 600 mikronos szálakat használjuk.

A hároméves periódus alatt 105 uréterköves betegnél indikál
tuk a lézeres kőzúzást. A férfi-nő arány 48/57 volt.

A kövek helyzetét és a használt eszközöket az 1. ábra szemlél
teti. A kövek döntő többsége impaktált uréterkő volt (85%).

Az alsó szakaszon főleg a 9,5 Ch-s rövid merev ureteroszkó- 
pot használtuk. A felső szakasz uréterköveinek esetén — retro
grad megközelítéskor — a flexibilis ureteroszkóp volt az első vá
lasztás (9 Ch-s passzív vagy 10,5 Ch-s aktív és passzív hajlatú). 
A felső szakaszon lévő köveknél jó tapasztalatokat szereztünk az
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1. ábra: Az ureterkövek helyzete és az alkalmazott 
eszköztípusok (n =  105)

anterograd megközelítéssel is. A  tanulóidőszak első 30 betegénél 
az uréterszájadék tágítását a beavatkozás részeként kezeltük. A 
későbbiekben már csak akkor került sor a dilatációra, ha a szája- 
dék kifejezetten szűk volt és az ureteroszkóp megkísérelt beveze
tése eredménytelennek bizonyult. A leghatékonyabb fragmentá- 
ciót akkor értük el, ha a kvarcszál és a kő között 1—2 mm 
távolságot tartottunk.

Az előrehaladáshoz, a kellő látási viszonyok és lökéshullám
képződés feltételeinek megteremtéséhez szükséges folyadék- 
áramlást a Moabit sterilvíz-készítő rendszeren keresztül biztosí
tottuk. A steril folyadékhoz keverőcsap segítségével hypertoniás 
sóoldatot adtunk, olyan arányban, hogy a fiziológiás összetétel 
biztosítva legyen.

A kezelés során olyan mértékű fragmentációt igyekeztünk 
elérni, hogy a kis kődarabkák spontán távozásra alkalmasak 
legyenek. Regisztráltuk a kezelések időtartamát, a kellő frag- 
mentációhoz szükséges pulzusonkénti energiamennyiséget és a 
frekvenciaszámot. Figyeltük a lézerenergia esetleges 
nyálkahártya-károsító hatását. Szövődményként értékeltük az 
ureteroszkóp által okozott uréterfal-sérüléseket, uréterkatéter, 
kvarcszál okozta álútképződéseket és perforációkat, postoperativ 
úrin infekciókat.

Eredmények

A pulzálő Neodimium-Yag lézer készülékkel kezelt 105 
uréterköves betegnél elért eredményeket a 2. ábrán foglal
tuk Össze. A lézerkezelés mint monoterápia eredményes 
volt 87 betegnél (83%). 8 esetben, melyeknél kiegészítő 
eljárást végeztünk, a kövek nagysága, illetve összetétele 
indokolta az időmegtakarítást jelentő Dormia-kosár vagy 
fogók optikus ellenőrzés melletti használatát. A lézeres 
monoterápiával kőmentesített betegek közül 54 esetben 
történt kőanalízis. Az analízis 12 esetben mutatott tisztán 
Ca monohydrat (whewellit) követ. 28 esetben Ca-oxalát di- 
hydrátnak és 14 esetben vegyes összetételűnek bizonyultak 
a kövek.

Az 5 ESWL-lel befejezett kőmentesítés mindegyikénél 
felsószakasz-uréterkőról volt szó. 3 betegnél a merev, 
hosszú ureteroszkóppal történő manipuláció során a kő a 
veseüregrendszerbe jutott. A másik 2 esetben a flexibilis 
ureterorenoszkópon keresztül történt lézeres fragmentáció 
eredménytelennek bizonyult. Az 5 sikertelen eset közül 
kettőnél géphiba miatt kellett megszakítanunk a kezelést. 
Ezeknél a betegeknél elektrohydraulikus zúzás történt. A 
másik 3 esetben az ureteroszkópia kivitelezésének voltak 
technikai akadályai (nagy prostata, enormis cystocele, 
szűk szájadék). Mindhárom betegnél nyitott műtéttel vé
geztük el a kőmentesítést. A kezelés időtartama 4’—20’

2. ábra: Pulzáló Nd-Yag kőzúzással elért eredmények (105 
ureterkő)

1. táblázat: Az ureteroszkópos lézeres kőzúzás szövődményei 
anyagunkban

Jellege Esetszám Megoldás

Perforáció 1 rekonstrukció majd
(ureteroszkóp) nephrectomia

Perforáció (UK) 3 sínezés 4—4 napig
Alútképzés 

(UK, lézerszál) 4 sínezés 1—3 napig

1 nephrectomia
Infekció, láz 4 3 konzervatív

terápia

között volt. A lézer használatának átlagos időtartama 9’ 
volt. Leghatékonyabbnak a 80 mJ pulzusenergiát és a 10 
Mh-es frekvenciát találtuk. A beavatkozásokkal kapcsola
tos szövődményeket és azok megoldási formáit az 1. táblá
zatban foglaltuk össze.

Vesefunkció-károsodás, illetve ureterstrictura kimuta
tása céljából ellenőrzésre behívott betegek közül 44 jelent 
meg. Az elvégzett iv. urográfia és izotóp renográfia 3 hó
nap után funkciókárosodást, illetve stricturára utaló jelet 
nem mutattak. A műtét után 1—2 nappal, illetve 1—2 héttel 
elvégzett UH vizsgálatok eredményei alapján az üregrend
szeri tágulat a közvetlen postoperativ szakban csaknem 
minden betegnél kimutatható, de két hét után már csak
1—2%-ban. A beavatkozások során, közvetlenül a lézer
energiával kapcsolatba hozható szöveti károsodást nem 
észleltünk. A szövődménymentes befejezett esetek 
98%-ában 24h-s időtartamra uréterkatétert rögzítettünk. 
Ebben a betegcsoportban az átlagos postoperativ ápolási 
időtartam 4 nap volt.

Megbeszélés

Az uréterkövek, ezen belül is az impaktált kövek kezelése 
még az ESWL korában is a kőterápia legvitatottabb kérdé
sei közé tartozik. A megoldás formáját több tényező befo
lyásolja. Ezek közül meghatározó: a rendelkezésre álló 
eszköztár, szakmai tapasztalatok és a beteg hozzállása. 
Mint minden felső húgyúti kő, úgy az uréterkövek kezelé
sében is három fő terápiás megoldás különíthető el: ante
rograd vagy retrograd endószkópos beavatkozások, ESWL
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monoterápia és napjaink kombinált terápiája (ESWL + 
endoszkópia vagy endoszkópia + ESWL). A tapasztalati 
tények azt mutatják, hogy az impaktált uréterkövek extra- 
corporalis zúzása korántsem olyan eredményes, mint az 
üregrendszeri kövek esetében. A kiegészítő beavatkozá
sok, mint az uréterkatéteres feltolás, double-J stent behe
lyezés vagy percutan nephrostoma képzés fokozhatják 
ugyan a hatékonyságot, de ezek használatával az ESWL 
legnagyobb előnye, noninvasivitása vész el (6, 9).

Minden esetben a gazdaságossági tényezőket is mérle
gelni kell. A 2—3 alkalommal végzett ESWL vagy a fel
használt egyszer használatos anyagok (uréterkatéter, 
double-J stent, percutan nephrostoma szettek) ára arányban 
van-e az általában egyszeri beavatkozással történő mentesí
tés anyagi kihatásával. Mindez természetesen csak akkor 
mérlegelhető, ha az ureteroszkópos beavatkozások invasivi- 
tását, szövődményeit csökkentő eszköztár rendelkezésre áll.

Saját gyakorlatunkban a flexibilis urétero-renoszkópok, 
a 9,5 Ch-s rövid merev ureteroszkóp lehetővé tette a mérle
gelést. A kövek zúzására ultrahang, elektrohydraulikus és 
lézerenergia egyaránt rendelkezésre áll a három energia- 
forrás közül. Az irodalommal egyetértésben, egyértel
műen a lézerenergiát javasoljuk az első helyen (2, 4, 10). 
Előnyei közül kiemelendő, hogy az uréter a nyálkahártyát 
nem károsítja, flexibilis eszközökön is közvetíthető, a leg
kisebb (< 1  mm) fragmentáció érhető el vele.

Klinikánkon az 1989. március és 1991. szeptember kö
zötti időszakban — az ismert ESWL ínséges időszak — az 
impaktált uréterkövek retrograd ureteroszkópos megoldá
sakor minden esetben lézeres kőzúzás volt az első válasz
tott módszer. 1991. szeptember 1. és 1992. április 30. kö
zött minden beavatkozást igényelő uréterkő esetében 
ESWL kezeléssel kezdtük a gyógyítást. Az utóbbi fél év
ben, ha az első ESWL kezelés után nem értünk el kellő 
fragmentációt, a további ESWL kezelések helyett az urete- 
roszkópon keresztüli kőzúzást indikáljuk.

Összefoglalva az uréterkövek kezelésében, az urete
roszkópos kőeltávolítás még az ESWL korában sem nélkü
lözhető. Az impaktált felső- és alsószakasz-uréterkövek, 
nehezen becélozható középsószakasz-kövek esetében nem
csak az eredménytelen ESWL kezelés vagy kezelések

után, de mintegy 10—15%-ban primer terápiaként is ajánl
ható. Különösen vonatkozik ez a várhatóan kemény kövek 
eseteire. Figyelembe véve azonban az ureteroszkópia le
hetséges szövődményeit (perforáció, strictura), ezen utób
bi ajánlás csak akkor fogadható el, ha a beavatkozás invasi- 
vitását csaknem nullára csökkentő miniszkópok, flexibilis 
eszközök rendelkezésre állnak. Az irodalmi közlemények
kel egyetértésben saját tapasztalataink is azt támasztják 
alá, hogy ezeken az eszközökön át a zúzásra használható 
energiaforrások közül a lézerenergia tűnik a leghatéko
nyabbnak és legkevésbé invasivnak.

IRODALOM: 1. Anderholm, N. C :  Laser-generated stress 
waves. Appl. Physics Letter, 1970,16, 113—118. — 2. Grasso, M., 
Begley, D. H .: Flexible Ureteroscopic Lithotripsy Using Pulsed- 
Dye Laser. J. Ehdourol., 1990, 4, 155—160. — 3. Hofmann, R ., 
Hartung, R ., Schmidt-Kloiber, H. és mtsai: Clinical experience 
with laser-induced shockwave lithotripsy. In: Laser Lithotripsy 
Clinical U se and Technical Aspects. Edited by R. Steiner, Berlin, 
Springer Verlag, 1988, 177—184. old. — 4. Hofmann, R., Har
tung, R ., Schmidt-Kloiber, H. és mtsai: Laser Induced Shock 
Wave Ureteral Lithotripsy Using Q Swisched Nd-Yag Laser. J. 
Endourol., 1990, 4, 169—174. — 5. Kardos R., Fekete F: A peni- 
sen és a külső húgycsőnyílásban elhelyezkedő condylomák keze
lése CO2 lézerrel. Magyar Ural., 1989, 1, 59—63. — 6. Koch, 
J., Balk, N., Wilbert, D. M. és mtsai: Extracorporeal Shock 
Wave Lithotripsy of Upper Ureteral Stones: In Situ v. Push and 
Smash Treatment J. Endourol., 1991, J, 195—196. — 7. Magasi, 
P., Karsza, A ., Kardos, R .: CO2 Laser in Surgery of the Renal 
Parenchyma. Acta Chir. Hung., 1988, 29, 21—25. — 8. Mulva- 
ney, W. P., Beck, C  W.: The laser beam in urology. J. Urol., 
1968, 99, 104—112. — 9. Naidich, J. B., Greenberg, R. W., Bene- 
tes, B. S. és mtsai: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy for in 
situ Ureteral Stones: Comparison of Two Catheter Strategies. J. 
Endourol., 1991,5, 197-199. -  10. Schoborg, T. W: Efficacy of 
Electrohydraulic and Laser Lithotripsy in the Ureter. J. Endo
urol., 1989, 3, 361—365. — 11. Schmeller, N. T , Hofstetter, A. G.: 
Laser treatment of ureteral tumors. J. Urol., 1989,141, 840—843. 
— 12. Szemes Z., Magasi P.: Hólyagdaganatok kezelése Nd-Yag 
lézerrel. Urol. Nephrol. Szemle, 1988, 15, 91—103. -  13. Wat
son, G. M ., Murray, S., Dretler, S. P. és mtsai: The pulsed dye 
laser for fragmenting urinary calculi. J. U ral., 1987, 138, 
195—198. — 14. Yang, L. C.: Stress waves generated in thin me
tallic fibers by a Q switched ruby-laser. J. Appl. Physics, 1974, 
45, 2601-2605.

(Karsza Attila dr., Budapest, Szabolcs u. 33—35. 1135)

HA A FINN M IN Ő S É G E N  K ÍVÜ L A Z O LC SÓ  Á R  IS ÉR D EK LI.

VERPAMIL
40 mg és 120 mg filmtabletta

Fogy. ár Támogatás 

40 mg filmtabl. 30x 207,-Ft 191,-Ft
120 mg filmtabl. 30x 427,- Ft 395,- Ft

Fizetendő

16,- Ft 
32,- Ft

K Ö ZG Y Ó G Y E LLÁ TÁ S B A N  IS

1943



DEPURAN

И

A DEPURAN’ 
növényi alapú 

kapszula, amely 
kíméletesen és 
megbízhatóan 

fejti ki hatását az 
jszaka folyamán 

bélrenyheség és 
székrekedés esetén.

A szenna 
termésének 

kivonata hashajtó 
hatású, az illóolajok 

megszüntetik a  puffadást, 
oldják a  bél görcseit. Egy 

kapszulát este b evéve  
m ásnap reggelre érzi a  

megbízható és kíméletes
hatást.

hatás természetes hatóanyagokkal
Részletes információ a betegtájékoztatóban található. Amennyiben további kérdése van, 
forduljon bizalommal gyógyszerészéhez vagy irodánkhoz.
Rhőne-Poulenc RORER, Magyarországi Képviselet f a  r h ő n e -p o u l e n c  r o r e r

1012 Budapest, Pálya u. 9. Tel.: 1/201-5599. Fax: 1/138-2172. ГТЗапЁрммгТГс̂



SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Chlamydia trachomatis fertőzés előfordulása szülőnőkben, 
újszülöttekben és terhesekben
Rappai Ágnes dr.1, Krasznai Péter dr.1, Molnár Gyöngyvér dr.2 és Závody Erzsébet dr.3
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, Budapest (osztályvezető főorvos: Krasznai Péter dr.)1 
Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai Osztály, Budapest (főigazgató: Pápay Dénes dr.)2
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Neonatológiai és Csecsemőosztály, Budapest (osztályvezető főorvos: Závody Erzsébet dr.)3

A terhesek Chlamydia-fertőzöttségének gyakoriságát ha
sonlítottuk össze külföldi és saját adataink alapján. 100 
szülőnőt és újszülöttjét, valamint 124 terhest vizsgál
tunk. A szülőnők közül 22, az újszülöttek közül 20 volt 
pozitív a cervix- és a szemváladék ELISA-módszerrel 
történt vizsgálatakor. A 124 terhesből 50 bizonyult pozi
tívnak. Összesen 224 terhesből 38,8% (87 eset) volt 
Chlamydia-fertózött. Ez a gyakoriság magasabb az iro
dalmi átlagnál, sőt a szelektált, veszélyeztetett populá
cióban észlelt értéknél is.

Kulcsszavak: terhesség, újszülött, Chlamydia trachomatis

A hazai irodalomban számos közlemény jelent meg a 
Chlamydia trachomatis fertőzés okozta nőgyógyászati 
problémákról (11, 12, 22), azonban a terhesek ilyen irányú 
vizsgálatáról alig találunk irodalmi adatot (6, 23). Köztu
dott pedig, hogy a terhességet kísérő hormonváltozások fo
kozzák a kórokozó virulenciáját (7). Jelenleg ez az egyik 
leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség.

A kórokozó szerepének lehetőségét az újszülött con- 
junctivitisében Halberstaedter és Prowazek már 1907-ben 
felvetette, kimutatva mikroszkópos vizsgálattal a zárvány
testeket a kötőhártya sejtjeiben (13). Ok nevezték el a 
kórokozót Chlamydozoának a görög chlamys szóból, 
amely köpenyt jelent (7).

A Chlamydia trachomatis obiigát pathogén, intracellu- 
larisan elhelyezkedő baktérium. A-tól L-ig terjedő seroty- 
pusai közül a D-K típusok okoznak urogenitalis infekciót; 
intracellularis elhelyezkedésüknél fogva relatíve védettek 
a humoralis védekező mechanizmusoktól. A fertőzés átvi
telének valószínűsége az újszülöttre 23—70%. A terhesség 
és a szülés alatt lehetséges, illetve az újszülöttet érintő szö
vődmények a következők: spontán vetélés, amnionitis, idő 
előtti burokrepedés, koraszülés, alacsony születési súly, 
intrauterin elhalás, lázas szülés, postpartum endometritis, 
újszülöttkori conjunctivitis (18—50%-ban), otitis media, 
gastroenteritis (5, 7, 17).

A fertőzöttség gyakorisága, valamint a kisszámú hazai 
vizsgálat miatt kívántuk felmérni a kórokozó elterjedtségét
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Incidence of Chlamydia trachomatis infection by 
women during pregnancy and before labour, and new
borns. Own findings about the frequency of Chlamydia 
trachomatis infection in pregnant women are compared 
with coresponding data from other countries. Vaginal i. 
e. conjuctival discharges of onsetof labour, their new
born babies further 124 pregnant women were investig
ated by Elisa-method. Among delivery women 22 and 
among their infants 20 were found positiv out of 124 
pregnant women there were 50 positiv cases. Conse
quently, Chlamydia trachomatis infection was proven in 
38.8 p. c. (87 cases) out of altogether 224 cases pregnan
cy. This infection rate exceeds the average published in 
the literature it is even higher than that found in selected 
high-risk population.

Key words: pregnancy, newborn infant, Chlamydia trachomatis

saját beteganyagunkban, összehasonlítva jelenlétét a szü
lőnőkben és az újszülöttekben, valamint — kontrollként — 
terhesekben.

Beteganyag és módszer

A következő vizsgálati csoportokat állítottuk fel:
1. Szülőnők szűrése kijelölt időszakon belül;
2. Előző csoportba tartozó szülőnők újszülöttjeinek szűrése;
3. Terhesgondozóinkban megjelent terhesek szűrése kijelölt 

időszakban.
A szűrőprogram során 100 szülőnőt és újszülöttjét, valamint 

124 terhest vizsgáltunk meg. A vizsgálatokat 1994. május 9. és 
június 9. között végeztük. A terheseket felvilágosítottuk a vizsgá
lat céljáról, fontosságáról és módjáról és beleegyezésük után cer- 
vixváladékot vettünk, amelyet az OKI Bakteriológiai Osztályán 
ELISA módszerrel vizsgáltunk meg. A szülőnők vizsgálatát a 
szülőszobai felvételkor, az újszülöttek szűrését kórházunk neona
tológiai és csecsemőosztálya végezte szemváladékból szintén 
ELISA technikával. A  pozitív és kétes eredménnyel rendelkező
ket visszahívtuk. Kétes eredmény esetén ismételten vizsgálatot 
végeztünk. A pozitívakat 10 napig josamycinnel (Wilprafen) ke
zeltük napi 2x500  mg-os adagban per os. A josamycinre azért 
esett a választásunk, mert tetracyclin-származék terhesnek nem 
adható, a gyógyszer gastrointestinalis (motilinszerű) mellékha
tással nem rendelkezik, a széles spektrumú antibiotikumokkal el
lentétben mycosist okozó hatása nem jelentős (12, 20). A kezelés 
után három héttel cervixváladékot vettünk, amelyből ELISA- 
technikával ismét direkt antigén kimutatást végeztünk.
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Eredmények
A Chlamydia-fertózés gyakoriságát a szülőnőknél, az új
szülötteknél és a terheseknél az 1. táblázat tünteti fel. Az 
újszülöttek kizárólag a szülócsatomán keresztül fertőződ
hettek, ezért a pozitív esetek közé soroltuk őket. Az ismé
telten kétes eredményűeknél PCR (polymerase chain reac
ton) vizsgálat van folyamatban.

Az anya és az újszülött fertózöttségének összefüggését 
a 2. táblázat mutatja. Azt a meglepő adatot, hogy csak öt 
esetben volt mind az anya, mind az újszülött pozitív, talán 
a következőkkel lehet magyarázni: 1. a transmissio való
színűsége csak 23—70%; 2. megindult szülésnél a vérzés, 
magzatvízcsorgás miatt nem lehet mindig megfelelő 
mennyiségű cervicalis sejtet nyerni.

1. táblázat: Chlamydia-szűrővizsgálatok eredményei

О  Szülőnők száma: 100
— Chlamydia pozitív szülőnő: 22
— Chlamydia pozitív újszülött: 20
— Chlamydia „kétes” anya: 12 (5 kontroll

folyamatban)

О  Terhesek száma: 124
— Chlamydia pozitív terhes: 50
— Chlamydia „kétes” terhes: 15

ebből: — 2 terhes 2 X kétes
— 1 terhes negatív
— 3 terhes pozitív
— 3 terhes megszült
— 3 ismétlés folyamatban
— 3 terhes nem jelentkezett

Összesen: 224  
Pozitív eset: 87 (38,8%)

2. táblázat: Az anyai és újszülött fertőzöttség összefüggése

Anya
pozitív

Újszülött
kétes negatív

pozitív 5 0 17
kétes 0 0 12
negatív 15 2 49

Összesen tehát 224 terhes esetében a pozitivitás 38,8% 
(87 eset) volt. А VII. kerületi terhesgondozónkban a pozi
tivitás 48,8%-ot ért el.

Az anyák életkorát, a szülések számát is vizsgáltuk a 
fenti csoportokban (1., 2., 3. és 4. ábra). Az irodalmi ada
tok szerint elsősorban fiatal korban, primiparáknál gyako
ribb a fertőzés (2,7). Bár ez a tendencia nálunk is jelentke
zett, azonban az eltérés nem volt szignifikáns.

Az új szülöttszűrés és -kezelés eredményeiről kórhá
zunk neonatológiai és csecsemőosztálya számolt be (24).

Chlamydia pozitív szülőnő 
(n= 22)

Összes szulönő 
(n=100)

Chlamydia pozitív újszülött 
(n = 20)

1. ábra: A szülőnők megoszlása életkor szerint

Összes terhes Chlamydia pozitív terhes
(n = 124) (n = 50)

I И  <25év М  26-30*у q > 3 1 é v

2. ábra: A terhesek megoszlása életkor szerint

Megbeszélés
A Chlamydia-fertózés szempontjából veszélyeztetettek a 
következők:

— fiatalkorúak (16—21 év);
— nagyszámú szexuális partnerrel rendelkezők;
— rossz szociális körülmények között élők;
— alacsony iskolai végzettségűek;
— színesbőrű populáció;
— oralis contraceptivumot használók;
— barrier contraceptivumot nem használók (4, 7). 
Az irodalmi adatok szerint a kórokozó előfordulása ter

hesekben 1,9 és 37% között észlelhető (3. táblázat). A  
20%-os, vagy afeletti értékek szelektált, veszélyeztetett 
csoportok köréből származnak (koraszülött kórház, rossz
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Chlamydia pozitív újszülött 
(n=20)

3. ábra: A szülőnők megoszlása a szülések száma szerint

I Primipara £ 3  Multipara

4. ábra: A terhesek megoszlása a szülések száma szerint

szociális körülm ények között é lő  négerek, tinédzser terhe
sek 13—17 év között).

Saját adataink a területünkön előforduló fertőzöttségről 
az irodalm i átlagot, sőt a legnagyobb gyakoriságot is m eg
haladják. Ennek oka minden vonatkozásban nem  tisztá
zott, de a szövődm ényeket és a következm ényeket illetően  
népegészségügyi kérdésnek tekinthető.

3. táblázat: Chlamydia trachomatis-fertőzés gyakorisága 
terhesekben

% %

1981. Heggie 18 1986. Schächter 4,7
1982. Martin 6,7 1986. Niebauer 8,1
1983. Harrison 8 1987. Berman 22
1983. McGregor 2 1987. Sweet 4,7

20 1990. Ryan 21,8
1984. Hardy 37 1993. Alary 1,9
1986. Gravett 8 1993. Cloud 18,7

Nettlemann és Bell (15) 1991-ben költségszámításokat 
végzett az USA-ban a terhesek szűrésével és a szövődmé
nyek kezelésével kapcsolatban, és arra a megállapításra ju 
tottak, hogy gazdaságos a szűrés 6% gyakoriság felett, ha 
egy vizsgálat nem kerül többe 6,3 dollárnál. Érdemes len
ne hasonló számításokat végezni hazai viszonyok között is.

A Chlamydia trachomatis fertőzés számos szakmát 
érintő kérdés (mikrobiológus, bőrgyógyász, szülész
nőgyógyász, urológus, gyermekgyógyász, rheumatologus, 
szemész). A szűrési lehetőség jelenleg kis volumenű.

Az USA-ban már 1985-ben prevenciós program indult 
a fertőzés megelőzésére, Svédországban 1988-ban hivata
losan szexuálisan átvitt (STD) betegségnek nyilvánították 
(partnerkutatás, kezelés, bejelentési kötelezettség) (13).

Hazánkban is szükség lenne a fertőzöttség csökkentése 
érdekében a szűrések megszervezése, gyors, biztonságos 
vizsgáló módszerek széles körű elterjesztése. Szülészeti 
vonatkozásban fontos lenne a terhesek rendszeres szűrése, 
esetleg a házasság előti tanácsadás keretében történő 
Chlamydia-kimutatás is.

IRODALOM: 1. Alary, M., Joly, J. R ., Moutqirín, J. és mtsa: 
Strategy for screening pregnant women for chlamydial infection 
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Ndinya-Achola, J. O., Mirza, N. В. és mtsa: Towards developing 
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62—65. — 5. Cohen, I., Veille, J., Calkins, В. M.: Improved 
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a sterilitas kialakulásában. Magy. Nőorv. Lapja, 1993, 56, 
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(Rappai Ágnes dr., Budapest 70, Pf. 76. 1441)

,,Az öregkor legnagyobb szépsége a fiatalságban való gyönyörködés."

Korányi Frigyes
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M. S. CHESTNUTT — T. N. DEWAR — R. M. LOCKSLEY:
Az orvosi beavatkozás technikái

Könyvünk az ambuláns és kórházi betegellátásban dolgozó alapvető diag
nosztikus és terápiás beavatkozásokat végző orvosok számára készült. Segíti 
az új módszerek elsajátítását és elmélyíti az ágy mellett tanultakat.
A tárgyhoz tartozó anatómiai áttekintést közvetlenül követi az aktuális beavatko
zás leírása lépésről lépésre.
A könyv első része a felnőtteknél végzett beavatkozásokkal foglalkozik, a máso
dik rész pedig a csecsemő- és gyermekkorban végzett beavatkozásokat is
merteti.

483 oldal, 400 ábra, 2200,— Ft.
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RITKA KÓRKÉPEK

Szüléssel végződött szimultán (méhen belüli és kívüli) terhesség
Bíró Gáspár dr., Asztalos Miklós dr. és Takács Ildikó dr.1
BM Központi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály (főorvos: Asztalos Miklós dr) 
Röntgenosztály (főorvos: Kormos Zsuzsanna dr.)1

A szerzők szimultán (méhen belüli és kívüli) terhesség 
érett szüléssel végződött ritka esetét közük. (Hatodik a 
hazai irodalomban.) Tárgyalják az előfordulás okait, fel
hívják a figyelmet a kórkép veszélyeire.

Kulcsszavak: szimultán terhesség, érett szülés, ultrahang
diagnosztika

A szimultán terhesség lényegében az ikerterhesség egy kü
lönleges formája, amikor az egyik pete méhen belül, a má
sik méhen kívül ágyazódik be. A kórképre használatos a 
„heterotopiás terhesség” elnevezés is (3).

Jelentősége elsősorban abban áll, hogy ha a vizsgáló 
orvos nem gondol rá, nem ismeri fel a veszélyes kórképet. 
A mai modern, nagy felbontóképesságű ultrahang készü
lékek birtokában is előfordulhat, hogy az intrauterin ter
hesség megállapítása után nem megfelelő alapossággal te
kintik át az adnexumok területét, mert a kórkép ritka 
előfordulása folytán nem gondolnak rá.

Előfordulásának gyakoriságát 1948-ban D e Voe 
0,0003%-ra becsülte (kb. 300 000 terhességből 1) (cit. 1.).

Még ritkább, hogy az ektopiás terhesség műtéti megol
dását követően az intrauterin graviditást a terminusig kivi
selje a terhes, és érett magzatot szüljön.

Az alábbiakban ilyen ritka esetről számolunk be.

Esetismertetés

B.-né P. E. 24 é. primigravidát 1993 decemberében, a 6. gesztá- 
ciós héten vettük fel osztályunkra mérsékelt alhasi fájdalmakkal. 
Tekintettel arra, hogy panaszai hamarosan megszűntek, UH- 
vizsgálattal intakt intrauterin graviditást detektáltunk, fizikális 
vizsgálattal is csupán gravid uterust tapintottunk, néhány napi 
obszerváció után hazabocsátottuk.

Ezt követően — panaszmentes időszak után — 1994. január 
21-én, terhességének 13. hetében erős, epigasztriális, ill. derékba 
sugárzó fájdalom lépett fel kollaptiform rosszullét kíséretében. 
Körzeti orvosa először urológushoz utalta, aki a szokásos sürgős
ségi laboratóriumi vizsgálatok mellett hasi ultrahang-vizsgálatot 
is kért.

Az elvégzett ultrahang-vizsgáit során az intrauterin elhelyez-

Simultaneous pregnancy ending in a m ature delivery.
The autors report the rare case of a simultaneous (intra- 
and extrauterine) pregnancy that ended with a mature 
delivery. (This case is the sixth in the Hungarian medical 
literature.) They discuss the reasons of occurances, draw 
the attentions to the dangers of the disease.

Key words: simultaneous pregnancy, mature delivery, ultra
sound diagnostics

kedó, életjelenségeket mutató ,,A” magzat (CRL: 53 mm) mel
lett jobb oldalon, az uteruson kívül, echodús környezetben egy 
másik, szabályos petezsák is ábrázolódon, benne 47 mm ülőma
gasságú magzattal, amely féregszerű mozgást végzett. Szívmű
ködést ennél az extrauterin elhelyezkedő ,,B ” magzatnál is sike
rült regisztrálni. A belek között kevés szabad hasűri folyadékot 
is kimutattak (Takács Ildikó dr.) (7, 2. ábra).

Nőgyógyászati lelet: kifejezetten anaemiás küllem, látható 
nyálkahártyák sápadtak. Szédül. RR: 95/60 Hgmm, pulzus: 
102/min, könnyen elnyomható, filiformis. A  has diffúzé nyomás
érzékeny, feszes; kezdődő defense. Vv: jókora ffi ökölnyi, felpu
hult, gravid uterus afv-ban. Jobb oldalon a defense miatt csupán 
tömegesebb adnexum sejthető. A Douglas kissé ledomborított.

Tekintettel a beteg folyamatosan romló általános állapotára, 
az intakt intrauterin terhesség mellett kialakult és ultrahanggal is 
igazolt extrauterin graviditásra, transzfúziós védelemben azon
nali laparotomiát határoztunk el.

A  műtét során a hasüregben mintegy 400 ml vért találtunk. 
A gravid uterus jókora férfi ökölnyi, a jobb tuba uterina nagy
mértékben tágult, ampulláris végében abortálódó, de még intakt, 
kb. zöldalmányi petezsák volt látható, amely lepényi részével a 
fimbriákon tapadt. Benne embryo.

Bal oldalon ép adnexumot találtunk. L. a. jobb oldali salping- 
ectomiát végeztünk, a hasüreget a vér gondos eltávolítása után fi
ziológiás sóoldattal öblítettük át. A beteg 600 ml csoportazonos 
vvt-masszát kapott. A zavartalan posztoperatív szak negyedik 
napján elvégzett ultrahangvizsgálat intakt, jól fejlődő intrauterin 
graviditást mutatott. Megtartott terhességgel, panaszmentesen tá
vozott a műtét utáni 10. napon.

Az eltávolított tuba uterina histologiai lelete: „Graviditas ext
rauterina tubaris 1. d.” (Ksz: SZ 0306/94).

A 39 gesztációs héten spontán megindult fájástevékenységgel 
jelentkezett szülőszobánkon. Három ujjnyi méhszájnál művi bu- 
rokrepesztés történt; két órával később — a kitolási szak renyhévé 
vált fájástevékenységének Oxytocin-infúziós asszisztálása mel
lett — per viaS nat. zavartalan szülés zajlott le, amelynek során 
3400 g-os érett, életfriss fiúmagzatot segítettünk világra. (1994. 
07. 21. 18 h 10 p. Apgar: ПО; 5T0).

A hatodik gyermekágyi napon panaszmentesen távozott.

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 36. szám 1949



1. ábra: A szimultán terhesség „átnézeti” ultrahang-képe

2. ábra: Az intrauterin „A” magzatnál szabályos 
szívműködés volt detektálható

Megbeszélés

Szimultán (heterotopiás) terhességről először 1708-ban 
Duvemey számolt be — boncolási anyagából. De Voe és 
Pratt az összes ektópiás graviditás 0,8 % -ára teszi előfordu
lásának gyakoriságát (cit. 9).

A világirodalomban eddig közölt szimultán terhessé
gek számát mintegy 700 körülire tehetjük: 1983-ig Reece 
és mtsai 689 esetet gyűjtöttek össze (8). Ugyanők megpró
bálták összeszedni a kórkép leggyakoribb klinikai tüneteit 
is. Megállapították, hogy a kórelőzményben igen gyakran 
szerepel kismedencei gyulladás. A patogenezis lényege az, 
hogy — a transzportfunkció valamilyen okból történt sérü
lése folytán — a megtermékenyült petesejtek méhüreg felé 
történő vándorlása zavart szenved, és az egyik petesejt mé
hen kívül ágyazódik be. Az elakadást előidéző tényezőket 
és a patomechanizmust Zilahi és Kerner (14) részletesen 
elemzi.

Mi csupán néhány egyéb tényezőről szeretnénk szót ej
teni. Már Hann és mtsai (4) is megfigyelték, hogy a De 
Voe által közöltnél gyakrabban fordul elő a kórkép. Jelen
leg pl. az ektópiás terhességek gyakorisága 0,5—1%-ra te

hető, ami csaknem a kétszerese az 1948-ban (De Voe korá
ban) tapasztaltnak. A gyakoribb előfordulás magyarázata 
lehet pl. az ovulációindukció gyakoribb alkalmazása.

A kismedencei gyulladásos megbetegedések, ill. azok 
antibiotikumokkal történő kezelése is gyakrabban fordul 
elő. Az antibiotikus kezelés eredményes lehet az infekció 
szanálására (nem alakul ki pl. tuba-okklúzió), de károsod
hatnak az endosalpynx hámsejtjei, ill. a tuba-perisztaltika; 
ezáltal a petetranszport.

A fejlett Országokban tapasztalható trend, hogy egyre 
több nő idősebb életkorban vállalkozik terhességre, szin
tén növeli a kórkép előfordulásának az esélyét, mert ebben 
az életkorban pl. gyakoribb az endometriosis.

Egyes szerzők az (állatoknál ismert) szuperfekundáció 
lehetőségét is fölvetik a kórkép kialakulásában.

Honoré és Nickerson (5) 1977-ben közölt saját esetük
nél leírják, hogy szövettani kormeghatározást végeztek 
mind az intrauterin, mind a tubáris extrauterin terhesség
ből. Az intrauterin graviditás 21 naposnak, míg az extrau- 
terin 12 napos gesztációs korúnak bizonyult. Szerintük a 
normális ovuláció után normális intrauterin terhesség ala
kult ki, majd egy későbbi koitusz kapcsán „paraciklikus 
ovuláció” jött létre, amelynek újabb megtermékenyülés 
lett a következménye. A csökkent tubáris transzportfunk
ció következtében a zigóta beágyazódása a petevezetőben 
történt. (Csak emlékeztetésül jegyezzük meg, hogy gravi
ditás során a megnövekedett progeszteronszint hatására 
mind a tuba-epithelium ciliáris aktivitása, mind a myosal- 
pynx motilitása csökkenhet.)

IUD használata is növelheti az előfordulás gyakoriságát
(10) .

Újabban IVF-et és embryotranszfert követően írták le 
többen szimultán terhesség előfordulását (1, 11, 12).

A kórkép még ultrahang-vizsgálattal sem ismerhető fel 
minden esetben. Előfordult, hogy az ultrahangon látható 
adnexképletet pl. rupturált corpus luteumnak minősítették 
(4).

Lényeges az időben történő felismerés, mert kivérzett, 
shockos állapotban az anyai veszélyhelyzeten túlmenően 
károsodhat a magzat is (amint ezt hosszabb nyomon köve
tések során nyert adatok alapján feltételezik) (7).

A magyar szakirodalomban kevés olyan esetet talál
tunk, amely kiviselt, élő terhességgel végződött (2, 6, 7). 
A közölt irodalmi adatok szerint hazánkban eddig 5 élő, 
érett és 1 koraszülött magzat született szimultán terhesség
ből (7). Az esetünkben szereplő élő, érett magzat tudomá
sunk szerint a hatodik a hazai irodalomban.

Esetünket részben a kórkép ritka előfordulása miatt tar
tottuk közlésre érdemesnek, részben szeretnénk felhívni a 
figyelmet a kórkép veszélyeire. A biztosan megállapított 
korai intrauterin terhesség esetén az adnexumok felületes 
vizsgálata miatt elnézhetjük az extrauterin graviditást. Ért
hető okoknál fogva az ellenkező eset — vagyis, hogy az 
extrauterin graviditás felismerése mellett nem sikerül 
azonnal diagnosztizálnunk a méhen belüli terhességet — 
kevesebb veszélyt rejt magában. Mindenesetre atípusos tü
netek jelentkezésekor mind a korai intra-, mind az extra- 
uterin terhesség fennállásakor is gondoljunk a ritka szi
multán terhesség esetleges lehetőségére.
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IRODALOM: 1. Abdalla, H. / . ,  Ahuja, K. K. , Morris, N. és 
mtsa: Combined intra-abdominal and intrauterine pregnancies 
after gamete intrafallopian transfer. Lancet, 1968, II, 1153—1154. 
— 2. Fekete Z ., Pethő Gy., Orosz Tóth M .: Szimultán terhesség, 
érett súlyú magzat. Magy. Nőorv. L .r 1992, 55, 191—192. — 3. 
Gamberdella, F. R ., Marrs, R. P.: Heterotopic pregnancy associ
ated with assisted reproductiv technology. Am. J. Obstet. Gyne
col., 1989, 160 1520. — 4. Hann, L. E., Bachmann, D. M., 
McArdle, C. R .: Coexistent intrauterine and ectopic pregnancy: 
a reevaluation. Radiology, 1984, 152, 151—154. — 5. Honoré, 
Lh., Nickerson, K. G.: Combined intrauterine and tubal ectopic 
pregnancy: A possible case of superfetation. Am. J. Obstet. 
Gynecol,, 19/7 ,127, 885—886. — 6. Nemes J., Viczian M ., Her
mann J.: Szüléssel végződött egyidejű méhen kívüli és méhen 
belüli terhesség. Orv. Hetil., 1973,114, 2665—2666. — 7. Pénzes 
L.: Méhen kívüli és kihordott méhen belüli terhesség egyidejű 
előfordulása. Orv. Heti., 1967, 108, 1758—1759. — 8. Reece, E. 
A ., Petrie, R. H., Sirmans, M. F. és mtsai: Combined intraute

rine and extrauterine gestations: A review. Am. J. Obstet. Gyne
col. , 1983,146, 323—330. — 9. Selmeci E., PéterfyK.: Egyidejű 
méhen belüli és méhen kívüli terhesség. Orv. Hetil., 1960, 101, 
347—148. — 10. Sisa, C. M.: Double (uterine and ectopic) preg
nancy of a patient using an intrauterine contraceptive device. 
Am. J. Obstet. Gynecol., 1984,149, 912—913. — 11. Strowitzki, 
T, Korell, M., Seehaus, D. és mtsa: Combined intrauterine and 
extrauterine pregnancy in the contralateral tube after gamete int
rafallopian transfer. Hum. Repród., 1993, 8, 2231—2233. — 12. 
Walker, D. J., Clarke, T. C., Kennedy, C. R .: Heterotopic ectopic 
and intrauterine pregnanacy after embryo replacement. Br. J. 
Obstet. Gynecol., 1993,100, 1048—1049. — 13. Zana, J., Nagy 
G., Lollok Z.: Szimultán terhesség szövődményt okozó kétoldali 
húgyúti kövességgel. Magy. Nőorv. L ., 1990,53, 315—316. — 14. 
Zilahi, Z ., Kemer, P.: Egyidejű extra- és intrauterin graviditas 
esetünk. Magy. Nőorv. L., 1964, 27, 35—38.

(Bíró Gáspár dr., Budapest, Pf. 23. 1406)

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok leadásának határideje a lap megjelenése előtt 40 nap, a 6 hetes 
nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Hungarica Kiadó Kft.
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Az egészségügyi intézmények (kórházak) 
privatizálásáról

Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma 1995. június 17-i ülésén foglalkozott az 
egészségügyi intézmények privatizálásának orvosetikai vonatkozásával, és egyhangú
lag a következő határozatot hozta:

Egészségügyünk komoly anyagi gondokkal küzd. Az Etikai Kollégium szerint ennek 
ellenére az egészségügy működőképességének biztosítására tett és tervezett intézkedé
sek során az orvosetikai elveket is minden esetben figyelembe kell venni.

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma kötelességének tartja, hogy vélemény- 
nyilvánításával segítséget nyújtson az egészségügyi intézmények minden olyan átszer
vezésénél, melyek érzékenyen érintik a betegek kezelésének minőségét. Több ilyen ter
vezet közül jelen alkalommal az intézmények (kórházak) teljes vagy részleges 
privatizálásának orvosetikai kérdéseivel foglalkoznak.

A kórház privatizálása történhet a betegek javára, de kárára is. A betegek érdekét 
is szolgáló privatizálás az orvosok szakmai véleményének figyelembevétele nélkül el
képzelhetetlen. Annak tudatában, hogy a kamarai törvény értelmében a kamarának je
lenleg csak véleménynyilvánítási joga és nem egyetértési joga van, szükségesnek tart
juk, hogy a területi kamara vezetőségének véleménye nélkül ne kerülhessen sor az 
egészségügyi intézmények még részleges privatizálására sem.

Az orvosi tevékenység évszázados alaptörvénye „salus aegroti est suprema lex” (a 
betegek érdekében a legfőbb törvény) értelmében fel kell emelni szavunkat, ha a bete
gek érdekével ellentétesnek tartjuk valamely intézkedést, ez adott esetben a privatizá
lásra is vonatkozik.

Ha a kórházak privatizációja az illetékes területi kamara javaslata ellenére mégis 
megtörténne, a törvényben biztosított véleménynyilvánítási jog alapján ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a szerződés záradékában a területi kamara véleménye is rögzítésre ke
rüljön.

Ebben az összefüggésben szükségesnek tartjuk hangsúlyozni azt is, hogy az erkölcsi 
feddhetetlenség érdekében az egészségügy irányításában részt vevő orvos:

a) a jogviszony alatt, illetve a jogviszony megszűnése után 3 évig nem létesíthet gaz
dasági érdekszövetséget az irányítása alá tartozó vagy tartozott magán- vagy jogi sze
méllyel;

b) a fenti időszakon túl nem részesítheti előnyben korábbi munkaadóját bármely 
egészségüggyel kapcsolatos tevékenység megvalósításában.

Budapest, 1995. június 28.

Prof. Dr. Szilárd János 
Etikai Bizottság 
titkára

Dr. Makó János 
Etikai Kollégium 

elnöke
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HORUS

Inzulinkezelés a Korányi Klinikán 1923-ban

Az elmúlt években néhány tanulmányban foglalkoztunk a 
hazai diabetológia kezdeteivel. Winkler Gábor szép tanul« 
mányban állított emléket Ernst Zoltán dr. feledésbe merült 
életművének (5), Szállási Árpád az inzulin pályafutását is
mertetve emlékezett meg a négyszerzős (Bálint, Ernst, 
Purjesz, Baló) diabétesz-monográfiáról (2). Szállási cikke 
után szerkesztői megjegyzésben utaltunk rá, hogy egy a 
szerkesztőséghez írt olvasói levél (3) szerint Verzár Frigyes 
1923-ban amerikai útjáról hazatérve inzulinfiolákat adott 
át a debreceni belklinikán kipróbálásra, Csiky József pro
fesszornak. Hogy ez megtörtént-e, nem tudjuk. Hazai or
vostörténelmünk naptárába tavaly a magyarországi diabe
tológia szempontjából is érdekes — és ami lényeges — 
pontos adatot iktathattunk. Korányi András nyugalmazott 
belgyógyászprofesszor, aki tavaly töltötte be 90. életévét, 
visszaemlékezést közölt, amelyből megtudjuk, hogy 
1923-ban, orvostanhallgatóként tanúja volt a Korányi Kli
nikán az első magyar inzulinkezelésnek, egy kómás beteg 
válságos állapotának megszüntetésének.

Korányi András nagybátyja, Korányi Sándor engedé
lyével már medikusként részt vett a viziteken. Ott volt ak
kor is, amikor Hajós tanár felhívta arra a figyelmet, hogy 
KarcZag adjunktus, a professzor jelenlétében bemutatja 
egy kómában levő cukorbeteg nő inzulínkezelését.* Ez 
1923-ban történt. Korányi András a következőképp emlé
kezik vissza a nevezetes esetre:

„ . . .  a klinika akkori adjunktusa, dr. Karczag László 
egy hónapos tanulmányúton járt az Egyesült Államokban. 
Hazatérve, hozott magával az akkor forgalomba került in
zulinból, itthoni kipróbálásra. Karczag elmondása szerint, 
ha az inzulint megfelelő mennyiségben adagoljuk, a kó
más beteg 24 órán belül visszanyeri eszméletét. . .  A cu
korbeteg fiatalasszony harmadik napja komatózus állapotú 
volt. . .  A kezelés ez ideig, az akkori ismereteknek megfe
lelően, kizárólag nátrium-hidrokarbonátos infúziókból ál
lott. A betegek két nappal előbb — a déli órákban — rend
kívül elesett állapotban, közel az eszméletlenség állapo
tához, két oldalról támogatva, szinte vonszolva hozták a 
klinikára. A hozzátartozóktól felvett anamnézis, az aceton- 
szagú lehelet, a Kussmaul-légzés, a katéterezéssel nyert 
minimális vizelet cukor- és acetonpozitivitása netn tette

* Karczag László (1886—1944) belgyógyász főorvos, a nyilasok 
meggyilkolták

kétségessé, hogy diabeteszes ,,praecomá” ról van szó, 
mely estére comába ment át. Megerősítette ezt a Hage
dorn—Jensen-íele metodikával meghatározott vércukor 
igen magas értéke i s . . .  A kezelést végző adjunktus bemo
sakodott, majd felszívott a fecskendőbe ötven egység inzu
lint s azt, a gondosan dezinficiált karba beadta. A vércukor 
csökkenését — esetleg az ébredés első jeleit is — egy- 
három óra múltán várta. . .  A javulás várható idejében tü
relmetlenül gyülekeztek a kollégák. . .  A feszültség átra
gadt Karczagra is — aki maga csak néhány inzulinkezelést 
látott Amerikában —, bár igyekezett megőrizni nyugal
mát. Tisztában volt ui. azzal, hogy az inzulin adásának ve
szélyei is lehetnek. Már voltak tapasztalatok a túladagolás 
következményeiről, arról, hogy az is eszméletvesztést 
okozhat. Ezért a kezelést csak vércukor-ellenőrzés mellett 
lett volna szabad végezni, de ez esetben érvényesült a 
»szükség törvényt bont« elv. . .  A beteg eszméletre térésé
nek első jelei a második dózis beadása után 20—25 perccel 
mutatkoztak. Megmozdult az ágyon fekvő jobb kar, ezt 
percek múlvá követte a szempillák néhány másodpercnyi 
kinyitása és zárása. . .  Újabb öt-tíz perc telt el s ekkor be
következett a CSODA! A beteg — bár nehézségek árán — 
felült ágyában, megdörzsölte szemeit, bizonytalanul kö
rülnézett és halk, de jól érthető hangon megkérdezte: »Vi
zit van? Olyan sokan tetszenek lenni!«

A kérdés jogos volt. . .  Mindannyian egy valódi csodát 
éltünk át! Szemünk láttára, egy közel három napon át kó
mában levő beteg, az inzulin hatására visszanyerte eszmé
letét . . .  Mindannyian eufóriás állapotba kerültünk. . .  Az 
adjunktus örömmel mondta, hogy a második inzulinadag 
beadása után egy órával levett vércukoreredmény már 
»csak« 160 mg% volt.” *

Illő, hogy az impresszionáló hatású visszaemlékezés
ből kiemelt részletek után szóljunk arról, aki a több mint 
hét évtized előtti esemény tanúja volt: dr. Korányi András 
nyugalmazott belgyógyászprofesszorról. Amikor tavaly 
90. születésnapján tanítványai köszöntötték, Halmos Ta
más dr. meghatott szavakkal méltatta életpályáját. Egyete
mi karrierjét félbeszakította a második világháború, majd 
az azt követő rendszerváltás klerikálisnak bélyegzett ma
gatartása miatt eltávolította őt a Rusznyák Klinikáról.

* Itt látjuk szükségesnek utalni Tornóczky János dr. tanulmányára a 
diabeteses coma kezelésének alakulásáról és nyugvópontra jutásáról a 
hetvenes évek első felében (5).

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 36. szám 1953



1954-ben lett a János Kórház I. Belosztályának osztályve
zetője. Betegeinek élve, politikai megalkuvást nem ismer
ve végezte munkáját, tovább éltetve azt a szellemiséget, 
amit Korányi Frigyes és Sándor honosítottak meg. Vissza
emlékezéséből érthető, hogy a diabetes és szövődményei
nek kérdései élénken foglalkoztatták. Kutatómunkája kö
zéppontjában állt a kísérletes ateroszklerózis, illetve a 
szénhidrát-anyagcsere problémaköre. Noha a háború utáni 
évtizedekben igazán nem értékelték, tanítványai azonban a 
sors jóakaratának tekintették, hogy tudásából meríthettek 
és mint Halmos dr. kifejtette, elsajátíthatták tőle az orvos
lás egyedülálló szemléletét, egyfajta „diagnosztikus szi
matot, amit a tankönyvekből aligha lehet megtanulni” , 
emellett megismerhették empátiáját, a beteghez való 
mélységes közelségét, humanizmusát'.

A tanítványok szeretete, ragaszkodása mellé járult a 
születésnapra az elkésett hivatälo's elismerés; Korányi

András dr., az Új Szent János Kórház I. Belgyógyászati 
Osztályának egykori osztályvezető főorvosa elnyerte az 
orvostudományok doktora címet. Ez a magyarázata annak, 
hogy a kórház kettős évfordulót ünnepel.

A visszaemlékezés és méltatás rendelkezésre bocsátásáért kö
szönetét mondunk Winkler Gábor dr. főorvosnak, az 1993 óta lé
tező Diabetologia Hungarica főszerkesztőjének.

IRODALOM: 1. Halmos T :  Kettős évforduló. Megemlékezés 
Korányi Andrásról. Diabetologica Hungarica, 1994,2 ,21. — 2. 
Winkler G.: Dr. Emst Zoltán, a hazai diabetologia egyik képvise
lője. Orv. Hetü., 1993,134, 1647—1648. — 3. Szállási A.: Az in- 
zulinpályafutása. Orv. H etü., 1994,135, 1764—1766. — 4. Szűcs 
Zs.: A nem manifeszt diabetes formái. Orv. Hetil., 1971, 112, 
31—33. — 5. TőmóczkyJ.: Adatok a diabeteses coma kezelésének 
történetéhez. Gondolatok egy 36 évvel ezelőtti vita kapósán. Orv. 
Hetü., 1993, 134, 1209-1211.

Hídvégi Jenő

Egy közéleti orvos a múltból (Hamary Dániel, 1826—1892)

Realista korunk a romantikus hősöket idealizált figurák
nak tartja, akik legföljebb Jókai fantáziájában léteztek, a 
valósághoz főleg az ellenőrizhető történelmi események 
révén volt közük. Mint a Baradlay fiúké a szabadságharc
hoz, a sort az átlagolvasó tetszés szerint tudná folytatni. 
Pedig a Nagy Mesélő környezetében annyi igazi hérosz élt, 
hogy ízlése szerint válogathatott közülük. Sokan még ebbe 
az óriási életműbe sem fértek bele, a jellegzetesen jókais 
álnevek alatt sem ismerjük fel énük mását. Pl. az anyai 
ágon komáromi eredetű kortárs Hamary Dániel doktorét, 
akinek kanyargós pályafutásában a Bugát Páléhoz és az Al- 
mási Balogh Páléhoz hasonlóan nem volt önző mellékzön- 
géje a közéleti szerepvállalásnak. Akár a szabadságharc, 
akár a kiegyezés idején, de mindig a nemzeti ügy mellett, 
a mindenkori tisztsége és tisztessége teljes hatásfokával. 
Megérdemli, hogy regényes alakját az alábbi szerény em
lékcikkben felidézzük.

Hamar Dániel kalaposmester és Patkó Lídia fia 1826. 
március 25-én Tatán jött a világra. Komárom megye máso
dik legfontosabb településén (2), amelynek szűrszabócéhe 
Debrecenével vetekedett. Az Esterházy-uradalom szom
szédságában sajátságos cívisélet alakult ki, markánsan 
protestáns szellemiséggel.

A polgárosuló iparosok szívesen taníttatták gyermekeiket, ki
vált ha helyben akadt megfelelő középiskola. Egyedül a német 
nyelv alapos elsajátítására tett egy kis óbudai kitérőt, majd ma
gántanuló, végül a dunántúli reformátusok szellemi központjá
ban, a pápai híres kollégiumban kötött ki, méltó maturátus meg
szerzése végett. Később híressé vált földije, Jókai Mór akkor 
hagyta el az iskolavárost, amikor Hamar Dani (a nevét még így 
írta) oda megérkezett. így aztán az újdonsült önképzőköri jegyző 
nagy elődeinek (Petőfi, Jókai) már csak az emlékével találkozott. 
Irodalmi próbálkozásaiért két ízben is dicséretben részesült, volt

könyvtáros és lapszerkesztő, valamint a reformkor szellemének 
megfelelően jurátus, hogy majd prókátor lehessen. A jogot 
1847-ben elvégezte, két dolgot azonban „hamar” felismert. Azt, 
hogy jurátusi bálványa: Deák Ferenc, továbbá literátus példaké
pe: Bajza József, túlságosan nagyok a követhetőséghez, ezért más 
területen kell próbálkoznia. Ekkor kötött ki a medicina mellett, 
amelynek akkor már akadt egy Balassa Jánosa, elég vonzó egy 
másik jövőképhez.

Az első éves pesti medikus azonban 1848 tavaszán már 
természettan helyett a történelemből vizsgázott. A gyakor
latban és jelesen. Ott találjuk a márciusi ifjak között; a 12 
pont proklamálásánál, Táncsics kiszabadításánál, mindig 
Vasvári Pál oldalán. A forradalmi napok elmúltával szülő
földjére ment, ahol éppen a nemzetőrséget szervezték. A 
„veszélyben a haza” jelszavára a tatai Hamar família négy 
tagja ragadott fegyvert és vettek részt a schwechati csatá
ban. Közismerten mérsékelt sikerélménnyel. A némi ké
miai ismeretekkel rendelkező ifjú aztán jelenkezett a 
védtelen ország legjobban védhető erődítményébe, a szü
lőföldhöz közeli komáromi várba. De nem az egészség- 
ügyiekhez, hiszen akkor a várban Szinnyei kimutatása sze
rint (14) közel félszáz jól képzett orvos serénykedett. Igaz, 
akadt teendőjük, mert Klapka tábornok emlékirataiból (9) 
tudjuk, hogy a 18 ezer harcos mellett kb. 5 ezer sebesült 
és beteg zsúfolódott össze a katakombarendszerű komáro
mi kórtermekben. Hősünk tehát a tüzérséghez jelentke
zett, a rettenthetetlen hírű Krivácsi alezredes parancsnok
sága alá.

Az eseményeket az 6 könyvéből (7) követhetjük. Előtte 
publikált á győri „ Hazánk”, az ,,Életképek”, a „ Munká
sok Újságja ’ ’ valamint a ,,Március Tizenötödiké’ ’ hasábja
in, a „Közlöny” 1848-ban közölte a tatai leveleit, ugyanekkor 
jelent meg a „Nem kell szerzetes rend” című pamfletje (8),
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amelyben az állam és az egyház szétválasztását szorgalmaz
ta. Erősen protestáns szempontok szerint, vagyis a pápista 
befolyás korlátozásával. Legsikerültebb és legmaradandóbb 
értékű műve a már említett,,Komáromi napok 1849-ben” 
(1. ábra); a dicsőséges másfél hónap ihletett, hiteles doku
mentuma. Lesújtó és felemelő fejezetekkel. Az előző jelző 
azért, mert korán jelentkeztek a széthúzás jelei.

A Kossuthhoz hű Thaly Zsigmond alezredes politikailag kez
dettől gyanakodott a főleg katonai aspektusokat mérlegelő Klapka 
tábornokra, a Damjanich Jánosra emlékeztető bátorságé Kosztolá
nyi Mór ezredes (Kosztolányi Dezső őse) mindvégig ellenezte Ko
vácsi ezredessel együtt a vár feladását. Noha a kitörések gyakran 
jártak részleges és végleges veszteségekkel, hosszú távon mégis 
csak a tisztes feltételek közötti szabad elvonulásra volt esély. Mint 
tudjuk, Klapka tábornok ezt ki is alkudta. De már az ostromállapot 
bekövetkezte előtt kihirdette a kockázatot nem vállalóknak az erő
dítményrendszer elhagyását, kivéve az orvosokat. Annyi ezer rá
szorulót mégsem lehetett önkéntes ellátásra bízni. Kivált, ha nem 
mindenki állt hivatása magaslatán. Ezért a tábornok elrendelte, 
hogy orvos csak Buzay törzsorvos engedélyével maradhat távol a 
gyógyítástól. Felemelő viszont, hogy a többség kitartott fogadalma 
mellett. A mindig kuruc érzelmű Hamary könyvéből tudjuk; a 
szlovák és német nevű várvédők jelentős része nem is tudott ma
gyarul, mégis a végsőkig való helytállás, illetve a kemény tárgyalás 
hívei voltak. Akadt sáncmunkára jelentkező fogoly orosz tiszt és 
megérkezett egy izraelita harci egység Óbudáról, Einhorn Ignác 
rabbi vezetésével. Utolsók közt hagyták el a várat és egyikük sem 
emigrált. Vállalták a következményeket. A vár kulturális élete kü
lön fejezet. A megjelenő „Komáromi Lapok” szerzői közt találjuk 
Egressy Bénit, Usznyai Kálftiánt, Hamary Dánielt és Jókai Ká
rolyt (Jókai Mór rokonát), a zenei repertórium pedig fejedelmi ud
varokéra emlékeztetett. A zenekari igazgató Egressy Béni, a kar
nagy Doppler Károly volt, itt hangzott el először a máig hues 
Klapka-induló, a magyar himnusz hangjai, gyakran felcsendültek 
Verdi, Donizetti operái, Strauss melódiái, mert „fegyverek közt 
nem hallgatott a múzsa”. Végül a pákozdi csata első évfordulóján, 
1849. szeptember 29-én a kialkudott küenc feltétel mellett feladták 
a várat. Ötödik volt, hogy „a Komáromban létező elnyomorodott,

s beteg harcosok jövője biztosíttatik” (14). A medikus tüzér költői 
szavaival tehát Komárom nem lett Szigetvár, Klapka pedig Zrínyi 
Miklós, mégis bevonult a nemzeti hősök panteonjába.

Ha Hamary csupán ezt az egyetlen könyvet írta volna, 
akkor sem feledkezhetnénk meg róla. Pedig jóval többet tett 
a közjóért. Az óbudai zsidó inakhoz hasonlóan 6 is ittma
radt, sok zaklatást és többheti fogságot szenvedett. Az egye
temi élet éledésével már ott látjuk az újrakezdők megfogyat
kozott csapatában. Orvosi oklevelét az 1853/54-es tanévben 
szerezte, utána szülővárosában lett gyakorló orvos, valamint 
közösségi mindenes. A tatai tó partján 1858-ban fürdőt épít
tetett, az iskolában könyvtárt alapított, 1861-ben Tata- 
Tóváros tanácsosa, 1863-ban a Neszmély vidéki borásztár
sulat pénztárnoka lett. Vidékről egyik felélesztője a magyar 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek, alapító 
tagja a Kisfaludy Társaságnak, a Magyar Orvosi Könyvkia
dó Társulatnak, A kiegyezés évében Komárom megye tisz
teletbeli főorvosává választották, megalapította a Tatai Hon
védegyletet, 1869-ben a 64. zászlóalj ezredorvosa, 1870-ben 
a tatai iskolaszék elnöke lett. A következő évben elhagyta 
kedves szülővárosát. 1871—76 között Sopronban dandáror
vos, 1876-tól az 1889-ben történt nyugdíjazásáig a fővárosi 
Г. honvédkerület törzsorvosa és egészségügyi előadója. 
Szinnyei szerint (15) minden valamirevaló tudományos és 
emberbaráti társaság alapító, illetve támogató tagja maradt 
az 1892-ben bekövetkezett haláláig.

És akkor még alig szóltunk a nem jelentéktelen orvosról. 
Mar az Orvosi Hetilap első évfolyamában érdekes kazuisz- 
tikai esetet közölt, egy beteg szó szerinti elbeszélése alap
ján. Bár a stílus inkább a szerző írói vénájáról árulkodik. 
Címe elég talányos: „Sajátságos lefolyású görvély-(vagy 
buja-)kór” . A beszédes páciens anamnézisében szerepel a 
bujakór, melyet belsőleg adagolt „higiblacs "  segítségével 
kikezeltek. Mégis a „makknyakon” újra jelentkezett egy 
bujasenyves fekély. Szerzőnk ennek ellenére a görvélykór 
mellett voksolt. Hamary a szakmai nyelvújítás terén még 
Bugáton is túltett. Nála a ,,hamiblany” (kalium hydrojodi- 
cum) azért is „hamiblag” , az említett „higiblacs” pedig 
Bugát szótárában (3) nem is szerepel. Valószínűleg a „higa- 
nyibolat” , vagyis a higanyjodurátnak még magyarosabbnak 
vélt változata. A fura kórrajz alapján a szerkesztőség sem 
tudott egyértelműen állást foglalni, bár a szerzőtől eltérően 
inkább a bujasenyv kórisméjét valószínűsítette. Ugyanis a 
jódkezelés a vénuszi nyavalyát legalább annyira tünetmente
síti (ha hat egyáltalán), mint a görvélykórt. A cikket szép 
stílusa, a szerkesztői tapintat és a gyakorló orvosi buzgalom 
teszi idézésre érdemessé (11).

A következő, a Semmelweis-cikkről híres 1858-as évfo
lyamban 16 alszárfekélyes beteg sikeres kezeléséről számolt 
be. A bevezető itt (is) költői, mert a páciensei eddig valóban 
„rossz lábon álltak” , majd a kezelés után „lábra kaptak” . 
A főleg 30—40 év közötti betegeknél visszértágulatot nem 
említ, így traumás fekélyek, nehezen gyógyuló sebek lehet
tek. A sikeres kezelés egyszerűségében és józanságában rej
lett. Mindenekfölötti nyugalom, tisztaság, összehúzó kenő
csök: cserfahéjfőzet és ólomecet olívaolaj vehiculumban. A 
fentiekből talán kitetszik, e költői lélek orvosként nem járt 
a fellegekben.
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Legmeglepőbb teljesítménye azonban az első magyar 
nyelvű kardiológiai könyv megírása, mivel nemhogy szív
specialista, de még belgyógyász sem volt (2. ábra). Könyve 
Komáromban jelent meg (6), ami azért is érdekes, mert 112 
oldalon tárgyalja ezt a fontos betegségcsoportot, míg az első 
magyar nyelvű belgyógyászati tankönyv mindössze 89 ol
dalt szentel neki (12). Forrásmunkáit korrekt módon megje
löli. A fizikális diagnosztikát Sauer Ignác előadásai alapján 
tárgyalja (13), Bamberger, Canstatt (4) és Hartmann a klini
kai kútfői, ám Corvisart, Skoda, Bright és Bouillaud is he
lyén van a kötetben. A kórbonctani szemlélet képviselői: 
Rokitansky, Virchow és Arányi (aki szintén földije volt), 
ajánlott receptjei nem tükrözik Skoda terápiás nihilizmusát. 
A szívidegesség „maladie des etudiants” , miként úja, tanuló- 
korában ő is átesett rajta (6). Vajon melyikünk nem! Főleg

az izgatószerek, a kávé és tea mértéktelen fogyasztásának 
mellőzését ajánlja. A múló ,,szívgörcs” (angina pectoris) 
és a ,,szívhüdés” (infarctus) leírása klasszikus, fájdalom- 
csillapítónak Heberden után borban oldott mákonycseppe- 
ket javasol, a szívtájra borogatást és általában nyugalmat.

Kardiológiai cikkeit Sauer tanár koródájából a ,,Gyó
gyászat” című konkurens lapban kezdte közölni (5), de a 
Hetilaphoz sem lett hűtlen. Amíg gyakorló orvosi idejéből 
futotta. Amikor 15 éves kényszerszünet után újra rendezték 
a „Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlé
sét”, a kezdeményezők közt őt is ott találjuk. Előterjesztő
je az orvosi segítő egyesületnek, előadása azonban érdeke
sebb. Egy fogamzásgátló eszköz tervét terjesztette elő, 
pessariumszerű kaucsukből készült méhszájkupakot, 
amely megbízhatóbb, mint a szakadékony condom (1). Fő
leg a fenyegető vetélésben szenvedő nők kímélésére. Az 
addig ismert pessariumok (Cramer, Mayer, Menge) első
sorban a méhelóesést voltak hivatottak megakadályozni 
(10) .

Szépszámú szépirodalmi próbálkozásairól lehetne még 
szólni, a Soprontól Mehádiáig szóló útikönyvéről, de azt 
hisszük, ízelítő megemlékezésnek ennyi is elég.

Rejtély, hogy nagy földijével, önképzőköri elődjével, 
jurátus kortársával, azaz Jókai Mórral miért nem volt szo
rosabb a kapcsolata!

Az óriás vetett volna árnyékot a kisebbre? Meglehet. 
Utólag nézve persze Hamary Dániel sem volt jelentéktelen 
valaki. A komáromi és a kardiológiai könyve mindenképp 
azt bizonyítja.

IRODALOM: 1. A magyar orvosok és természetvizsgálók IX. 
nagygyűlése. 223—226. Pest, 1864. — 2. Borovszky Samu: Ko
márom megye és Komárom. Bp., 1906. — 3. Bugát Pál: Termé
szettudományos szóhalmaz. Buda, 1843. — 4. Canstatt,  Kari»: 
Handbuch der medizinischen Klinik. I—IV. Erlangen, 
1841—1849. — 5. Gyógyászat, 1863-as évfolyam. — 6. Hamary 
Dániel: A szívbetegségek különös kór- és gyógytana, Komárom, 
1865. — 7. Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben. Pest, 
1869. — 8. Hamary Dániel: Nem kell szerzetes rend. Pest, 1848. 
— 9. Klapka György: Emlékeimből. Budapest, 1886, 207. old. — 
10. Magyar Orvosi Lexikon, Ш. Budapest, 1972,1009. old. — 11. 
Orvosi Hetilap, 1857, 1, 441—446. — 12. Purjesz Zsigmond: A 
belgyógyászat tankönyve (második kiadás). Budapest, 1889. — 
13. Sauer Ignác: Praelectiones pathologia et therapia. . .  О—VI. 
Pest, 1856. — 14. Szinnyei József: Komárom 1848—49-ben. Bu
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ENDOKRINOLÓGIA

Van golyvája a betegnek? Siminoski,
К. (Albertai Egyetem Belgyógyászati 
Klinika Endokrinológiai és Anyagcse
re Részlege. Edmonton): JAMA, 1995, 
273, 813.

A normális pajzsmirigy nagysága függ 
a diéta jódtartalmától. Jódhiányos terü
leteken általában nagyobb. Azok a ta
nulmányok, amelyekben a normálisan 
működő pajzsmirigy nagyságát vizs
gálták, rendkívül széles variációt álla
pítottak meg. E század közepéig a leg
több szerző szerint a normális 
pajzsmirigy 20—25 gramm és felső ha
tárként a 35 grammot fogadták el. Az 
újabb vizsgálatok szerint a normális 
mirigysúly 10 gramm vagy annál keve
sebb és a normális felső határ 20 
grammnak tekinthető a nyugati világ
ban. E definíció alapján a jóddal meg
felelően ellátott területeken a golyva 
prevalenciája 2—5%. A normális 
nagyságú pajzsmirigy puha és ritkán 
válik láthatóvá. A megnagyobbodás 
kezdetben az oldallebenyek tapintható- 
vá válásával állapítható meg. További 
növekedés esetén oldalról történő meg
tekintésnél láthatóvá válik a nyak elülső 
részén, szemből pedig a fej hátrahajtá- 
sakor. Végül az igen nagy golyva 
könnyen tapintható és oldalirányból 1 
cm-nél nagyobb mértékben domboro
dik előre. A pajzsmirigy nagyságának 
meghatározására többféle módszert ír
tak le: 1. a mirigy súlyának becslése, 2. 
a normális pajzsmirigyhez viszonyított 
relatív volumen, 3. a látható és tapint
ható megnagyobbodás megléte, vagy 
hiánya, 4. oldalról való megtekintés 
esetén a látható elódomborodás foka,
5. centiméterszalaggal mért nyakkörfo- 
gat, 6. a bőrre kivetített mirigy felüle
te, 7. az alsó pólusok vonalzóval vagy 
körzővel kimérhető maximális távolsá
ga. Ezek a módszerek az endémiás vi
dékeken szűrővizsgálatok során kerül
tek alkalmazásra és egy személy 
vizsgálata 18 másodpercet vett igénybe 
átlagosan. A szerző nem tulajdonít je
lentőséget annak, hogy a pajzsmirigy 
tapintásánál a vizsgáló a beteg előtt 
vagy mögött helyezkedik el és hogy a

tapintást melyik ujjával végzi. A pajzs
mirigy tapintását az isthmus vizsgála
tával ajánlott kezdeni, mely a középvo
nalban a gyűrűporc és az incisura 
jugularis között helyezkedik el. A le
benyek tapintásánál célszerű, ha a ster- 
nocleidomastoideumok laza állapot
ban vannak. A tapintás során a vizs
gálat a nagyságon túl az állomány kon
zisztenciájára , nyomásérzékenységére 
és göbök megállapítására kell, hogy ki
terjedjen. Hallgatódzással esetleg zö
rej észlelhető. Mindezek lényegesek, 
de nem döntők a struma megállapítása 
során. A nyelés az inspectio és palpatio 
sensitivitasát fokozhatja. A legtöbb en- 
dokrinológus a golyva nagyságát ab
szolút tömegben fejezi ki, vagy relatíve 
a normális felső határához viszonyítja.

Alpozitív és álnegatív golyvák. Alpo- 
zitivitást adhat 1. a sovány emberek 
vizsgálata, 2. a szokottnál magasabban 
elhelyezkedő pajzsmirigy. A 3. anató
miai variáns a Modigliani-syndroma. 
Akkor állapítható meg, ha a mirigy el
helyezkedése normális, de hosszú haj
lott nyak esetén az elódomborodás kife
jezettebbé válik. 4. A nyak elülső vagy 
oldalsó részén lévő zsírpárna. Utóbbi 
előfordulhat fiatal, nem kövér nőkön is. 
A pajzsmirigy elődomborodhat, a mö
götte elhelyezkedő kóros resistentia kö
vetkeztében is. A vizsgálat álnegatív 
eredménnyel járhat, ha a vizsgált sze
mély kövér, továbbá idősebb egyének
nél, krónikus tüdőbetegeken, kiknek 
nyaka rövid és vastag, mely megnehezí
ti a vizsgálatot. A retrostemalisan vagy 
lateralisabban elhelyezkedő lebenyek 
tapintása gyakran lehetetlen.

A pajzsmirigynagyság pontos meg
határozásának módszerei: postmortem 
vagy sebészi eltávolítás utáni súlymé
rés, az ultrahangvizsgálat és az izotóp 
scintigraphia. Az ultrahanggal megál
lapítható súly jól korrelált a valódi mi
rigysúllyal. A pajzsmirigy scan kevés
bé pontos, de alkalmazható; különböző 
formulák használatosak a scan alapján 
végzett térfogat-meghatározásra. Kü
lönböző vizsgálati módszerek egybe
vetése alapján megállapítható volt, 
hogy fizikális vizsgálattal a kis pajzs
mirigyeket gyakran nagyobbnak, a 
nagyobbakat kisebbnek ítélték meg.

Követendő lépések a golyva megálla
pítása során: 1. inspectio és palpatio,
2. annak megállapítása, hogy a pajzs
mirigy normális nagyságú, vagy goly
vája van a betegnek (kis golyvának mi
nősíthető, ha az a normális kétszeresé
nél kisebb), 3. kis golyvaként történő 
kategorizálás esetén az elódomborodás 
2 mm-nél nagyobb-e és a fej hátrahaj- 
tásakor látható-e a pajzsmirigy helyé
nek megfelelő előredomborodás, 4. a 
beteget a vizsgáló sorolja be a követke
ző csoportokba: „a golyva kizárva” 
(normális a pajzsmirigy nagysága és 
nem válik láthatóvá a fej hátrahajtása- 
kor), „golyva megállapítva” (elődom- 
borodás 2 mimnél nagyobb) és „nem 
egyértelmű” kategóriába sorolható be 
az összes egyéb.

Balázsi Imre dr.

Útm utató hyperthyreosisos és hypo- 
thyreosisos betegek kezeléséhez. Sin
ger, R A. (Division of Endocrinology, 
Diabetes and Hypertension, Univer
sity of Southern California School of 
Medicina, 1355 S. San Pablo St. Room 
120, Los Angeles, CA 90033, USA): 
JAMA, 1995, 273, 808.

A bizottság tagjainak feladata a hyper- 
functióval, illetve hypofúnctióval járó 
pajzsmirigy betegek gondozási stan
dardjainak kidolgozása volt, a házior
vosi gyakorlat számára.

Hyperthyreosisos betegek kezelési 
elvei. Minthogy a hyperthyreosis leg
gyakoribb oka a Graves—Basedow- 
kór, ezért a feldolgozásban főként erre 
koncentráltak. A fizikális vizsgálat 
szokásos mozzanatain túl ne mulasz- 
szuk el a szem (ophthalmopathia) és 
a bőr vizsgálatát sem (praetibialis 
myxoedema). Idős betegek oligosymp- 
tomás betegsége esetén a fogyás és kar- 
diális tünetek, mint pitvarfibrillatio 
és/vagy pangásos szívelégtelenség hív
hatja fel a vizsgáló figyelmét. A labo
ratóriumi leletek közül a szabad thyro
xin (FT-4) emelkedett és a sTSH supp- 
rimált szintje igazolják együttesen a 
hyperthyreosis fennállását. Ha a hy
perthyreosis diagnózis megerősítést 
nyert, akkor a klinikai képtől függően 
egyéb tesztek elvégzésére is sor kerül
het: így T-3 szint, pajzsmirigyellenes 
autoantitestek meghatározására és a ra-
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diojód felvétel vizsgálatára. Kezelési 
terv célja a normális anyagcsereállapot 
helyreállítása. Jelenleg három modali
tás között kell választani: antithyreo- 
idea gyógyszerek, radiojód kezelés és a 
pajzsmirigy műtét. Az alacsony jódfel- 
vétellel járó thyreoditis esetén általá
ban hatásos és elegendő a beteg béta
blokkolóval történő kezelése.

Az antithyreoidea szerekkel: methi- 
mazollal, vagy propylthiouracillal a 
pajzsmirigy hormonszintézisét gátol
juk. Használható kizárólagos kezelés
ként, vagy a pajzsmirigy hormonszint 
csökkentése céljából, radiójód kezelés, 
vagy műtét előtt. A methimazol kezdő 
napi dózisa 10—40 mg között, a pro- 
pylthiouracilé 100—600 mg-ig terjed
het. Ha kizárólagos antithyreoidea 
gyógyszeres kezelés mellett döntünk, 
úgy a kezelés időtartama hat hónaptól 
két évig terjedhet, de hosszabb kezelés 
is elfogadható. Az antithyreoidea sze
rek által okozott advers reakciók közül 
a legsúlyosabb a betegek 0,3%-ban 
várható agranulocytosis. Célszerű a fe
hérvérsejt szám kezelés előtt történő 
meghatározása is, mivel gyakori kísérő 
tünete lehet a betegségnek is a leukope
nia. Ha láz, kiütés, viszketés, sárgaság 
vagy oropharyngitis jelentkezik, a be
teg szüntesse be az antithyreoidea 
gyógyszer szedését és keresse fel orvo
sát: teljes vérkép vizsgálat is szüksé
ges. A lithium carbonattal, vagy stabil 
jóddal történő kezelés blokkolja a 
pajzsmirigy hormon kibocsátását. Al
kalmazásukra ritkán kerül sor.

Radioaktív jódkezelés. A z  USA-ban 
a legelterjedtebb kezelési módszer. Al
kalmazása terhesség és szoptatás ideje 
alatt természetesen kontraindikált. 
Ezért fiatal nők radiojód kezelése előtt 
esetleges terhesség fennállását ki kell 
zárni. Idősebb betegekben izotópkeze
lés előtt antithyreoidea szerrel történő 
előkezelés indokolt, de szükséges lehet 
a gyógyszer hónapokig tartó adagolá
sára is. A jódfelvétel vizsgálatát a meg
felelő aktivitású radiojód alkalmazásá
hoz az izotópkezelés előtt kell elvé
gezni.

Sebészeti kezelést a Graves— 
Basedow-kóros betegnek csak ritkán 
ajánlják. Speciális indikációt jelenthet
nek az igen nagy golyvák, továbbá gö- 
bös golyvák, olyan terhes nők van nem 
terhesek, akik allergiásak az antithy
reoidea szerekre és végül azok a bete

gek, akik nem egyeznek bele radiojód 
kezelésükbe. Adjuváns kezelésként bé- 
ta-adrenerg blokkolót: propranololt, 
vagy nadololt ajánlanak. Azoknak a 
betegeknek, akik a béta-blokkolókat 
nem tolerálják, kalcium csatorna blok
kolókat lehet adni, mint pl. diltiaze- 
met.

Minthogy a hyperthyreosis kezelése 
néhány évig eltarthat, így a beteget 
gondozni kell. Antithyreoidea gyógy
szerrel, vagy jód-izotóppal végzett ke
zelés esetén az első 3 hónapban 4—6 
hetenként, az euthyreoid állapot eléré
se után 3—4 hónaponként szükséges 
ellenőrizni a beteget. Ilyenkor a test
súly, pulzus, vérnyomás és a szem vizs
gálatának elvégzése, továbbá FT-4 
meghatározás, hyperthyreosisos tüne
tek fennállása esetén T-3 meghatározás 
is indokolt lehet. A TSH nem alkalmas 
a kezelés folyamán a beteg ellenőrzésé
re, mivel a T-3 és T-4 szint normalizá
lódása esetén még hónapokig magas 
lehet. Az antithyreoidea gyógyszerrel 
történő kezelés befejezése után az első
3— 4 hónap során 4—6 hetes, majd a 
későbbiekben növekvő időközökkel 
kell a beteget ellenőrizni további egy
két évig. Ezután is évente szükséges a 
beteget ellenőrizni. Ha kialakult a hy
pothyreosis a levothyroxinnal végzett 
hormonpótlás célja normális FT-4 és 
TSH szintek elérése. A későbbiekben a 
megfelelő hormonpótlás igazolására 
elegendő csak a TSH-szint ellenőrzése. 
A sebészi beavatkozás után két hónap
pal célszerű a thyreoidea status megha
tározása. A műtét után a hypothyreosis 
kialakulása gyakoribb, mint a hyper
thyreosis recidiva. A műtét után euthy- 
reoidnak látszó beteget is évente szük
séges ellenőrizni és TSH meghatáro
zást is végeztetni.

Hyperthyreosis és terhesség együttes 
fennállása esetén törekedni kell a lehe
tőleg kis antithyreoidea dózissal euthy
reoid állapotban tartani a terhest. A 
propylthiouracil kevésbé hatol át a pla- 
centán, ezért célszerű terhes kezelésé
re ezt választani, bár a methimazol sem 
kontraindikált. Minthogy a terhesség a 
hyperthyreosisos gravidát előnyösen 
befolyásolja, ezért a 3. trimeszterben a 
gyógyszer adagja csökkenthető, eset
leg elhagyható. A terhes ellenőrzése
4— 6 hetenként szükséges. A thyreoi- 
deát stimuláló immunglobulin-titer az 
utolsó trimeszterben kórjósló lehet az

újszülött hyperthyreosisára vonatkozó
an. A terhessége alatt hyperthyreosis 
miatt kezelt anyát szülés után 6 héttel 
újra kell vizsgálni, mivel postpartum a 
betegség rosszabbodása bekövetkez
het.

Endocrin ophthalmopathia. Szeren
csére a betegek kisebb részében jelent
kezik, észlelhető lehet a diagnózis 
megállapításakor, vagy a kezelés után. 
Ismert hyperthyreosisos betegen fellé
pő szemtünetek esetén nincs szükség 
laboratóriumi vizsgálatra a diagnózis 
megerősítéséhez. Biokémiailag euthy
reoid beteg esetében autoimmun pajzs
mirigy betegség gyanítható és a diag
nózist megerősíti antimicrosomalis 
antitestek, vagy thyreoidea stimuláló 
antitestek kimutatása a beteg szérumá
ból. Az ophthalmopathia kezelésének 
a pajzsmirigyműködés normalizálásá
ra kell irányulnia és a beteg kezelése 
szemtünetei miatt is szükséges. Nap
szemüveg, műkönny használata, ma
gas párnán való alvás, diUretikum al
kalmazása ajánlható. Aktív ophthal
mopathia esetén szisztémás glucocor
ticoid alkalmazása Amerikában nem 
általános. A beteg kezelésében szemé
sszel való együttműködés szükséges.

Toxicus göbös golyva idős emberek
ben gyakori. Domináns hyperfunctiós 
göb aspirációs tűbiopsiáját javasolják a 
pajzsmirigyrák kizárására. Általában 
radiojód alkalmazása a megfelelő terá
pia, de a műtétre inkább a hajlandó fia
tal, kis kockázatú betegek, nagy goly- 
vájú betegek, vagy vitatottan malignus 
elváltozású betegek esetében kerül sor.

Thyreotoxicus crisis életet fenyegető 
klinikai syndroma, melyet a hyperthy
reosis fokozódó tünetei mellett láz és 
kóros mentalis állapot jellemez. Rend
szerint valamilyen egyéb betegség, 
vagy sérülés a kiváltó oka, de az anti
thyreoidea gyógyszer megvonása kö
vetkeztében, vagy radiojód terápia 
után is kialakulhat. Specifikus labora
tóriumi lelete nincs. A beteg kezelését 
a syndroma felismerése után azonnal 
intenzív osztályon kell megkezdetni. A 
kezelés irányuljon a kiváltó ok kezelé
sére is és specifikus gyógyszereket, 
supportiv terápiát kell alkalmazni: 1. 
pajzsmirigy hormonszintézist gátló 
propylthirouracilt, vagy metimazolt,
2. a pajzsmirigyből a hormonkiáram
lást gátló kálium joditot, lithium car- 
bonatot, ipodatot, 3. olyan szereket,
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melyek a pajzsmirigy hormon periféri
ás hatását gátolják: corticosteroidok, 
propylthirouracil, ipodat.

Hypothyreosisos betegek kezelése. 
Elsősorban a primer hypothyreosist 
tárgyalják, melyet autoimmun thyreoi
ditis (Hashimoto), radiojód vagy sebé
szi kezelés következményének tarta
nak. Az ismert klinikai tünetek mellett 
a diagnózist a magas TSH és alacsony 
szabad T-4 szint támasztják alá. A hy
pothyreosis rutin kezelési módszere le- 
vothyroxin adagolása. Felnőttek napi 
igénye 1,7 /zg/testsúly (kg), gyermekek 
igénye ennél magasabb: 4,0 jUg/testsúly 
(kg)/nap adagot is elérheti. Idős bete
gek igénye lehet 1,0 jUg/testsúly (kg)- 
nál alacsonyabb. A kezelést 50 éves kor 
alatt substitutes adaggal kell kezdeni 
50 évnél idősebb betegek, vagy ennél 
fiatalabb szívbetegek kezelésének el
kezdésére napi 25—50 pg ajánlott. Bi
zonyos gyógyszerek, mint cholestyr- 
amin, vas-szulfát, sucralfat, alumí- 
nium-hydroxyd taralmú savközömbö
sítők befolyásolhatják a levothyroxin 
bélből történő felszívódását, ezért a le- 
vothyroxint az említett szerek szedése 
előtt, vagy után legalább 4 órával cél
szerű bevenni. Phenytoin, Carbamaze
pin és rifampicin meggyorsíthatják a 
levothyroxin metabolizmusát, ezért a 
szerekkel való kezelés esetén maga
sabb levothyroxin dózis adása lehet in
dokolt.

A hypothyreosisos betegek ellenőrzés 
se kezdetben 6—8 hetenként szüksé
ges. A TSH koncentráció normalizáló
dása után 6—12 hónaponként történő 
ellenőrzés elegendő. Idős betegek hy- 
pothyreosisa általában tünetszegény. 
60 év feletti nőkben gyakori a hypothy
reosis. Akiknek anamnesisében pajzs
mirigy betegség miatt végzett belgyó
gyászati, vagy sebészeti kezelés 
szerepel, azoknak szintén évente TSH 
meghatározással történő követése in
dokolt. Más autoimmun betegség, to
vábbá meg nem magyarázható depres
sio, a cognitiv functio csökkenése, 
hypercholesterinaemia esetén is java
solt a betegek szűrése TSH meghatáro
zással és kezelésük levothyroxinnal, 
amennyiben ez indokolt.

Terhesség alatt hypothyreosisos be
tegnek levothyroxin igénye növekszik, 
mely szintén TSH meghatározással 
igazolható. Minden trimeszterben in
dokolt a hypothyreosisos terhes ellen

őrzése. Postpartum 6—8 héttel indo
kolt a szérum TSH szint újabb ellen
őrzése.

Különösen idős emberek rosszul tű
rik a szükségesnél nagyobb mennyi
ségben adagolt T-4-et. Palpitatio, tre
mor, koncentrációs nehézség, mellkasi 
fájdalom jelentkezése esetén, ameny- 
nyiben a vizsgálatokkal iatrogén hy
perthyreosis bizonyítható, a levothyro- 
xint ki kell hagyni, majd alacsonyabb 
adagra kell visszatérni. Szubklinikus 
hypothyreosis állapítható meg 65 évnél 
idősebb betegek 15%-ában és sok más 
felnőttben is a normál szabad T-4 és 
emelkedett TSH szint alapján. Levo
thyroxin kezelésük ajánlható különö
sen azokban az esetekben, amikor a 
betegek vérében pajzsmirigy antitestek 
mutathatók ki, mert e betegek gyakran 
válnak klinikailag is hypothyreosisos- 
sá. Amennyiben nem kezdik kezelni e 
betegeket, úgy évente ellenőrzésük 
szükséges.

A myxoedemás coma ritka, életet ve
szélyeztető állapot, mely rendszerint 
hosszasan fennálló hypothyreosis rom
lása következtében jön létre. Kiváltó 
oka többnyire valamilyen intercurrens 
betegség. A comás állapotban hypo
thermia, bradycardia, légzési elégte
lenség és cardiovascularis összeomlás 
állapítható meg. A kezelés vénásan 
adott levothyroxinnal, vagy liothyro- 
ninnal és nagy dózisú glycocorticoid- 
dal történik intenzív terápiás osztá
lyon. A liothyronin kezelés hasznos 
lehet a pajzsmirigy carcinoma radiojód 
kezelése előtt, mivel a liothyronin rövi- 
debb időszakra hagyható el a kezelés
ből, mint a levothyroxin. Liothyronin a 
krónikus hypothyreosis kezelésében 
nem kívánatos, mert gyakoribb lehet az 
iatrogén hyperthyreosis. Úgyszintén 
nem ajánlott azoknak a biológiai, vagy 
szintetikus hormonkészítményeknek 
adása, melyek mind T-4-et, mind T-3-at 
tartalmaznak.

Balázsi Imre dr.

Thyroid storm (=  thyreotoxikus krí
zis). Tietgens, S. T. és Leinung, M. C. 
(Div. of Endocrinol, and Metab., 
A-44, Albany Med. Coll., 47 New 
Scotland Ave., Albany, NY 12208, 
USA): Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 
169,

Az Európában inkább thyreotoxikus 
krízisként ismert thyroid storm igen 
súlyos hyperthyreosisra utal, amelyik
nek a halálozása még ma is 20— 
30% -os. A pathogenesis ma sem telje
sen tisztázott, miért kerül hirtelen fö
lös mennyiségben a véráramba pajzs- 
mirigyhormon, pl. radioaktív jódke- 
zelés után, pajzsmirigyműtét után. A 
tünetek kifejezett pajzsmirigy-túlmű- 
ködésre utalnak, az említett okokon kí
vül kiváltásukban infectiók, az antithy- 
reoidea szer megvonása, diabeteses 
ketoacidosis, terhességi toxaemia, szü
lés, súlyos emocionális stress, tüdőem
bólia, cerebrális vascularis történés, 
bélinfarctus, trauma, foghúzás, a 
pajzsmirigy erőteljes tapogatása játsz
hat szerepet. A diagnózist a klinikai 
kép mellett az emelkedett hormonérté
kek is megerősítik.

A diagnosztikus kritériumok közül a 
hőreguláció, a központi idegrendszeri 
tünetek, a gastrointestinalis dysfunc
tio, a cardiovascularis érintettség és a 
kórelőzmény adatai alapján pontrend
szer segítségével súlyossági sorrend ál
lítható fel, 45 pont felett a thyreotoxi
kus krízis alapos gyanúja vethető fel.

A kezelés célja kettős: a hyperthy
reosis korrekciója és a homeostatikus 
decompensatio normalizálása. A gyógy
szeres kezelés mellett kétségbeesett és 
aggasztó állapotban plasmapheresis, 
plasmacsere, peritonealis dialysis és 
szenes plasmaperfusio is szóba jön. 
Ugyanekkor a supportiv kezelésnek is 
nagyon fontos szerepe van (folyadék
pótlás, az arrhythmia kezelése, fibril
latio esetén anticoagulans medicatio is, 
a hyperthermia befolyásolása, gluco- 
corticoidok stress-dózisban, antiadre- 
nergiás szerek, a kimutatható kiváltó 
okok mielőbbi megszüntetése).

A hyperthyreosis kezelése során a 
hormonsynthesis további blockolása 
elsőrendű fontosságú, ha ez szájon 
vagy nasogastrikus szondán keresztül 
nem megbízható, parenterálisan kell 
adni. Mellette jód és lithium carbonat 
adása hasonlóképpen fontos. Ha a tü
netek nem enyhülnek, szóba jön a sub- 
totális, esetleg totális thyreoidectomia 
elvégzése is.

Meg kell még jegyezni azt is, hogy 
idős egyéneken a hyperthyreosis kb. 
10%-ban apathiás formában fordul 
elő, erre a lehetőségre is kell gondol
ni.
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[Ref.: Pocsayval 1981-ben 12 thyreo- 
toxikus krízisben szenvedő betegünk 
adatait közöltük — Med. Univ., 1981, 
14, 135. Sajnos, közülük 7-et elveszí
tettünk.]

Iványi János dr.

Myxoedemás kóma. Jordan, R. M, 
(Dept, of Int. Med., East Tennessee 
Univ. Coll. of Med., Box 21160-A, 
Johnson City, TN 37614-0002, USA) Г 
Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 185,

A hypothyreosis legsúlyosabb megje
lenési formája a myxoedemás kóma, a 
maga súlyos központi idegrendszeri 
zavarával és cardiovascularis decom- 
pensatiójával. Ha késón kerül felisme
résre, halálozási aránya még mindig 
magas, ha azonban a beteg rögtön meg
felelő hormonpótlást és intenzív keze
lést kap, túlélési esélyei lényegesen 
jobbak.

A kóma kialakulásában a respirato- 
rikus functio romlásának, a cardiovas
cularis elégtelenségnek, a sóretentió- 
nak, a fokozott insulin sensitivitásnak 
és vasoconstrictión alapuló vérképzési 
zavarnak (cytopenia) van jelentős sze
repe. A klinikai képre a csökkent men
tális státus, a hypoventilatio, a hypo
thermia, bradycardia, hyponatraemia, 
hypoglycaemia és a társult infectio a 
jellemző. A gyanút megerősíti az ala
csony serum thyroxin- és a magas 
thyreoidea-stimuláló hormon (TSH)- 
szint. Kiegészítésként rendszerint ma
gas (500 E feletti literenként) creatin 
phosphokinase (CPK) érték is talál
ható.

Az idejében megkezdett therapia 
életmentő lehet, ebben a következő 
szempontoknak kell érvényesülniük: 
mechanikus ventilatio hypoxia vagy 
hypercarbia esetén, intravénásán bevitt 
thyroxin (először nagy adagban: 400 
jUg, majd 50 ug-os adagban ugyancsak 
intravénásán napokon át), a klinikai 
képtől függően a hormonpótlást per os 
folytatva, adrenális krízis megelőzésé
re a plasma cortison-szintjének ellen
őrzése után 8 óránként 100 mg hydro- 
cortison ugyancsak intravénásán. Ezen 
gyógyszeres kezelés mellett gondos
kodni kell a hypothermia mielőbbi 
megszűnéséről, az esetleges háttérin- 
fectio kiderítéséről, valamint az elekt-

rolytek monitorozásáról és a túlzott fo
lyadékbevitel kerüléséről.

Az így folytatott kezelés segítségével 
a halálozás leszorítható 15—20% köré, 
egyébként a rossz prognózis a beteg 
előrehaladottabb életkorával, a kifeje
zett és 3 napon belül nem reagáló hy- 
pothermiával, a tartós — 44 per min. 
alatti — bradycardiával, a hypotensió- 
val, a nem ritka — néma — myocardia- 
lis infarctussal egyértelműen összefüg
gésbe hozható.

Iványi János dr,

Hypercalcaemiás krízis. Edelson, G. 
W. és Kleerekoper, M. (Div. of Endoc
rinol., Univ. Health Center-4H, 4021 
St. Antoine, Detroit, MI 48202, 
USA): Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 
79.

A 2,3—2,7 mmol/1 feletti (= 14 mg/dl 
felett) serum calcium-szint nyilvánul 
meg hypercalcaemiás krízisben, ez kli- 
nikailag volumen depletióval, metabo- 
likus encephalopathiával, gastrointes
tinalis tünetekkel jár, súlyosbítja 
renális és cardiovascularis részvétel. 
Gyakorisága 1 : 600—1000 között van, 
leggyakrabban elsődleges hyperpara
thyreosis oközza, de malignus beteg
ség szövődményeként is előfordul, 
ilyenkor parathyreoidea hormonhoz ha
sonló polypeptidet lehet kimutatni, 
amelyik csont-resorbeáló anyag. Hy
percalcaemia legjellemzőbb a haemato- 
logiai typusú daganatokra, közöttük is a 
myeloma multiplexre.

Valamennyi krízisbe került beteg de- 
hydrált, anorexiás, hányhat, mentáli
san érintett, cardialisan a legkülönbö
zőbb arrhythmiák jelentkezhetnek.

A legelső terápiás teendők között az 
isotóniás salina oldattal történő volu
men reexpansio említendő, a gyógy
szerek közül a csontresorptiót gátló 
szerek adása (biphosphonatok, calci
tonin, plicamycin — Mithracin né
ven jobban ismert —, gallium nitrat, 
glucocorticoidok D-vitamin-toxicitás 
okozta hypercalcaemiában). E szerek 
akár 24 órás, akár többnapos infusió- 
ban, akár per os adva is normalizálni 
tudják a serum calcium-szintet 70— 
100%-ban is (legkevésbé a calcitonin), 
leghosszabb időre a biphosphonatok 
közül a pamidronat (hónapokra). Saj

nos, mellékhatásokkal is járnak: láz, 
emelkedő serum kreatinin, nephroto- 
xicitás, thrombocytopenia. Az egy
szerre bevitt gyógyszeradagok változó
ak: 12—15 mg—1200 mg közöttiek 
lehetnek napi többszöri infusio formá
jában, szájon át többgrammos adagban 
is.

Annak ellenére, hogy a fenti szerek
kel a hypercalcaemiás krízisek több
nyire befolyásolhatók, ha átmenetileg 
is, a beteg sorsa alapbetegségétől függ 
és a mortalitás most is jelentős, külö
nösen malignus kórformák esetében.

Iványi János dr.

Hypocalcaemiás sürgősségi állapo
tok. Reber, P. M. és Heath III, H. 
(Div. of Endocrinol., Metab., and 
Diab., Univ. of Utah School of Med. 
4016, 50 N. Med. Drive, Salt Lake 
City, UT 84132, USA): Med. Clin. N. 
Am., 1995, 79, 93.

A felnőtt emberi szervezet soványsúly- 
kilogrammonként hozzávetőlegesen 25 
mg calciumot tartalmaz. A maradék, 
az ún. miscible pool 3 fractióból áll: 
40% a serum fehérjéhez kötődik, 13% 
a serum anionokkal képez komplexet, 
4%-a pedig szabad ionizált formában 
található.

Hypocalcaemia idült formában nem 
túlzottan ritka, valódi sürgősségi álla
pot azonban nem gyakori. A klinikai 
megnyilvánulások az idegrendszert 
(paraesthesiától psychosisig), a látást 
(cataractától papilla oedemáig), a lég
zőrendszert (bronchospasmus), a car
diovascularis rendszert (arrhythmiák- 
tól a pangásos szívelégtelenségig), a 
tápcsatornát (dysphagiától a biliáris 
kólikáig) és a genitourinális systemát 
(koraszülés) érintik. A kiváltó okok 
sokfélék: megnövekedett fehérje-kö
tési affinitás, anion kelátképződés, cal
cium accretio, parathyreoidea hormon 
elégtelenség, parathyreoidea hormon 
resistentia, D-vitamin-elégtelenség 
és/vagy resistentia és kritikus állapotú 
betegségekhez társuló hypocalcaemia 
(pl. toxikus shock syndroma).

Ha akut módon calcium pótlás szük
séges, erre a célra az intravénásán ad
ható calcium-készítmények megfelel
nek, elemi calciumból 100—300 mg-ot 
10 percen át hígítva és infusióban kell
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adni. Egyidejűleg a serum magne
sium- és phosphor-tükrét is ellenőrizni 
kell, adott esetben ezeket is pótolni.

A hypocalcaemia tartós pótlása per 
os calciumbevitellel és D-vitamin- 
bejuttatással megoldható. 1—3 g elemi 
calcium naponkénti szájon át való be
vitele elégséges, 1 csésze tejben 300 
mg van. D-vitaminból az élettani szük
ségletet (0,25—100 /lg a különböző ké
szítményekből) 0,75 //g—10 mg-gal le
het biztosítani, a hatás 2 nap—12 hét 
közötti. A serum calcium-szintjének 
heti ellenőrzése szükséges, mert hy
percalcaemia előfordulásával ís lehet 
számolni, különösen egyidejű vesekö
vesség esetén.

Iványi János dr.

Pheochromocytorna. Werbel, S. S. és 
Ober, К. P. (Dept, of Int. Med., Sect, of 
Endocrinol, and Metab., Bowman Gray 
School of Med., Med. Center Blvd., 
Winston-Salem, NC 27157-1047, USA): 
Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 131.

[Ref: Az európai szemnek szemet szúr, 
hogy az amerikai szaknyelvben az 
európai ae betű helyett rendszeresen 
szimpla e betűt használnak. így írják a 
phaeochromocytoma szót is e-vel, hol
ott a latin is a görög ai betűt váltotta 
ae-re.j

A phaeochromocytoma (a további
akban p.) incidenciáját legújabban 
í,9 % -nak adják meg, egyforma gyako
risággal fordul elő férfiban és nőben. A 
daganat a sympathicus idegrendszer 
chromaffin szövetéből indul ki, akár 
egyszerű tumorként, akár multiplex 
endokrin neoplasia (MEN IIA részje
lenségeként). A p. kb. 10 %-a extraad- 
renalis lokalizációjű, 10%-a hajlamos 
malignus elfajulásra. A klinikai klasz- 
szikus triászt fejfájás, tachycardia és 
diaphoresis jellemzi, de magas száza
lékban fordul elő hypertonia, hyper- 
glycaemia is.

Differenciáldiagnózisa nem könnyű, 
heveny higanymérgezés, alkoholmeg
vonás, pánikbetegség, carcinoid, ec
lampsia, egyéb endokrin secretáló tu
mor, hyperthyreosis, MAO inhibito
rok, hypertensiv krízis, clonidin meg
vonása utáni paroxysmalis hypertonia, 
reactiv hypoglycaemia, a gyógyszerek 
közül amphetaminok, isoproterenol,

ephedrin utánozhatják többek között a 
p. klinikai tüneteit, továbbá számos 
egyéb gyógyszer befolyásolhatja a ca- 
techolaminok metabolismusát, inkább 
csökkenti kiválasztásukat.

A clonidin suppressiós testet 
1981-ben vezették be differenciálásra, 
ez jelenleg a legsensitivebb próba. 
Provocatiós test-ként a szerzők a gluca
gon és a metoclopramid stimulációs 
vizsgálatot javasolják phentolamin vé
delemben, a nálunk még használatos 
histamin-próbát meg sem említik.

A tumor lokalizálására a radiológiai 
vizsgálatok közül a CT 85—95%-ban 
alkalmas, a JB1 metajodobenzylguani- 
din megközelítő pontossága a chromaf
fin eredetű tumor bárhol való kimuta
tására 85—95% (az USA-ban is 1 scan 
több mint 1200 dollár!).

A kezelés a tumor sebészi eltávolítá
sából áll, a mortalitás 2—4%. A prae- 
operativ előkészítés alfa-adrenerg 
blockáddal különös gondot igényel, a 
symptomáS tachycardia és tachyar
rhythmia beta-blockolása csak effektiv 
alfa-blokád után lehetséges. Az anaes
thesia külön felkészülést igényel. Ma- 
lignitás esetén a műtéthez kombinált 
chemotherapia is társul. P. és egyidejű 
terhesség során az anyai halálozás 
48%, a magzati magasabb, 67%-os.

Iványi János dr.

Endokrin válasz kritikusan súlyos 
betegségben. Rolih, C. A. és Ober, К. 
P. (Sect, of Endocrinol, and Metab., 
Dept, of Int. Med., The Bowman Gray 
School of Med., Med. Center Blvd., 
Winston-Salem, NC 27157, USA): 
Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 211.

Stress-szituációkban, pl. sepsisben, 
égésekben és egyéb súlyos betegségek
ben a szervezet mozgósítja a sympa- 
thoadrenális és a hypothaíamopitui- 
taer-adrenális tengelyét, megemelve a 
vér catecholamin- és glucocorticoid- 
szintjét. Mindezen változásokért a 
stress-hormonok (ACTH vagy corti
cotropin, növekedési hormon és a glu
cagon) a felelősek, legismertebb közü
lük az ACTH stimulálásra termelődő 
cortison. A cortison-szint napi circa- 
dian-rhythmust mutat, súlyos betegsé
get túlélők reggel 9 órás szintje feleany- 
nyi csak, mint a betegségben elpusztu-

lóké és mindkét csoporté két-háromszo- 
rosa az egészséges kontrollokénak (12,1 
pg  per dl). A tapasztalátok szerint septi- 
kus shockban vagy felnőtt respiratori- 
kus betegségben supraphysiologiás ada- 
gú glucocorticoidot kell 1 vagy több 
napon át kiegészítőleg adni, a nem kí
vánt mellékhatások ismeretében is.

A catecholaminok súlyos betegsé
gekben többszörösen megemelkednek, 
szerepük lehet keringési elégtelenség 
kialakulásában.

A növekedési hormon vagy somato
tropin a hypophysis elülső lebenyében 
termelődik, diumális rhythmusa van, a 
legtöbb stress-szituációban megemel
kedik, felelőssé tehető a súlyos betegsé
gekben észlelhető hyperglycaemiáért.

A glucagon az insulin „ellenlába
sa” , a stress legtöbb typusában meg
emelkedett.

A folyadék és volumen státus regná
lásáért az antidiureticus hormon, a 
renin—angiotensin—aldosteron ten
gelyt alkotó hormonok és a pitvari nat- 
riureticus hormon felelős. Súlyos bete
gek hyponatraemiájáért az ADH fele
lős, a renin-aldosteron kölcsönhatása 
súlyos betegekben kb. 20%-ban meg
változik, hyperreninaemiás hypoaldos- 
teronismus jön létre, valószínűleg a zo
na glomerulosa megváltozott minera- 
locorticoid secretiójára, mintsem elég
telen aldosteron secretio stimulusra. A 
pitvari natriureticus hormon súlyos be
tegségben való szerepe nem tisztázott 
még, de az bizonyított, hogy myocar- 
dialis infarctus kialakulása után szintje 
megemelkedik.

A többi hormon közül kritikusan sú
lyos betegségekben kb. 70%-ban fordul 
elő az alacsony T3 syndróma, mintegy 
20%-ban az alacsony T3 és alacsony T4 
syndroma, a sexualis hormonok közül 
pedig a hypogonadotrop hypogonadis
mus, zömmel átmenetileg.

Iványi János dr.

DIABETOLÓGIA

Diabeteses ketoacidosis. Lebovitz, H.
Н. (Division of Endocrinology, Dept, 
of Medicine, State University of New 
York Health Science Center at Brook
lyn, 450 Clarkson Avenue, Box 1205, 
Brookline, New York, N. Y. 11203- 
2098, USA): Lancet, 1995, 345, 767.
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Gyarapodó ismereteink, valamint újabb 
technológiák következtében várható 
lenne, hogy a diabeteses ketoacidosis 
előfordulása és mortalitása csökken. A 
tények azonban nem ezt mutatják. Az 
USA-ban 1987-ben a diabetesesek (1 és 
2 typusú) 12,5 ezrelékét küldték kór
házba ketoacidosis miatt, ez szignifi
káns emelkedést jelent 1980-hoz vi
szonyítva. Ezen betegek mortalitása 
0,25/1000 személy (2%-a a diabeteses 
ketoacidosis diagnosissal beküldöttek- 
nek) és ez csak 18%-os csökkenést je
lent 1980-tól 1987-ig.

Az EUROPDIAB tanulmány adatai 
szerint Európában 12 hónap alatt 3250 
IDDM beteg 8,6%-át küldték diabete
ses ketoacidosis miatt egy vagy több al
kalommal kórházba.

A ketoacidosis mortalitása 2,5%-ig 
terjed a fejlett és 6—24%-ig a fejlődő 
országokban. A ketoacidosis leggyako
ribb oka valamilyen fertőzés (30%), 
nem megfelelő kezelés (20%) vagy 
frissen felfedezett diabetes (25%). 
Nincsenek adataink a NIDDM-ben 
előforduló ketoacidosisról, de nem fe
héreken, frissen fellépő diabetesben 
vagy fertőzésekben gyakran lép fel ke
toacidosis.

A fejlett országokban a mortalitás és 
a morbiditás oka elsősorban sepsis 
vagy cardialis, ill. pulmonalis szövőd
mények, főleg 65 év feletti egyének
ben. Az idősekben a mortalitás megha
ladhatja a 20%-ot, míg fiatalokban ez 
csak 2 %. A gyermekek és a 28 év alatti 
fiatalok hajlamosak súlyos, gyakran 
halálos agyoedema kialakulására keto
acidosis kezelése alatt.

A diabeteses ketoacidosisnak nincs 
pontos definíciója. A vércukor 
1,1—55,6 mmol/1 között változhat, az 
artériás vér pH-ja is lehet >7,35 és 
<7,2 , a plasma bicarbonat is változhat 
< 19—<10 mmol/1 között. Ketonae- 
mia fennáll, de mértékét általában nem 
mérik pontosan. Az anion gap növeke
dése gyakori (>16 mmol/1). Az anion 
gap mértéke sokban függ attól, hogy a 
beteg mennyire képes folyadékfelvétel
re, valamint a veseműködés fenntartá
sára. A dehidratáció, a csökkent vese
funkció növeli a plasma osmolalitását 
és az anion gap acidosist. Az olyan be
tegeket, akiknek a plasma osmolalitása 
kevesebb, mint 320 mOsm/1 és az arté
riás vér pH-ja >7,30, általában ambu
láns betegként lehet kezelni. A <7,20

pH-jú betegeket kórházba kell küldeni. 
Sok szövődmény megelőzhető, ha az 
állapotot korán felismerjük és azonnal 
elkezdjük a kezelést. Különösen a sú
lyos dehidratáció veszélyes, mert az 
életfontos szervek keringését rontja és 
thrombosis veszélyt jelent.

Agyoedema a leggyakoribb és ko
moly veszélyt jelentő szövődménye a 
diabeteses ketoacidosisnak. Fiatal bete
gekben gyakoribb. Gyakorisága gyer
mekekben 0,7—1,0%, mortalitása 70%. 
Maradandó károsodás nélküli gyógyu
lása csak 7—14%. Pathophysiologiája 
nem tisztázott.

Hyperchloraemiás acidosis általá
ban a vizelettel történő fokozott keton
vesztésnek, valamint a magas chlorid 
tartalmú folyadék túlzott bevitelének és 
a bicarbonat intracelluláris fokozott 
felhasználásának a következménye.

A teljes test К mennyisége csökken 
diabeteses ketoacidosisban. Az átlagos 
deficit 3—5 mmol/testsúlykg. Az int
racelluláris és extracelluláris К egyen
súlyzavara miatt a serum К lehet ma
gas, alacsony vagy normális. A helyes 
kezelés a K-ot az extracelluláris térből 
az intracelluláris térbe viszi. A hypo
kalaemia akár halálos szövődményt is 
jelenthet, helyes kezelése ezért rendkí
vül fontos.

A diabeteses ketoacidosist súlyos 
phosphathiány kíséri. A serum phos
phate lehet magas, normális vagy ala
csony, és a kezelés alatt csökkenhet a 
sejtekbe való fokozott felvétel miatt. 
Klinikai jele ennek csak ritkán észlel
hető. Az infusiós folyadékhoz adott 
phosphate nem szokott lényeges ha
szonnal járni.

A hypoglycaemia elkerülése rendkí
vül lényeges. Magas adag sc. insulin 
helyett célszerű alacsony adagban im. 
vagy iv. insulinnal kezelni a ketoacido- 
sisos beteget.

A szerző részletes táblázatot közöl az 
ajánlott kezelésről, óráról órára meg
adva a teendőket.

A diagnosist minél gyorsabban fel 
kell állítani. Ez nehéz lehet a beteg első 
ketoacidosisos epizódjánál vagy olyan 
betegeken, akik macrovascularis szö
vődményben szenvednek. A szokásos 
vizeletketon-kimutatási próbák nem 
mutatják a beta-hydroxy vaj savat és fél
revezetők lehetnek. Gyógyszerek, mint 
pl. captopril viszont hamis pozitív lele
tet adhatnak.

Az extracelluláris folyadék mennyi
ségének helyreállítása a legfontosabb 
teendő az adequat szív- és Veseműkö
dés fenntartására. Ennek hatására a 
vércukor és serum osmolalitás lénye
gesen csökkenhet, még insulin adása 
nélkül is. Viszont az artériás vér pH, a 
seram bicarbonat vagy a plasma keton 
koncentráció nem javult. Azokra a fon
tos kérdésekre viszont, hogy az infun- 
dalt folyadék osmolalitása milyen le
gyen, hogy milyen gyorsan adjuk be, 
hogy kolloid vagy kristalloid oldatot 
adjunk-e, még nincs egzakt válasz.

Arra vannak adatok, hogy a túl gyors 
folyadékpótlás agyoedémát okozhat 
(nagyobb, mint 4 l/m2/24 óra). A las
súbb beadás mindenképpen előnyö
sebb. (1000 ml sóoldat/óra, négy órán 
át, folytatva 500 ml/óra vagy kevesebb 
sóoldattal, további 8 órán át.)

Az insulinadás módozatait diabete
ses ketoacidosisban sokat tanulmá
nyozták. Nagy adag sc. insulin adásá
nak nincs helye ebben a betegségben. 
A legjobb eredményekét mérsékelt 
adag (5 E/óra) insulin normál sóoldat
ban történő infusiójával lehet elérni. 
Ezt a szükségletnek megfelelően lehet 
emelni vagy csökkentem. A vércukor 
ne essen 14 mmol/1 alá az első 24 órá
ban. Sz. e. 5%-os glucose oldatot 
használunk.

Biztonságos alternatíva az iv. insu
linnal szemben az alacsony adagban 
adott im. adagolás, 10—20 E kezdő
adag után 5 E/órás adagokkal kezelhe
tünk, amíg a plasmaglucose eléri a 14 
mmol/1 értéket és a ketoacidosis meg
szűnik. Im. insulint ne adjunk, ha a 
szöveti felszívódás valamilyen ok miatt 
nem megfelelő.

20—40 mEq/1 káliumot adunk, 
amennyiben a seram К nem emelke
dett. A se. K-ot monitorozni kell és ne 
legyen > 4 ,0  maeq/1.

A phosphate adagolást el kell kezde
ni, ha lényeges hypophosphataemia lép 
fel. Ügyelni kell a hypokalaemia elke
rülésére.

Az alkali kezeléssel kapcsolatban 
nincs egységes álláspont. Iv. Na- 
bicarbonatot adnak, ha a vér pH <7,1. 
Ezen kezelés potenciális veszélye a hy
pokalaemia, paradox cerebrospinális 
acidosis és hypoxia. Több szerző meg
kérdőjelezi a bicarbonat kezelés hasz
nosságát. Ennek ellenére adjuk, ha a 
vér Ph<7,l. A helyes adagolás:
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50—100 mEq Na-bicarbonát 250— 
1000 ml 0,45% sóoldatban, 30—60 
percen át 10—20 mEq К-mal együtt.

Az alacsony dózisú heparin kezelést 
idősebb betegekben fontosnak tartják, 
annak ellenére, hogy nincsenek meg
bízható adatok a hasznosságáról.

Az agyoedema hirtelen alakulhat ki. 
CT és mágneses resonancia vizsgálat
tal igazolható. A kezelést azonnal el 
kell kezdeni, iv. mannitollal.

A betegnevelés fontos a további keto- 
acidosisok megelőzésére.

Kämmerer László dr.

Diabeteses ketoacidosis. Kitabchi, A.
E. és Wall, В. М. (Div. of Endocrinol, 
and Metab. and Nephrol., Univ. of 
Tennessee, Memphis, 951 Court Ave., 
Room 335M, Memphis, TN 38163, 
USA): Med. Clin. N. Am., 1995, 79,
9.

A Med. Clin. N. Am. 1995-ös januári 
száma endokrin sürgősségi állapotok
kal foglalkozik. A diabetológiában jól 
ismert Kitabchi és mtsa a memphisi or
vosegyetem protokollját írja le igen 
részletesen a diabeteses ketoacidosis 
kezelési elveiről. A protokoll felöleli a 
beteg beszállításától hazabocsátásáig 
terjedő időszak minden mozzanatát, a 
jelenleg korszerűnek tartott kezelés 
minden fázisát.

Bármilyen súlyos állapotban kerül a 
beteg intézetbe, a kórelőzményekről 
gondosan kell tájékozódni, a kiváltó ok 
kiküszöbölése igen fontos. A beteget 
lehetőleg intenzív részlegen kell elhe
lyezni, a terápia indítása előtt nagyon 
részletes laboratóriumi tájékozódás 
szükséges. A folyadékpótlás feltétlen 
izotóniás sóoldattal kezdődjék, utána 
szükség szerint hypotoniás oldattal le
het folytatni óránként 200—Ю00 ml 
mennyiségben. Az első 8 órában az 5 
1 összmennyiséget lehetőleg nem kell 
meghaladni a keringési paraméterek 
gondos ellenőrzése mellett. Ha a dia
beteses ketoacidosis kórisméje igazo
lódott, az inSulinkezelést 0,4 E/kg/óra 
adaggal kell indítani hozzáférhető tu
dati állapot esetén. Mély comában a 
gyors hatású insulin kezdő adagja 7 
E/kg/óra állandó infusióban, egyéb
ként felét lehet intravénásán, másik fe
lét subcutan adni. Az insulin további

adagját a laboratóriumi kontrollok 
alapján kell irányítani és váltani a sub
cutan adagolásra, valamint 12 mmol/1 
alatti vércukorérték esetén cukorpót
lásra és lehetőség szerint szájon át való 
táplálásra.

Egyidejű káliumpótlást 3,5 maequ/1 
alatti К-érték alatt kell megkezdeni a 
folyadékpótlás és insulinadás időpont
jában 40 maeqU/1 mennyiséggel órán
kénti kontrollal, 5,5 maequ/1 feletti in
dulásnál várni kell a káliumszint 
csökkenésére és a renális paraméterek 
ismeretére. A natrium-bicarbonat pót
lásának kérdése sokáig vitatott volt, a 
szerzők pH 7 felett nem adnak bicarbo- 
natot, s ugyanez a véleményük a 
phosphatpótlást illetően is. Ügyelnek 
arra, hogy a terápia során ne fejlődjék 
ki agyoedema, acut respiratoricus dist
ress syndroma és hyperchloraemiás 
acidosis sem. Gondoskodnak a kiegé
szítő beavatkozásokról is (a gyomor ki
ürítése, 0 2 terápia 80 Hgmm-nél ala
csonyabb PO2 esetén, plasmaexpan- 
derek adása és szükség esetén antibio
ticus terápia is). Mindezek mellett 
egyidejűleg törekszenek a kiváltó ok 
(legtöbbször infectio) kiküszöbölé
sére is.

Iványi János dr.

Hypoglycaemiás rendellenességek.
Service, F. J. (Div. of Endocrinol, and 
Metab., Mayo Clin. 200 First St., S. 
W., Rochester, MN. 55905, USA): N. 
Eng. J. Med,, 1995, 332, 1144.

A Mayo klinika ismert diabetológusa 
összefoglaló referátumában 113 irodal
mi adat felhasználásával foglalkozik 
részletesen a nem diabeteses és insu- 
linnal kezelt egyének hypoglycaemiái- 
nak okával. Az insulin okozta hypogly- 
caemiáról csak differenciáldiagnosz
tikai szempontból ír, nevezetesen azok
ról az esetekről, amikor insulinnal tu
datosan előidézett hypoglycaemiáról 
van szó.

A referátum első felében a tünetek
ről, klasszifikációról van szó. Itt lénye
ges megállapítás az, hogy az autonóm 
symptomák és a neuroglycopeniás tü
netek időbeli sorrendje nem mindig 
azonos. A klasszifikációt illetően táp
lálékfelvételtől függő és attól független 
hypoglycaemiákat különít el a szerző,

valamint olyan csoportosítást alkal
maz, amelyik egyébként egészséges 
egyének, illetve betegek (és betegsé
gükhöz társuló) hypoglycaemiáit tünte
ti fel. Az egészségesek csoportjába so
rolja az alkalmi gyógyszerek (salicy- 
látok, kinin, haloperidol — ide veszi az 
alkoholt is), az insulinoma, az insulin
nal előidézett akaratlagos hypoglycae- 
mia, az intenzív testi megerőltetés, a 
ketotikus hypoglycaemia, továbbá va
lamilyen kezelés kapcsán létrejöhető 
hypoglycaemiákat (gyógyszerek hibás 
elosztása, disopyramid, béta-adrenerg 
blockolók, sulfhydrylt és thiolt tartal
mazó szerek és az ún. autoimmun insu
lin syndroma, de ide sorolható a tartó
san hiányos táplálkozás is).

Ezekben az állapotokban eldönten
dő, hogy valóban hypoglycaemiáról 
van-e szó, a 72 órás éhezési próba kivi
telezését és értékelését részletesen tár
gyalja a szerző. Diagnosztikailag szóba 
jön a C-peptid suppressiós test, az int
ravénás tölbutamid-próba, -az insulin 
antitestek kimutatása (ha az illető állati 
eredetű insulint adott magának hy
poglycaemia akaratlagos kiváltására) 
és a kevert étkezés után megismételt 
Vércukorvizsgálat.

Nem diabeteses egyének betegsége 
során is előfordulhatnak súlyos hy
poglycaemiás tünetek, elsősorban ve
seelégtelenségben, hiányos tápláltsági 
állapotban (malnutritio), májbetegség
ben, infectiókban és shockban. A ke
zelésnek a hypoglicaemiás tünetek 
megszüntetésére és egyidejűleg az 
alapbetegség kezelésére kell irányul
nia. A referátum végén az insulinoma 
tüneteiről, diagnosztikájáról esik szó 
és az akaratlagosan előidézett hypogly
caemia olykor komoly felismerési ne
hézségeiről.

Iványi János dr.

Véletlen és akaratlagos sulfonylurea 
túladagolás következtében kialakult 
hypoglycaemia. Klonoff, D. C. és 
mtsai (Metab. Res. Unit, Room 
HSW-1141, Univ. of Calif, at San Fran
cisco, San Francisco, CA 94143-0540, 
USA): Diabetes Care, 1995, 18, 563.

A szerzők 55 irodalmi adat felhaszná
lásával csaknem teljességre törekvőén 
dolgozzák fel a véletlenül és akaratla
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gosan előfordult sulfonylurea túlada
golás hypoglycaemiás eseményeit 4 sa
ját eset ismertetésével.

3 beteg véletlenül, összecserélés foly
tán használt Súlyos hypoglycaemiához 
vezető tünetekkel járó sulfonylurea- 
készítményeket és a klinikai tünetek ko
moly diagnosztikai problémát jelentet
tek minden esetben. Az első beteg ese
tében gondos orvosi kutatás derítette ki, 
hogy a beteg a korábbi acetazolamid 
tablettája helyett a teljesen hasonló ace- 
tohexamid sulfonylurea készítményt 
szedett hypoglycaemiás rosszullétei 
előtt minden bizonnyal receptcsere 
folytán. A második beteg esetében is 
igen nehezen derült ki, hogy orvosától 
kínai teaféleséget kért fáradtság végett, 
s amikor tüzetesen utánanéztek, akkor 
derült ki, hogy a teának használt szer 
Pfizer-glipizid volt. A harmadik nőbe
tegnek parkinsonismusa volt, emiatt 
számos gyógyszert szedett. Egy alka
lommal a Ditropan nevű (oxybutynin 
chlorid) gyógyszere bevétele során sú
lyos hypoglycaemiás jelenségek alakul
tak ki. Tüzetes vizsgálattal kiderült, 
hogy a férj Upjohn-glyburid tablettája 
került a feleség gyógyszerei közé, ez 
színben, formában teljesen megegyezett 
a korábban használt Ditropannal. Bár a 
tévedés tisztázódott, egy év múlva a pa
naszok hasonló módon megismétlőd
tek. A negyedik beteg psychiatriai osz
tályon dolgozó 38 éves nő volt, aki 
ugyancsak tisztázatlan zavartság miatt 
került szerzők intézetébe és ott derült 
ki a súlyos hypoglycaemia. A beteg 
gondos rákérdezésre elmondta, hogy 
barátjától furosemid-diureticumot ka
pott, melyből többször is vett be 
menstruációs feszültség befolyásolásá
ra. Állítása szerint nem tudta, hogy a 
tabletta tulajdonképpen 5 mg glyburi- 
dot tartalmazó Micronase-készítmény. 
Az ismétlődő rosszullétek ellenére be
vette a tablettát.

A 4 eset ismertetése során a szerzők 
összegyűjtötték az irodalomból azt a 
43 esetet, amelyben véletlenül és azt a 
23 esetet, amelyben készakarva fordult 
elő sulfonylurea-túladagolás. A leg
főbb tanulság az, hogy ismeretlen hy- 
poglycaemiák esetében feltételen gon
dolni kell véletlen vagy akaratlagos 
sulfonylurea túladagolásra és nagyon 
gondosan kell átvizsgálni a beteg elő
zetesen szedett gyógyszereit.

Iványi János dr.

Hypoglycaemia társulása angioten
sin convertáló enzym inhibitorok 
használatához. Herings, R. M. C. és 
mtsai (Dept, of Pharmacoepidemiol. 
and Pharmacotherap., Utrecht fnst. of 
Pharmaceut. Sciences, Utrecht Univ., 
PO BOX 80.082 ТВ Utrecht, Nether
lands): Lancet, 1995, 345, 1195.

A diabeteses hypertoniás, pangásos 
szívelégtelenséges és infarctuson áte
sett betegek további tartós kezelésében 
nem közömbös, hogy' az adott gyógy
szer mennyiben befolyásolja esetleg 
károsan a szénhidrátháztartást. Éppen 
ezért kísérte nagy várakozás az ACE- 
inhibitorokkal való kezelést, mert ró
luk éveken át az volt a vélemény, a thia- 
zidokhoz, béta-blockolókhoz viszo
nyítva nem befolyásolják hátrányosan a 
beteg diabetesét. Újabban azonban 
szórványosan olyan adatok jelentek 
meg, melyek szerint súlyos hypogly- 
caemiák észlelhetők nem insulinde- 
pendens cukorbetegeken, akik egyre 
nagyobb számban kapnak captoprilt 
vagy enalaprilt.

Az utrechti szerzők a holland 
PHARMO-rendszer segítégével meg
vizsgálták 1986—1992 között 300 000 
lakosra vonatkoztatva, milyen gyakori
sággal fordult elő kórházi felvételt 
szükségessé tevő hypoglycaemia 94/7Ö 
insulinozott és 24 per os antidíabeteses 
között, akiknek per os antidiabeticum 
fogyasztása lényegesen nagyobb volt. 
Megvizsgálták, hogy a két csoportban 
milyen mérvű volt az egyidejű 
ACE-inhibitor, béta-blockolón és sali- 
cylát szedése. Arra vonatkozóan is 
kaptak felvilágosítást, a két csoport kö
zül hypoglycaemiával beszállítottak 
közül mennyien szorultak glucagon 
adására.

Az összehasonlítás számos érdekes 
összefüggést derített ki. ACE-inhibi- 
tort a kontrollokhoz viszonyítva az első 
csoportban nagyobb arányban szedtek 
(19% vs 8,9%), ugyanebben a csoport
ban a kórházi felvétel is nagyobb volt 
(26% vs 9,6%), a hypoglycaemia sú
lyosságát bizonyítja a 15 %-os glucagon 
használat*, szemben a másik csoport 
1,4%-ával. Megnézték a hypoglycae
mia gyakoriságát a csak insulint és a 
csak per os antidiabeticumot haszná
lók között külön is és azt találták, hogy 
az egyidejűleg ACE-inhibitort is ka
pók lényegesen sűrűbben szorultak

hypoglycaemia miatt kórházi fel
vételre.

Az ACE-inhibitorok eddigi előnyei 
mellett a szerzők arra is felhívják a fi
gyelmet, hogy az esetleges hypoglyca- 
emiát fokozó hatásukra is jobban kell 
ügyelni.

Iványi János dr.

A nem insulinfüggő cukorbetegség 
kialakulásának kockázati tényezőit 
tanulmányozó prospektiv tanulmány 
középkorú brit férfiakon. Perry, I. J. 
és mtsai (Dept. Public Health, Royal 
Free Hospital School of Medicine, 
London NW3 2PF England): BMJ, 
1995, 310, 560.

A szerzők 1978. január és 1980. június 
között az Egyesült Királyság 24 váro
sában 7577, 40—59 éves férfi prospek
tiv vizsgálatában kerestek választ arra, 
hogy kimutatható-e kapcsolat az elhí- 
zottság, a fizikai tevékenység, az alko
holfogyasztás, a cigarettázás és a 
koszorúér-betegség kockázati tényezői 
között. A vizsgálatból kizárták a tanul
mány kezdetén már ismert cukorbete
geket. Az adatokat asszisztensek vezet
te kérdőíven gyűjtötték. A kérdőíven 
szerepelt a foglalkozás, a fizikai tevé
kenység, az alkohol- és cigarettafo
gyasztás foka, a betegségtörténet, vala
mint a gyógyszerfogyasztás.

A fizikai tevékenység alapján inak
tív (n = 664), alkalmi (n = 2282), 
könnyű (n = 1734), közepes (n = 
=  1181), közepesen erős- (n = 1104) és 
erős (n = 510) tevékenységet folytató 
csoportba (adat hiányzott 102 eset
ben) , az alkoholfogyasztás alapján nem 
(n =  451), alkalmi (n =  1809), enyhe 
(n =  2490), közepes (n =  2006) és 
erős (n =  815) fogyasztó csoportba 
(adat hiányzott 6 esetben), a dohányzás 
szerint sohasem (n =  1787), csak ko
rábban (n = 2649), és jelenleg is 
(n =  3125) dohányzó csoportba sorol
ták az egyéneket. Koszorúér-betegsé
get 1834 egyénben (24%) észleltek a 
kezelőorvos által adott diagnózis, az 
EKG kép, illetve a Rose-féle WHO kér
dőívre adott válasz alapján. Cukorbe
tegség fellépését kérdőív alapján a meg
figyelés ötödik évében és a tanulmány 
végén, az 1990-ben végzett betegvizs
gálat alkalmával, valamint a halotti bi
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zonyítványok kórisméje alapján állapí
tották meg. Elhízottnak 28 feletti BMl 
(body mass index) esetén minősítették 
az egyéneket. A laboratóriumi vizsgá
latok autoanalyserrel történtek. A fér
fiak sorsát 1991. december végéig, át
lagban 12,8 éven át kísérték figyelem
mel. A követésből 73 egyén kiesett, ja
varészt (n — 44) az országból történt 
kivándorlás miatt. A biometriai érté
kelést a Сох-féle kockázati modellel 
végezték.

A 7577 egyénből cukorbetegség 194 
esetben alakult ki. A cukorbetegek 
BMI értéke jelentősen (p <  0,0001) ma
gasabb (27,9 V 25,4) volt és 85 esetben 
(44%) meghaladta a 28-as értéket. Az 
anyagcsere szempontjából egészséges 
egyéneken 28 feletti BMI értéket csak 
1328 esetben (18%) észleltek. A cukor- 
betegség kialakulásának kockázata 
arányosan emelkedett a BMI érték nö
vekedésével és 27,9 felett 11-szer na
gyobb volt, mint a 22,9 alatt. A cukor
betegek között kevesebb volt á 
fizikailag aktív és az alkoholt fogyasz
tó, de több volt a hyperuricaemiában, 
hypertriglyceridaemiában, vagy a cu
korbetegség kialakulása előtt már ko
szorúérbetegségben szenvedő egyén. 
A fizikai tétlenség, az emelkedett 
BMI, a hyperuricaemia, a hypertrigly
ceridaemia és az alkoholfogyasztás, 
valamint a cukorbetegség kialakulása 
között fennálló összefüggés nem kü
lönbözött a cukorbetegség fellépése 
előtt már koszorúérbetegségben szen
vedő és nem szenvedő egyének cso
portjaiban.

A tanulmány arra utal tehát, hogy a 
középkorú férfiakban csupán a fizikai 
tétlenség és az elhízottság a cukorbe
tegség kialakulásának önálló kockázati 
tényezője, a dohányzás és az alkoholfo
gyasztás ellenben nem. A tanulmány0 
bizonyítja továbbá, hogy az inzulinre
zisztenciával kapcsolatos szív- és ér
rendszeri kockázati tényezők már több, 
mint egy évtizeddel a cukorbetegség 
kialakulása előtt valószínűsítik a kettes 
típusú cukorbetegség fellépését. Ez az 
összefüggés akkor is fennáll, ha a vizs
gálati csoportok illesztését a testsúly és 
a magas vérnyomás szerint is elvégez
ték. A koszorúérbetegség egyéb kocká
zati tényezője, mint a magas vérnyomás 
vagy az összcholesterin szint emelkedés 
a kettes típusú cukorbetegség kialakulá
sának valószínűségét nem növeli.

A testsúlytöbblet kialakulásának 
megelőzésével és a fizikai tevékeny
ség fokozásával tehát egyaránt csök
kenthető mind a kettes típusú cukorbe
tegség, mind a szív- és érrendszeri el
változás.

Pogátsa Gábor dr.

Az IDDM (= insulin dependens dia
betes mellitus) incidenciája 1988— 
1992 között Zágrábban. Roglic, G. és 
mtsai (Vük Vrhovac Instit. — for Di- 
ab., Endocrinol, and Metab. Dis., 
Zagreb, Dugi Dől 4a, Croatia): Diabe- 
tologia, 1995, 38, 550.

A zágrábi Vük Vrhovac intézet munka
társai fenti 5 évben teljességre törekvő
én nézték meg, a háborús események 
hogyan befolyásolták az IDDM betegek 
incidenciáját. Részben 2 gyermekgyó
gyászati központ, részben halottvizgá- 
lati jegyzőkönyvek alapján állapították 
meg, hogy á vizsgált 5 évben 282 új 
IDDM beteget diagnosztizáltak, az évi 
incidencia aránya 5,6—6,6/ÍOO 000 la
kos. A betegekből volt 8 olyan 50 éven 
felüli friss IDDM beteg is, akik nem 
kerültek rendszeres gondozásba, mert 
a diagnózis megállapítása után hama
rosan meghaltak. A fiatalkori eseteket 
ezek a betegek kiegészítik.

Elemezve korcsoportok és nemek 
szerint az új betegek előfordulását, a 
csúcs a 10—14 évesek között fordult 
elő, a fiúk minimálisan nagyobb szám
ban voltak a lányokhoz viszonyítva. Ha 
nemcsak a gyermekkori előforduláso
kat és gyakoriságukat nézték, azt talál
ták, hogy 24—44 év között jelentős fér
fitúlsúly mutatkozott, ugyanez kis
gyermekkorban csak az 5—9 évesek 
között látszott. A szerzők a felnőttkori 
férficsúcsot inkább az életstílus hatásá
val, mint hormonális háttérrel veszik 
összefüggésbe.

Arra vonatkozóan nem adnak ma
gyarázatot, hogy a felnőttkori friss 
IDDM betegek incidenciája a férfiak
hoz viszonyítva eltolódik, a 45—54 év
re esik. 55 éves kor után mindkét nem
ben egyforma (4,4/100 000 lakos) az 
incidencia.

Bár tavasszal és ősszel valamivel na
gyobb számú friss esetet regisztráltak, 
egyértelmű szezonalitást korcsoportok 
alapján sem lehetett megállapítani.

A szerzők véleménye szerint a várt
tal ellentétben a fenti háborús 5 évben 
a friss IDDM betegek incidenciája 
nem növekedett jobban, mint más eu
rópai országokban.

Iványi János dr.

Diabetes és a pubertás endokrin vál
tozásai. Dünger, D.B., Edge, J. A. 
(Dept, of Paediat., John Radcliffe 
Hosp., Level 4, Headington, Oxford 
OX3 9DU, United Kingdom): Pract. 
Diab. Internat., 1995, 12, 63.

A serdülő korban, így azon belül is a 
pubertáson a diabeteses anyagcsere 
rendezése többnyire problémás. A sok 
psychés behatáson kívül, ami a fiatalt 
éri, hormonális változások is közremű
ködnek abban, hogy a fiatalnak magá
nak cukorbetegségével is gondjai le
gyenek. Elsősorban a növekedési 
hormon elválasztása hat vissza előny
telenül a szénhidrát-anyagcserére, a fo
kozott elválasztás zömmel insulinresis- 
tentiával jár. Az egyébként kb. 180 
perces pulzatilis éjszakai periódus 
megnyúlik, fokozódik éjjel 2—3 óra 
között a ketogenesis. Ezzel is magya
rázható, hogy serdülőkön könnyen kia
lakulhat ketoacidosis, különösen ak
kor, ha elmarad a késő esti insulin 
beadása.

Zavarok észlelhetők a GH IGF-1 (in- 
sulinszerű növekedési faktor) és a 
gonád-tengely működésében is, ezek a 
zavarok részben a GH IGF-1 csökkent 
működésében (hiányában csaknem 
gátlástalanul termelődik az insulinre- 
sistentiához vezető növekedési hor
mon), részben késői menarchéban, el
sődleges amenorrhoeában, csökkent 
terhességi arányban, korai menopau- 
sában és jelentős testsúlynövekedésben 
nyilvánulhatnak meg, a nők egy részé
nek polycystás ovariuma is van.

Az insulinresistentia és az ennek 
kapcsán kialakuló hajnali phenomen 
legeredményesebb befolyásolása több
szöri, zömmel közepes hatású insuli- 
nokkal történhet. Ezt a módszert a fia
talok kedvelik, noha ennek is van 
veszélye az éjszakai órákban kialakul
ható és észrevétlen hypoglycaemiák 
miatt. Újabban recombinans metodi
kával sikerült IGF-l-et is előállítani, 
ennek segítségével pótolni lehet a hiá
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nyosan termelődő IGF-l-et és redukál
ni a fokozott növekedési hormon (GH) 
termelődést.

Iványi János dr.

Ectopiás mineralizáció az insulinin- 
jectio beadási helyén. Yugambaranat- 
han, K., Ray, S., Jowett, N. J. (J. N. J.: 
Dept, of Diab. Med. Withybush Gén. 
Hop., Haverfordwest, Pembrokeshire 
SA61 2PZ, United Kingdom): Pract. 
Diab. Internat., 1995, 12, 86.

Tartós insulinozás kapcsán a beadási 
hely környékén lipodystrophia fejlőd
het ki, ezen belül is főleg lipohyper- 
trophia. Az ok nem teljesen ismert, de 
az idomtalan lágy zsírszövetben nem 
ritkán alakulhat ki hypertrophia. Lipo- 
atrophia nehezebben jön létre, lokális 
immunválasz magyarázat lehet rá. A 
megoldás legtöbbször a legmagasabb 
tisztasági fokú (jelenleg humán) insu- 
linra való átcserélés. A szerzők 54 éves 
férfi betegének több évtizede ismert 
insulin-dependens diabetese s miután a 
kar bőrén a tartós insulinozás hatására 
atrophia alakult ki, az insulinozást a 
combon folytatták. Mivel itt lipohy- 
pertrophia kifejlődését észlelték, meg
történt a monocomponens insulinokról 
a human insulinokra való átváltás. A 
csere nem befolyásolta a hypertrophia 
további fokozódását s amikor a beteg 
tüzetesebb átvizsgálására került sor, 
meglepetésszerűen a karok bőrében az 
atrophiás területeken lényegében pa
nasz nélkül mészkeménységű csomó
kat lehetett tapintani. A kiegészítő ra
diológiai vizsgálatok megerősítették a 
subcutan calcificatio tényét.

A cukorháztartás teljes egyensúly
ban volt, más biokémiai változásokat 
sem találtak. Mivel a betegnek a calci
ficatio különösebb panaszt nem oko
zott, ezt a tényt tudomásul vették s bár 
a combokon még atrophiát nem észe- 
leltek, a beteg figyelmét felhívták arra, 
hogy az eddigieknél sokkal rendszere
sebben járjon ellenőrzésekre.

A calcificatio kialakulásának biztos 
oka nem ismert, lehet helyi ischaemia, 
helyi immunológiai reakció is s nem 
zárható ki a korábbi insulinok szöveti 
calcium-iont, ennek arányát esetleg 
változtató szerepe, főleg a tartósító 
komponens révén.

Iványi János dr.

Sürgős jellegű infectiók diabetes mel- 
litusos betegekben. Smitherman, K.
O. és Peacock jr., J. E. (Sect, of Infect. 
Dis., Dept, of Int. Med., Bowman Gray 
Sch. of Med. of Wake Forest Univ., 
Winston-Salem, NC 27157, USA): 
Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 53.

Az insulin előtti korszakban diabe- 
tesesek infectio okozta halálozása 
15—20% volt, ez az arány most 1,5% 
körül van, de azért most sem elhanya
golható.

A szerzők 5 olyan infectiós beteg
séggel foglalkoznak, melyek diabetes- 
ben ma is súlyos, nem ritkán halálos le- 
folyásúak.

Elsőként a külső fülcsatomából kiin
duló és P. aeruginosa által okozott és 
még ma is 10—20%-os mortalitású 
malignus otitis extemaval foglakoz
nak. Kiváltója fürdéssel a fülbe került 
friss víz, mely Pseudomonas aerugino- 
sával fertőződött. A folyamat a külső 
hallójáratról az os mastoideumra és a 
koponyaalapra is ráterjedhet, legin
kább idősebb cukorbetegeken fordul 
elő, a szénhidrát-anyagcsere zavara 
nem feltétel. Terápiaként elsősorban a 
penicillinkészítmények jönnek szóba 
4—8 héten át, relapsus még így is 
9—27%-os.

A rhinocerebralis mucormycosis el
őzményében rosszul kontrollált diabe
tes szerepel, lázzal, fejfájással, véres 
orrváladék ürüléssel, olykor az agyi
degek részvételével jár, kórokozói a 
Mucorales gombafélék. A szénhidrát
anyagcsere rendezése mellett sebészi 
kitakarítás és Amphotericin-B adása 
szükséges 1 mg/kg/nap adagban. Flu- 
conazollal a klinikai megfigyelések 
még nem egyértelműek, a kiegészítő 
hyperbaricus oxygen terápia sem bizo
nyító. A mortalitás jelenleg is 50% 
körüli!

Harmadikként az emphysemas cho
lecystitis ismertetése következik. Elő
zetes epehólyaggyulladás (az esetek 
felében kövesség is) szokta megelőzni 
a clostriditímok vagy Coli okozta és 
gázképződéssel járó folyamatot (48 
órával az infectio után). Díabetesben 
heveny epehólyaggyulladás fellépte 
után napokon belül célszerű tájékozód
ni, nem gázképző bacteriumok 
okozzák-e. A terápia ampicillin, clin
damycin, illetve aminoglycosidok adá
sából áll, a cholecystectomiát 48 órán

belül célszerű elvégezni. Mortalitás 
15%-os.

Az emphysemas pyelonephritis leg
többször a bal vesét érinti, coli és nem 
clostridiális anaerob bacteriumok 
okozta folyamat, amelyik csaknem ki
zárólag diabeteseseken fordul elő. A 
gázképződést hasi röntgenvizsgálattal 
és СГ-vel lehet igazolni, a bacteriológi- 
ai eredmények is meggyőzőek. Harma
dik generációs cephalosporinok leg
alább 2 hétig adandók, szükség esetén 
nephrectomia, illetve percutan drai
nage elvégzése szükséges. A mortalitás 
jelenleg is 10—37% között van.

Ötödikként a necrótizáló lágyrész 
infectiókat ismertetik. Ezek előzmé
nyében helyi bórinfectiók, microtrau- 
mák, esetleges injekciók szerepelnek. 
A kezdet gyors, a bőr erythemás, sero- 
purulens váladék is ürül, gázképződés 
nem clostridiális eredetű kórokozók 
esetén kifejezett. Egyébként leginkább 
kevert aerob-ahaerob bacteriumflóra 
okozza. Ha a folyamat necrótizáló cel
lulitis képében jelentkezik, a mortali
tás a 60%-ot is meghaladhatja. Terá
piaként a sebészi feltárások, súlyos 
esetben akár amputatio jön szóba imi- 
penem, clindamycin és harmadik ge
nerációs cephalosporinok egyidejű 
adása mellett. Hyperbaricus oxygen 
alkalmazása is megkísérelhető kövér és 
cellulitises egyéneken. A diabetes leg
többször egyidejűleg felborul, korább
ról is a nem megfelelő kontroll jellem
ző az ilyen betegekre.

Iványi János dr.

Glycosylált haemoglobin és a mikro- 
albuminuria rizikója insulindepen- 
dens cukorbetegekben, Krolewski,
A. S. és mtsai (Epidemiol, and Genet. 
Sect., Joslin Diabetes Center, 1 Joslin 
Pl., Boston, MA 02215-5397, USA): 
N. Engl. J. Med., 1995, 332, 1251.

Az insulin-dependens diabetes mel- 
litus-ban (IDDM) szenvedők sorsát 
többek között a veseérintettség és an
nak mértéke határozza meg. A közel
múltban befejezett DCCT-tanulmány is 
részletesen foglalkozott ezzel a kérdés
sel és a konklúió az volt, hogy a bete
gek intenzív insulin-kezelésével a már 
albuminuriás betegek progresszióját is 
lehet késleltetni.
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A Joslin-klinika munkatárai jelen 
közleményükben arra kerestek választ, 
van-e kimutatható összefüggés az al
buminuria mértéke és a beteg hyper- 
glycaemiája között, mert ha igen, ak
kor a hyperglycaemia is felfogható elő
rejelzésnek.

1613 1DDM beteg mikroalbuminuri- 
áját és a szénhidrát-anyagcsere minő
ségét mutató HbAi mértékét vizsgál
ták, utóbbit évekre visszamenőleg. Az 
albuminuria mennyiségi jelzójeként 
olyan arányt használtak, melyben az 
albumin és kreatinin értéke szerepelt. 
Normoalbuminuriának tekintették fér
fiaknál a 17, nőknél a 25-ös aránynál 
nem magasabb értéket.

A vizsgált betegeket 36 hónapon át 
figyelve, 18 % -ban észleltek mikro- és 
12%-ban kifejezett albuminuriát. Ezen 
betegek diabetese és HbAi értéke ma
gasabb volt, mint a normoalbuminu- 
riásoké.

A diabetes időtartamát 5 periódusra 
elosztva ugyancsak markáns összefüg
gést találtak a HbAi viselkedése kö
zött az albuminuriával párhuzamba ál
lítva. Ugyanis a HbAi értékének 
8,1-ról lö,l%-ra való növekedésekor a 
mikroalbuminuria fokozódása koránt
sem volt olyan kifejezett, mint akkor, 
amikor a HBAi 10,1-ról 12,1%-ra 
emelkedett. Ezekből az adatokból a 
szerzők azt a következtetést vonták le, 
hogy az albuminuria fokozódása és a 
szénhidrát-anyagcsere minősége között 
tényleges összefüggés mutatható ki s a 
kritikus érték a HbAi esetében a 
10,1%. Ezért is kell törekedni többek 
között arra, hogy a HBAi erről a 
küszöbértékről mindenképpen leg
alább a 8,1% alatti tartományba ke
rüljön.

Iványi János dr.

Intranasalis insulin therapia: klini
kai realitások. Hilsted, J. és mtsai 
(Dept, of Int. Med. and Endocrinol., 
Hvidovre Univ. Hosp., DK-2650 Hvi- 
dovre, Denmark): Diabetologia, 1995, 
38, 680.

Időnként felmerül az a törekvés, hogy 
az insulin-dependens diabetesesek ne 
injectióban, hanem másként, pl. intm- 
nasalisan kapják meg insulinjukat. A

dániai szerzők jelen tanulmányukban 
igyekeztek minél jobban objektivizálni 
az intranasalis bejuttatás módját és ezt 
nyüt, keresztezett és randomizált for
mában összehasonlítani az insulin 
egyéb módon való bevitelével úgy, 
hogy az intranasalis bejuttatás mellett a 
betegek Insulatardot is kaptak, illetve a 
subcutan Actrapidot és Insulatardot. 
Valamennyi készítmény human insulin 
volt. Az intranasalis insulin (Novolin 
Nasal) ml-e 500 E-t, az Actrapid és In- 
sulatard 100 E-t tartalmazott ml-ként. 
A 31 önként jelentkező IDDM beteget 
előzetesen 1 hónapon keresztül opti
málisan beállították, utána kezdték az 
intranasalis insulin adását naponta há
romszor úgy, hogy felét étkezés előtt, 
másik felét az adagnak 30 perccel ké
sőbb adták meg. A 4 hetes therapiás kí
sérlet során az intranasalisan bejutta
tott Novolin Nas. mennyisége hetente 
emelkedett, a kiinduláshoz viszonyítva 
a kísérlet végére több, mint 100 E-gel. 
Ugyanezen idő alatt a kiegészítő Insu- 
latard heti adagja alig változott, úgy
szintén az Actrapid és a hozzá adott In- 
sulatard mennyisége is azonos maradt. 
Az intranasalis csoportból 12-en mor
zsolódtak le a vizsgálat végére. A szer
zők gondosan ellenőrizték a serum 
insulin- és cukorszintjét 24 órán át, to
vábbá 7 pontos cukorprofil-vizsgálatot 
is végeztek. Azt találták, hogy intrana
salis bevitel során az insulinszint gyor
san növekedett, de gyorsabban is le
csengett a hatása, mint a subcutan adás 
során. A serum glucose-koncentráció- 
ja  a 24 órás profil során nem különbö
zött significánsan a két kezelési pe
riódusban, az otthoni 7 pontos cukor
profil azonban lényegesen jobb érté
keket mutatott a subcutan adás során. 
A HbAic értékei significansan maga
sabbak voltak intranasalis bejuttatás 
során. Hypoglycaemia gyakorisága 
nem különbözött a két kezelési cso
portban. Az intranasalisan kezeltek 
közül a betegek fele átmeneti nasalis ir- 
ritatióról tett említést a kezelés befe
jeztével.

A tapasztalatok alapján a szerzők 
úgy látják, hogy az intranasalis insu- 
linbevitel során alacsony a biológiai 
felhasználhatóság, sok a therapiás hi
ba, ezért ez a kezelési forma nem reális 
alternatíva.

Iványi János dr.

INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

A vena subclavia katéterezés veszé
lyei. Haire, W.D., Lieberman, R. R 
(University of Nebraska Medical Cen
ter, Omaha): N. Eng. L Med., 1994, 
331, 1769.

E cikk szerzői reflektálni kívánnak 
Mansfield és munkatársainak egy ko
rábbi tanulmányára, mely szintén a N. 
Engl. J. Med. hasábjain jelent meg. A 
subclavia kanülálás indikációi és elő
nyei egyértelműek. Bizonyos körülmé
nyek között a centrális vénás katéterezés 
kényszerű szükségszerűség, sok esetben 
viszont elsődlegesen a beteg kényelme 
miatt alkalmazzák, megelőzve ismételt 
vénapunkciót és figyelembe véve bizo
nyos ápolási szempontokat. Ezekben a 
helyzetekben különösen gondos mérle
gelést igényel a centrális út potenciális 
előnye a szövődmények veszélyével 
szemben. A gyakoribb szövődmények 
mellett egyes tanulmányok leírták a ple
xus brachialis vagy a nervus phre
nicus sérülését is, légembolizációt és a 
katéter fragmentációjából származó 
embolizációt. Mansfield és mtsai nem 
vizsgálták a v. subclavia katéterezés ké
sői szövődményeit, melyek lehetősége 
főként akkor vetődik fel, amikor a katé
ter egy hétig vagy hosszabb ideig a he
lyén marad. Fennáll a veszélye a v. 
subclavia thrombosisának is, mely tü
dőembóliához vezethet. A thrombosis 
adódhat a vénás endothel károsodásá
ból, egy intravasalis idegentest jelenlé
téből, a véna tumor általi beszűrődésé- 
ből és elzáródásából vagy fokozott 
véralvadás miatt. A thrombusok növe
kedhetnek, elzárva az agyi vénás elfo- 
lyást, továbbá fokozzák a fertőzésre való 
hajlamot is: cellulitis, bacteriaemia, 
fungaemia fejlődhet ki. Ritka ugyan, de 
hosszú ideig bennt hagyott katétere
ken megtöretések alakulhatnak ki a cla
vicula és az első borda közti comp
ressio miatt, mely totális fragment- 
embolizációt eredményezhet. A szö
vődmények minimalizálásának egyik 
útja lehet az ultrahang-vezérelt katéter
behelyezés, melynek klinikai kísérletei 
jelenleg folynak. Másik út a centrális 
vénás katéter behelyezése a mellka
son kívüli vénákon keresztül, mint pl. 
v. cephalica, v. basilica, antecubita- 
lis vagy jugularis rendszerek, melyek, 
úgy tűnik, egyenértékűen jól alkal-
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mázhatok. Ez a megközelítés látszólag 
kiiktatja a ptx kockázatát, távoltartva a 
tűt a pleurális űrtől. Biztatóak az előze
tes tapasztalatok a fluoroscopos veze
téssel történő katéter behelyezéssel a 
felkari vénákon keresztül. Az újabb és 
újabb technikák ellenére azonban a v. 
subclavia katéterezés valószínűleg to
vábbra is kudarcokkal és potenciálisan 
súlyos szövődményekkel jár együtt. A 
szerzők azt javasolják, hogy azoknál a 
betegeknél, akiknél a „ risk-benefit” 
elve alapján a centrális vénás kanülá- 
lásból adódó szövődmények kockázata 
nagyobb, mint a várható haszon, ko
moly megfontolást érdemelnek a lehet
séges alternatívák (pl. enterális táp
lálás a parenterális helyett vagy 
non-invazív haemodinamikai monito- 
rizálás az invazív helyett).

Kecskeméti Edit dr.

A vena subclavia katéterezés szövőd
ményei és sikertelenségei. Mans
field, P. F. és mtsai (University of Te
xas M. D. Anderson Cancer Center, 
Department of Surgical Oncology, Ho
uston): N. Engl. J. Med., 1994, 331, 
1735.

Az Egyesült Államokban évente több 
millió vena subclavia katétert helyez
nek be betegekbe, megkönnyítve a ke
moterápiás kezelést, a teljes parenterá
lis táplálást, a hosszú távú anti
biotikum kezelést vagy a perioperatív 
folyadékháztartás rendezését. A véna 
pontos lokalizációja nem ismert és 
rendszerint lehetetlen felfedni egy érel
záródást vagy éranomáliát. A sub
clavia vénapunkció gyakran sikeres és 
komplikációmentes eljárás, a közle
mények szerint a szövődmények gya
korisága 0,3—12 % között mozog. A le
hetséges szövődmények közé sorolha
tók a véna lokalizációjából és kanülálá- 
sából adódó sikertelenség, az art. 
subclavcia punkciója, a katéter rossz 
elhelyezése (a katéter vége a contrala- 
teralis v. subclaviaban vagy v. jugula- 
risban), ptx, mediastinalis haemato
ma, haemothorax és a szomszédos 
idegek megsértése. A véna pozíciójá
nak meghatározása, Ш. a punkciós ma
nőverek megkönnyítése érdekében ult
rahangos módszert javasolnak egyesek. 
E cikk szerzői arra keresnek választ,

hogy vajon az ultrahang-vezérléses v. 
subclavia pozicionálás minimalizálja-e 
a szövődményeket és a kudarcokat, 
szemben a hagyományos kanülbeil- 
lesztési módszerrel. A prospektiv ran- 
domizált vizsgálatban 821 beteg vett 
részt a következő szempontok szerint: 
életkor, nem, testmagasság, testtömeg
index. A vizsgálat során figyelembe 
vették a katéterezés kezdetétől a végéig 
eltelt időt, a katéter behelyezését végző 
orvos postgraduális éveinek számát, a 
kísérlethez felhaszált bőrpunkciós tűk 
számát, a katéterezés oldalát, egy elő
zetesen végzett nyaki, axillaris dissec- 
tiót, thoracotomiát, egyéb nagy sebé
szeti beavatkozást vagy sugárterápiát a 
választott régióban. A tanulmány ered
ményei szerint az ultrahangos és kont
roll csoportba gyakorlatilag azonos 
gyakorisággal fordult elő szövődmény. 
100 betegnél teljes kudarcba fulladtak 
a kanülállási kísérletek. A kudarcok 
okai között szerepelt egy korábbi nagy 
sebészeti beavatkozás vagy sugárterá
pia a régióban (mely a v. subclavia 
helyzetének mérsékelt eltolódását 
okozhatta), előzetes katéterezés, ill. 
katéterezési kísérletek, szélsőséges 
testtömegindex (30 feletti és 20 alatti) 
és az orvos nem kellő jártassága. Feltű
nő volt, hogy a nők körében a szövőd
mények gyakoriága nagyobb volt, mint 
a férfiaknál. Ennek oka tisztázatlan, de 
kapcsolatba hozható a férfiaktól eltérő 
testalkati különbözőségekkel. A tanul
mány alapján az ultrahang-vezérléses 
v. subclavia kanülálás nem jelent sem
miben sem előnyt a hagyományos 
módszerrel szemben. A jobb oldal pre- 
dominans szerepet kapott a vizsgálat 
során, tükrözve a szerzők azon meg
győződését, miszerint a katéterezéssel 
összefüggésbe hozható thrombosis 
gyakorisága alacsonyabb a jobb olda
lon, mint a bal oldalon. Javasolják to
vábbá, hogy ugyanaz az orvos kettőnél 
több katéterezési kísérletet ne erőltes
sen, különösen, ha a katéterezés elek- 
tív jellegű.

Kecskeméti Edit dr.

Akcidentális hypothermia. Larach, 
M. G. (Dept, of Anaesthesia, Pennsyl
vania State University College of Me
dicine, Hershey): Lancet, 1995, 345, 
493.

Amikor a maghőmérséklet hideghatás 
következtében 35 °C alá csökken, nor
mális belső hőszabályozás mellett, ak
cidentális hypothermiáról beszélünk. 
30 °C alatti maghőmérséklet esetén 
sürgetővé válik az azonnali kezelés, 
hogy megelőzzük a várható keringés- 
és légzésleállást.

A szerző jelen cikkében arra vállal
kozott, hogy kielemezze, mikor érde
mes elkezdeni, ill. folytatni a resusci- 
tatiót, milyen melegítési módszerek 
állnak rendelkezésre, továbbá felvázol
ja  az egyes elsősegély jellegű beavatko
zások erősségeit és gyenge oldalait.

Amennyiben a lehűlés (30 °C alá) 
györs és hypoxaemia nélküli, a szervi 
ischaemia megelőzhető és felmelegí
tés, resuscitatio után neurológiailag in- 
taktan épülhet fel a beteg a hosszúra 
nyúlt szívmegállás ellenére is. A 
hypothermia-irodalom nyilvántart ne
urológiailag intakt fiatal túlélőket a do
kumentált 4,5 órás szívmegállás elle
nére is, ahol a kezdő hőmérséklet 28 
°C és 17,5 °C volt. Mivel a súlyos hy
pothermia asystoliát, apnoét okoz, fi
xált dilatált pupillákkal és isoelektro- 
mos EEG-vel, sok hypothermia 
szakértő úgy definiálja a halált kihűlt 
áldozatokban, mint a felmelegítés elle
nére is kudarcra ítélt újraélesztést. Ja
vaslatuk szerint 35 °C-ra történő fel- 
melegítés mellett is perzisztáló 
asystolia után nincs értelme tovább
folytatni az újraélesztést. Abban az 
esetben, ha a hypothermia csupán ter
minális esemény egy fatális betegség
ben vagy nyilvánvalóan halálos sérü
lésben, egyenesen kegyetlenség re- 
suscitatiós erőfeszítéseket tenni. Nem 
érdemes merevre fagyott test újraélesz
tését sem elkezdeni, ahol a testhelyze
tet lehetetlen változtatni, a száj- és orr
nyílás zárt, a szem lefogyott vagy a 
beteg rektális hőmérséklete alacso
nyabb, mint a környező levegő hőmér
séklete. Egyes szerzők az irreverzibili- 
tás jeleként értékelik az extrém 
hyperkalaemiát is (10 mM/1 felett). A 
comatosus, hypothermiás beteg tra- 
cheális intubációjánál a kamrafibrillá- 
ció veszélyére figyelmeztetnek. A 
megbízható lélegeztetés egy oxigenizá- 
ció, valamint az aspiráciös pneumonia 
megelőzésével járó haszon azonban 
messze túlnő a kamrafibrilláció kocká
zatán, különösen, ha gyakorlott orvos 
tartja kezében az eseményeket. A külső
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felmelegítési módszerek közül egyszerű 
és azonnal alkalmazható a passzív mele
gítés (paplanba takarás, meleg környe
zet). Értéke azonban korlátozott a súlyo
san hypothermiás betegeknél, ahol a 
szív irritabihtása sokkal nagyobb. Az 
aktív külső melegítéssel kapcsolatban 
(pl. meleg fürdőbe merítés) az elektroni
kus monitorizálás nehézségei mellett 
számos kutató arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ez a módszer fatális arrhythmiákat 
provokálhat az ún. „afterdrop” mecha
nizmuson keresztül. Ennek lényege, 
hogy a felmelegítés után a mély maghő
mérséklet folyamatosan csökken. „Af- 
terdrop”-ot okozhat az előzetesen vazo- 
konstrikciós végtagokból a hideg vér 
visszakerülése a szisztémás keringésbe. 
Gondos monitorizálással a nem asysto- 
liás betegek sikeresen felmelegíthetők 
külsőleg alkalmazott hővel, egy időben 
adott megfelelő folyadékkal, hogy hely
reállítsuk a depletált intravascularis vo
lument. A belső melegítés módszerei 
között sorolható fel a párásított és mele
gített levegő és a testüregek lavage-a 
meleg folyadékkal. Eredményesen al
kalmazható az extracorporális shunt 
(haemodialysis). Korlátozott a hozzá
férhetősége a cardiopulmönalis bypass 
műtétnek, mely a súlyosan hypothermi
ás betegek gyors kezeléséhez ajánlható, 
mivel a vitális szervek jól oxigenizálha- 
tók és perfundálhatók.

A cikk írója a téma irodalmának gon
dos áttekintése és összefoglalása után is 
arra a következtetésre jutott, hogy a hy
pothermia még mindig fehér mezőként 
szerepel a klinikumban, annak ellenére, 
hogy sporadikusan ugyan, de bárhol 
szembetalálkozhatunk a problémával. 
Az egyetlen nyilvánvaló tény, amiben 
mindenki egyetért, hogy a beteget fel 
kell melegíteni. Kontrollált vizsgálatok 
hiányoznak annak eldöntésére, milyen 
betegeknél, milyen körülmények között, 
mely módszer a leghatékonyabb, a legin
kább követendő.

Kecskeméti Edit dr.

Milyen tényezők befolyásolják a kanadai 
egészségügyi dolgozókat a kritikus álla
potú beteg kezelésének megszüntetésé
ben? Cook, D. J. és munkatársai (Dept, of 
Medicine, Div. of Critical Care, Fontbon
ne Bldg., St. Joseph’s Hospital, 50 Charl
ton Ave E. Hamilton, Ontario L8N 4A6, 
Kanada); JAMA, 1995, 273, 703.

Az intenzív terápia fejlődésével óriási 
mértékben megnőttek lehetőségeink az 
életfunkciók fenntartásában. Az inten
zív osztályokon dolgozóknak két alap
vető, egymásnak gyakran ellentmondó 
feladatnak kelf megfelelniük: az életet 
meghosszabbítani, de ugyanakkor a 
szenvedést csökkenteni. Ahogy a keze
lés során a remény fokozatosan halvá
nyul, egy újabb elvárás is jelentkezik: 
a haldoklót a békés és méltóságteljes 
halálhoz segíteni. A döntések megho
zásában az orvosi szempontokon kívül 
szerepet játszanak az egyéni és társa
dalmi értékek, erkölcsi, jogi és gazdá
sági tényezők is. Mivel mind többe ke
rül a társadalomnak a beteg utolsó 
néhány napja és még a gazdag orszá
gokban is korlátozottak a pénzforrá
sok, élénk vita folyik mindenhol az in
tenzív terápiás kezelés megszüntetésé
re vonatkozó világos alapelvek szüksé
gességéről.

A fenti munkacsoport azt vizsgál
ta Kanada 37 egyetemi kórházának a 
kérdőívekre válaszoló 149 szakorvosa 
(41,6% intenzív terápiás szakorvos, 
29,5% aneszteziológus és 53,6% bel
gyógyász), 142 rezidense és 1070 ápo
lója között, hogy a döntésekben milyen 
tényezők játszanak szerepet. A válasz
adás 89%-os, 82%-os, illetve 74%-os 
volt.

A témában 1966 óta angol nyelven 
publikált közlemények és előzetes in
terjúk alapján a döntésben szerepet ját
szó 19 tényezőt felsoroló kérdőívet 
szerkesztettek. A válaszadóknak azok 
viszonylagos fontosságát egy 7 fokoza
tú skála szerint kellett osztályozniuk. 
Orvosok esetében a sorrend a követ
kező volt: a jelen betegség túlélésé
nek valószínűsége (6,3 pont), a beteg 
akarata (6,3 pont), betegség előtt tu
datállapot (5,9 pont), tartós túlélés 
valószínűsége (5,6 pont), a család aka
rata (5,1 pont), betegség előtti egészsé
gi állapot (5,0 pont), kor (4,7 pont), jo
gi következmények valószínűsége (3,9 
pont), a kórház protokollja (3,8 pont), 
együttműködés a kezelés során (3,2 
pont), a megbetegedés előtti érzelmi 
állapot (2,6 pont), alkoholizmus (2,6 
pont), kábítószer/gyógyszer élvezés 
(2,4 pont), vallásosság (1,8 pont), szár
mazás (1,6 pont), társadalmi-szociális 
helyzet (1,5 pont), felekezeti hovatarto
zás (1,5 pont). Az ápolók az orvosok
hoz képest a betegség előtti tudati álla

potnak szignifikánsan kisebb, míg a 
kórházi protokollnak, a betegség előtti 
érzelmi állapotnak, a kezeléssel való 
együttműködésnek, a vallásosságnak 
és a jogi következmények kockázatá
nak szignifikánsan nagyobb jelentősé
get tulajdonítottak.

Az előzetes interjúk alapján legfon
tosabbnak 4 tényezőt tartottak: a beteg 
korát, a megbetegedés előtti tudatálla
potot, a jelen betegség túlélésének és a 
hosszú távú túlélésnek a valószínűsé
gét. Ezt a 4 tényezőt kombinálva 6 kli
nikai esetet kreáltak, amikre egy 5 fo
kozatú skála szerint kellett a 
résztvevőknek kezelési javaslatot ten
nie: 1. Inotrop kezelés és lélegeztetés 
abbahagyása, csak „komfort terápia” .
2. Inotrop kezelés abbahagyása, 
egyéb kezelés folytatása. 3. A meg
kezdett kezelés folytatása, de új terápi
át nem kezdenek. 4. Szükség szerint új 
terápia beállítása, kivéve a dialízist.
5. Teljes agresszivitású kezelés (szük
ség esetén dialízis is). A döntések aZ 
alábbiakkal mutattak korrelációt: kor, 
foglalkozás, munkában eltöltött idő 
(minél hosszabb volt, annál kisebb volt 
az agresszív kezelés választásának a 
valószínűsége), a kórház területi fek
vése (3,3 és 2,8 pont között változott az 
ország egyes részeiben), a kórház és az 
intenzív osztály ágyszáma (kis ágyszá
mú osztályokon dolgozók ritkábban 
választottak agresszív kezelést). A kie
melt 4 tényező mellett a statisztikai 
analízis még a következőket találta 
szignifikánsnak a döntéshozatalban: a 
megbetegedés előtti egészségi állapot, 
alkoholizmus és társadalmi-szociális 
helyzet.

Végezetül a válaszadókat arról is 
kérdezték, hogy véleményük szerint 
kollégáikhoz képest ők milyen valószí
nűséggel hagyják abba az intenzív ke
zelést. Az önértékelésük megfelelt a 
ténylegesen meghozott döntéseiknek.

A tanulmány fő érdeme, hogy új 
módszert használt az orvosi-ápolói 
döntésekben szerepet játszó tényezők 
közvetlen és közvetett vizsgálatára egy 
egész országra átfogóan. A gyengéje 
az, hogy azt vizsgálta, mit állítanak az 
egészségügyi dolgozók, nem pedig azt, 
amit ténylegesen tesznek. Nem vizs
gálták, hogy mennyiben team-munka 
egy meghozott döntés, és mennyiben 
egyéni.

A fő tanulsága: a válaszadók dönté-

1969



seinek nagy szórása azt mutatja, hogy
a döntésekben a nem a betegtől függő, 
hanem az egészségügyi dolgozókban 
rejlő „idioszinkráziás” , a jelen tanul
mányban Csak részben körülírt ténye
zőknek van legalább akkora szerepe, 
mint a betegnek és betegségének. Nagy 
szükség van tehát a csak a betegre és az 
objektív lehetőségekre koncentráló 
irányelvek kidolgozására.

Bede Antal dr.

A hírvivő anyagok döntik el a véde
kezés kimenetelét. „Régi fertőző be
tegségek — új kihívások” c. kong
resszusi beszámoló, M ünchen, 1994. 
dec. 10. Jahrmärker, H. (München): 
Münch, med. Wschr., 1995, 137, 20.

1. Toxikus-shock syndromában gyak
ran azért késő a masszív antibiotikus 
kezelés, mert a kórokozók a hibás 
immun-reguláció miatt a szervezet ré
széről már olyan túlméretezett reakciót 
váltottak ki, amely nem fokozott védel
met, hanem válságos shock syndromát 
eredményezett. A betegséget tehát a 
szervezet reakciója hozza létre, mert az 
maga a betegség.

2. Miben különböznek az exo- és 
endotoxinok? Míg a shock körfolya
matának a vezető cytokinja a TNF, a 
Gram-negatív baktériumok endotoxin 
shockjában a makrophagokban képző
dik, a Gramm-pozitív kórokozók ese
tében a T-lymphocytákban.

Az exotoxinok a lymphocytákat a 
normális antigén-prezentáció nélkül is 
képesek gerjeszteni és azokat maximá
lisan aktiválni, amely a kívánatos 
immun-stimuláció több mint ezersze
rese is lehet. Ebben a „szuperantigén” 
folyamatban az akut reakciónál is fon
tosabb a kb. 12 óra múlva jelentkező 
immun-paralysissel járó reaktív késői 
fázis.

3. Rendszer ellenőrzés nélkül: A 
shockot nem maguk (nem közvetlenül) 
az exo- és endotoxinok, hanem az anti
testek, a lymphocyták és a makropha- 
gok számtalan szignál anyaga rendkí
vül bonyolult együttműködésének a 
hibás regulációja hozza létre. A ger
jesztett makrophagok TNF-t bocsáta
nak ki és e mediátorok túltermelése to
vábbi szignál-átvivő kaszkádot aktivál; 
ezek több mint száz örökölt informáci

ót kapcsolnak be, vagy ki és lázat, 
vérnyomás-esést, ARDS-t stb. létre
hozva váltanak ki betegséget.

4. Kísérlet a túlméretezett védekező 
reakció lefékezésére: Fontos, hogy a 
hírvivő anyagoknak parakrin hatásaik 
is vannak, de a vér-pool csak a „túlfo
lyást” jelzi. Ezért bár egerekben a 
TNF vérszint arányos a letalitással, a 
plasmapheresis alig javít az állapoton.

Exo- és endotoxinok az elölt kóroko
zókból is szabadulhatnak ki (a luesnél 
leírt Herxheimer-effektus), ezért a me
ningitis a penicillin kezelés alatt rosz- 
szabbodhat. Ez az egyetlen infekció, 
amelyben a cortison alkalmazása ered
ményes és javasolt.

Ennek az új pathogenetikai szemlé
letnek a gyakorlati megvalósulása még 
a kezdeténél tart.

Kollár Lajos dr.

A korai intubatio szerepe a poszttra- 
um ás szervelégtelenség csökkentésé
ben. Trupka, A. és mtsai (Chir. Kiin. 
Klinikum Innerstadt Ludwig Maximi
lian Univ. München); Unfallchirurg, 
1995, 98, 111.

A korszerű intenzív kezelés hatására a 
súlyos shock, veseelégtelenség, he
veny légzési zavar, szepszis jelentősége 
egymás után csökkent a polytraumati- 
záltak halálozásában, leggyakoribb ha
lálokká a sokszervi elégtelenség (mul
tiorgan failure, MOF) vált.

A szerzők megvizsgálták, hogyan 
hat a korai intubatio a legsúlyosabb 
sérültek (GCS 10 alatt, súlyos mellkasi 
sérülés, kifejezett keringési elégtelen
ség, súlyos shock, ill. ISS 24 feletti sé
rülés) sorsára, akiknél MOF-fal szá
molni kell. A 172 esetből kihagyták 
azokat, akik 24h-n belül haltak meg 
(37 eset), valamint azt a 4-et, akiken a 
primer agykárosodás volt halálos. Az 
értékelt 125 esetből 99 közvetlenül az 
intézetükbe került, 26 áthelyezéssel 
más intézményből. 106-ot két órán be
lül intubáltak, 19-ben a sérült állapotá
nak romlása később tette szükségessé 
az intubatiót, 6-ban ez később sem vált 
szükségessé. Az intubatiót 45 esetben 
a tudatzavar, 40-ben a súlyos mellkasi 
sérülés, 40-ben a polytrauma indokol
ta. A korán intubáltak súlyosabbak vol
tak (ISS érték 39, a többiek 29 értéké

vel szemben), magasabb volt a 
volumenpótlás és transfusio szükségle
tük is. A MOF esetek aránya (28 %, ill. 
37%), valamint a halálozás (14%, ill. 
26%) mégis a korán intubáltak között 
volt alacsonyabb. (Összesen 37 esetben 
jelentkezett MOF, közülük 20 ebbe 
halt bele. A sokszervi elégtelenség és a 
halálozás a súlyossággal (ISS érték) is 
szignifikánsan függött össze.

A jelentős különbség a korán és ké
sőbb intubáltak között megmutatkozott 
a súlyos mellkasi sérültek alcsoportjá
ban is. A mechanikus lélegeztetés 
időtartamában nem volt különbség a 
két csoport között, a korán intubáltak 
hosszabb időt töltöttek az intenzív terá
piás osztályon (22, ill. 16 nap).

Azt a következtetést vonják le, hogy 
a korai intubatio, még ha annak sürgős 
javallata (agyműködési vagy légzési) 
nem is áll fenn súlyos polytraumatizál- 
tak esetében, a szervelégtelenségek 
csökkentéséval javítja a sérültek prog
nózisát, így TSS 24 érték felett, vala
mint súlyos lágyrész-károsodással járó 
alsóvégtag- és medencetörések eseté
ben is.

Kazár György dr.

Stress ulcus profilaxis — 1995. Kötél
tánc a gastrointestinalis vérzés és a 
nosocomialis pneumonia között.
Schepp, W., Schusdziarra, V., Clas
sen, M. (II. Medizinische Klinik der 
Technischen Universität München); 
Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 573.

A stresszhatás után néhány órával a 
gyomor proximalis részén, ritkábban 
az antrumban vagy a duodenumban ki
alakuló nyálkahártyaerosiók vagy feké
lyek patofiziológiai alapja eltér a gyo
morsav vagy a Helicobacter pylori által 
előidézett fekélyétől. Kialakulásában a 
nyálkahártya nutritiv perfúziójának za
vara játszik fő szerepet. A gyomorsav 
secretio a sepsis és az intracranalis 
nyomásfokozódással járó koponya
trauma kivételével általában eleve 
csökkent. Az intenzív betegeket főként' 
a vérzés veszélyezteti. A megelőzés 
legfontosabb eleme a shock és a hypo
tonia megfelelő kezelése. Döntően en
nek köszönhető, hogy a stress fekély
ből származó vérzés a hatvanas-het
venes években észlelt 20%-os gyakori-
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sága az elmúlt években 1—2 %-ra csök
kent. Klinikailag jelentős vérzés esetén 
a mortalitás azonban továbbra is 
35—77 %, és a vérzés az intenzív bete
gek 1,5% -ban tekinthető haláloknak. 
A megelőzés másik lehetősége gyo
morspecifikus eljárások, így savkötők, 
sevsecretio csökkentők, illetve a gyo
mornyálkahártyát védő szerek alkal
mazása. A pH emelése oly módon hat, 
hogy a hypotonia, shock és hypoxia 
következtében károsodott nyálkahár
tyát védi a visszadíffundáló H+ ionok
kal szemben, valamint csökkenti az ul- 
cerogen pepsin aktiválódását.

A stress ulcusból származó vérzés 
rizikófaktoraival kapcsolatban a szer
zők 2252 postoperativ-belgyógyászati 
intenzív beteg prospektiv vizsgálatát 
elemezve megállapítják, hogy a kocká
zatot egyértelműen csak a 4 napon túli 
lélegeztetés és a coagulopathia (throm- 
bocytaszám < 5 0  000, illetve a normá
lis kétszeresét meghaladó PTI) fo
kozza, így ezen betegek profilactikus 
kezelése mindenképpen indokolt. A 
vizgálat alapján azonban nem zárható 
ki, hogy a koponyatrauma, a sepsis, a 
többszervi elégtelenség és a portalis 
hypertensio szintén további rizikót je
lent. A hypotonia a vérzés kockázatát 
csak tendenciaszerűen emelte. A sep
sis, a máj- vagy veseelégtelenség, az 
enteralis táplálás, a glukokortikoid al
kalmazás, a szervtranszplantáció és az 
antikoaguláció a stresszfekélyból szár
mazó vérzés gyakoriságát nem növelte.

A propfilactikus eljárások hatékony
ságának elemzésekor a szerzők Cook 
és mtsainak metaanalysisét idézik, 
mely szerint az antacidák és a H2 re
ceptor blockolók a „nyílt” vérzés 
(haematemesis, a gyomorszondán vé
res vagy kávéalj szerű szivadék, hae- 
matochesia vagy melaena) gyakori
ságát placebóhoz képest szignifikán
san, 60—70%-kai csökkentették. A kli
nikailag jelentős vérzést (20 Hgmm-t 
meghaladó vérnyomásesés, 20/min- 
nál nagyobb pulzusszám emelkedés, a 
Hb 2 g/l-es csökkenésekor 10 Hgmm- 
nél nagyobb vémyomásCsökkenés) a 
H2 blockolók szignifikánsan, 65 %- 
kai, az antacidák pedig tendenciaszerű
en csökkentették. A két eljárás direkt 
összehasonlítása során a H2 blocko
lók a nyílt vérzést tendenciaszerűen 
jobban csökkentették, míg a klinikai
lag jelentős vérzés megelőzésében a

két eljárás egyformán hatékonynak bi
zonyult. A sucralfat a „nyílt” vérzés 
megelőzésében az antacidákkal és a' 
H2 blockolókkal egyező hatású volt, 
míg a klinikailag jelentős vérzést ten
denciaszerűen kevésbé előzte meg. A 
mortalitást azonban egyik eljárás sem 
csökkentette. Protonpumpa inhibito
rokkal kapcsolatos eredmények eddig 
nem ismertek.

A savsecretio csökkentők és antaci
dák hatására a gyomor Gram-negatív 
bélbaktériumok rezervoirjává válhat és 
mikroaspiratio révén nosocomialis 
pneumonia alakulhat ki. A gyomortar
talom pH < 4  értékeknél 90%-ban ste
ril, azonban pH > 4  esetében már csak 
15%-ban. Prod’hom és mtsai ranitidin 
és antacid kezelés során pH > 4  értékek 
mellett 51—55%-ban tudtak Gram- 
negatív baktériumot kimutatni, míg 
sucralfat alkalmazása során csak 
33%-ban. 105 CFU/ml feletti csíra
szám pH < 4  esetén a betegek
0—6 % -ban, pH > 4  esetén 28—42 
%-ban volt észlelhető. A trachea 105 
csíraszám feletti colonisatiója ritkább 
(15%) volt pH 4 alatt, mint pH 4 felett 
(31%) és savköto, valamint ranitidin 
kezelés mellett is gyakoribb volt 
(30%), mint sucralfat esetén (15%). A 
lélegeztetett betegek gyomornedvéből 
és trachealis váladékából izolált Gram- 
negatív kórokozók döntően a bélflórá
ból származnak (Klebsiella, Entero- 
bakter, Escherichia coli, Serratia, Pse
udomonas). A Gram-pozitív baktériu
mok ezzel szemben főleg az oropha- 
ryngealis flórára jellemzőek (Staphy
lococcus, Streptococcus, Haemophy- 
lus).

Az 1992-ig megjelent prospektiv, 
randomizált vizsgálatok metaanalysise 
szerint antacida vagy H2 blockoló ke
zeléssel a pH-t 3,5 fölé emelve a 
pneumonia-gyakoriság a placebóhoz 
képest nem növekedett. Sucralfat mel
lett, H2 blockolóval vagy antacidával 
összehasonlítva a pneumoniák gyako
risága tendenciaszerűen alacsonyabb 
volt. Ha a pneumoniákat előfordulásuk 
ideje szerint csoportosították, akkor a 
kezelés első négy napjában fellépő és 
főként az intubáció során a tracheo
bronchialis rendszerbe kerülő Gram- 
pozitív baktériumokkal összefüggő pne
umoniák gyakorisága nem függött a 
profilaxis formájától (antacida 11%, ra
nitidin 10%, sucrallat 8%). A késői,

66%-ban Gram-negatív pneumoniák 
előfordulása azonban sucralfat mellett 
alacsonyabb volt (5%). E baktériumok 
az esetek 84%-ában a pneumonia kia
lakulása előtt 2—4 nappal kimutatha
tók voltak a gyomorban. Az alacsony 
késői pneumonia arány egyik okaként 
az jött szóba, hogy a sucralfat a pH-t 
nem befolyásolja. Prod’hom és mtsai 
kimutatták, hogy a késői pneumoniák 
93%-a p H > 4  érték mellett alakult ki. 
Ilyen értékek antacida és H2 blockolók 
mellett gyakoribban voltak, de sucral
fat mellett is a betegek felében volt a 
pH> 4 . A sucralfat csoportban a pneu- 
moniák 75 %-a e betegekben alakult ki, 
akik egyébként feltehetően a hypoxia 
és a hypotonia okozta savsecretio elég
telenség miatt kezelés nélkül is hypaci- 
dak voltak. így a sucralfat eredményes
ségében a szer ismert antibakterialiS 
hatása is szerepet játszhatott.

A nosocomialis pneumonia az inten
zív betegek mortalitását jelentősen 
emeli, de nem tisztázott, hogy függet
len haláloknak tekinthető-e. Prod’hom 
vizsgálatában a sucralfat csoport 
összes pneumonia és késői pneumo
nia mortalitása csak tendenciaszerűén 
volt kisebb, mint az antacida vagy H2 
blockoló csoporté. A Szignifikanciä 
hiánya azonban az alacsony esetszám
nak is betudható. Figyelemre méltó 
azonban az, hogy a pneumonia vezető 
diagnózissal elhunyt 4 beteg mindegyi
ke antacidát vagy ranitidint szedett, 
míg az az 1 beteg, aki vérzés miatt halt 
meg, sucralfatot kapott. Ezt az ered
ményt támasztja alá Cook és mtsai vizs
gálata is, akik szerint az antacidák és“ 
H2 blockolók a vérzések megelőzésé
ben hatékonyabbak, ugyanakkor a no
socomialis pneumonia gyakoriságát és 
az ebből adódó mortalitást növelik. Ka
nadában mostanában zárul le egy több 
ezer lélegeztetett beteget vizsgáló pros
pektiv, randomizált, kettős vak tanul
mány, melyben a sucralfat és a H2 
blockolók hatékonyságát vizsgálják a 
vérzésprofilaxis, a nosocomialis pneu
monia gyakoriság és mortalitás tekinte
tében. E tanulmány remélhetőleg meg
válaszolja azt a kérdést, hogy a savsec
retio gátlása megnöveli-e a nosocomia
lis pneumonia gyakoriságát. A további 
adatokig a profilaxis megválasztásánál a 
potenciálisan magasabb vérzésráta és a 
gyakoribb pneumonia rizikó között kell 
választani. A pH emelése főleg az
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emelkedett savsecretióval járó intra
cranialis nyomásemelkedés és sepsis 
esetében tűnik ésszerűnek. Az esetek 
többségében azonban a sucralfat előnyt 
élvez. Nagyobb, multicentrikus vizs
gálatok feladata annak megválaszolá
sa, hogy a protonpumpa inhibitorok a 
sucralfatnál erőteljesebben csökken- 
tik-e a vérzést és előnyüket nem 
egyenlíti-e ki a nagyobb pneumonia 
kockázat. A jövő tanulmányainak tár
gya annak vizsgálata is, hogy a stressz 
fekély kialakulásában milyen szerepet 
játszik a Helicobacter pylori és hogy 
eradikációja profilactikus hatású-e.

Meződy Melitta dr.

ALKOHOLÓGIA

Szénhidrát-deficiens transferrin. A 
chronicus alkoholfogyasztás kimuta
tására szolgáló új és rendkívül speci
fikus marker. Seitz, G. és mtsai (Med. 
Klinik. Krankenhaus Salem, und Zent
rallabor der Med. Klinik und Polikli
nik der Univ., Heidelberg, Németor
szág): Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 
391,

Az idült alkoholfogyasztás előfordulá
sát mindeddig kérdőívekkel, továbbá 
klinikai-laboratóriumi paraméterekkel 
mérték fel, melyek közül az utóbbiak 
specificitása és szenzitivitása nem bi
zonyult kielégítőnek; a 80-as évek má
sodik felében viszont sikerült egy új la
boratóriumi paraméterrel megbízha
tóbb adatokat nyerni. A szénhidrát- 
deficiens transferrin (carbohydrate- 
deficient-transferrin: CDT) viszont 
nemcsak szenzitívnek, hanem specifi
kusnak is mutatkozott a rendszeres al
koholfogyasztás következtében kelet
kezett májbetegségek kimutatására. A 
folyamatnak az a lényege, hogy az ace- 
taldehid gátolja a szénhidrátok átvitelét 
transferrinre, melynek következtében a 
serum CDT koncentráció emelkedik. 
A folyamatot tulajdonképpen csak 
aethylalkohol váltja ki. A legtöbb vizs
gálatot a skandináv országokban vé
gezték, a Német Szövetségi Köztársa
ságban mindeddig elszórtan ismertet
tek eredményeket, melyekből nem le
hetett egyértelmű következtetéseket le
vonni, mivel nem voltak összehasonlí
tó adatok egészségesekben, továbbá

nem alkoholos idült májbetegekben. A 
közlemény szerzői 84 májbeteg és 30 
egészséges kontroll adatait hasonlítot
ták össze az alábbi csoportosításban:
1. alkoholos zsírmáj (SGOT<30 E/l);
2. nem cirrhotikus, de alkoholos máj
betegség (SGOT>30 E/l); 3. alkoho
los cirrhosis; 4. nem alkoholos máj
betegségek. Az osztályra történt felvé
tel után 24 órán belül végezték el a 
legelső CDT meghatározást, egyes 
esetekben sorozatban, és kiegészítették 
a y-GT aktivitással, a haematokrit ér
tékkel és a napi alkoholfogyasztás be
csült mennyiségével. Azokban a bete
gekben, ahol az SGOT aktivitása nem 
haladta meg a 30 E/l-t, az elfogyasztott 
alkohol mennyisége is kevesebb volt, 
mint a másikban, ahol ez az érték ma
gasnak bizonyult. Egészségesekben a 
CDT koncentráció normális felső hatá
ra nőkben 19,7 E/l, férfiakban 15,4 E/l; 
ebben a csoportban a y-GT is normális 
volt. A közlemény két ábrájában 
külön-külön csoportosították az egyes 
CDT értékeket. Mindkét nemben lé
nyeges emelkedés látható abban a cso
portban, ahol az alkoholfogyasztás 
mellett chr. májbetegség is fennállott. 
Nem aethyles eredetű, de ugyancsak 
idült kórképekben a CDT értéke nagy
jából azonos volt az egészségesekével. 
Semmilyen összefüggés sem volt a se. 
CDT, a nem, az életkor, a y-GT aktivi
tás és a haematokrit között. Mindezek 
alapján arra a következtetésre jutottak, 
hogy a CDT szenzitivitás alkoholos 
májelváltozásokban 57%, a specifici- 
tás 100%. Ugyanezek a GT esetében 
87, ill. 73%-nak felelnek meg. Ezeket 
a vizsgálatokat mások is megerősítet
ték. Nem volt korreláció a CDT és a 
májbiopszia lelete között. Azonnali 
absztinenciát követően a CDT 16 nap 
alatt a felére csökkent, ami lényegében 
azonos mások adataival. Megemlítik 
azt a jelenséget, mely szerint a megvo
nás utáni első napokban a CDT kissé 
emelkedik; ez azzal magyarázható, 
hogy a májsejtekben praeformált 
transzferrin kikerül a sejt belsejéből. 
Hasonló mechanizmus észlelhető 
egyéb makromolekulák esetében is.

Az irodalomban a próba szenzitivi
tása eléggé változó, ami azzal függ 
össze, hogy a kontrollok száma nem 
volt megfelelő. Végső konklúzió: 
nagymértékű aethylalkohol fogyasztás 
után a próba diagnosztikus, de nyitva

marad az a probléma, hogy miképpen 
viselkedik, ha a napi adag kicsi vagy 
mérsékelt, azaz 40—60 g-ot nem halad 
meg. Ennek a megítéléséhez további 
vizsgálatok szükségesek.

Bán András dr.

Az alkoholos embryopathia diag
nosztikája, Blum, A. és Löser, H. 
(Klinik und Poliklinik für Kinderheil- 
kunde-Kardiologie-der Univ. Münster, 
Németország): Dtsch. med. Wschr., 
1995, 120, 184.

Az alkoholos embryopathia olyan toxi
kus polydystrophiás szindróma, ami az 
anya alkoholizmusának következtében 
különböző súlyosságú formákban (I— 
НГ fokozat) nyilvánul meg a megszüle
tett gyermekekben. Ettől viszont azo
kat a formákat kell elkülöníteni, ahol a 
klinikai tünetek kevésbé kifejezettek és 
a betegség, csupán cerebrális dysfunc
tio és magatartási zavar következtében 
ismerhető fel. Az alkohol napjainkban 
a legjelentősebb teratogén ártalom, 
Németországban évente mintegy 2 200 
gyermek születik klinikai manifeszt tü
netekkel, nem számítva az enyhébb 
eseteket. Ma is csak 10%-ban ismerik 
fel, jóllehet a korai diagnózis több 
szempontból lenne lényeges: 1. Annak 
ellenére, hogy specifikus terápiája 
nincs, mielőbbi felismerése, függetle
nül a folyamat súlyosságától, fontos.
2. Ha felismerik, akkor elkerülhetők a 
különböző terhelő és időt rabló vizsgá
latok, melyek a fejlődési zavart tisztáz
nák. 3. Az anya alkoholizmusát nem 
is olyan ritkán a gyermek alkoholos 
embryopathiája révén ismerik fel. 4. 
Amennyiben idejében diagnosztizál
ják, a később születendő gyermekek 
károsodása csökkenthető, sőt el is 
kerülhető. 5. Az ápoló hozzátartozók 
és az adoptáló szülők felvilágosítása 
ugyancsak lényeges, hiszen felkészül
hetnek a mentális és magatartási zava
rokra. 6. A biztos diagnózisnak profi- 
laktikus jelentősége is van, mivel 
maguk a gyermekek is alkoholistákká 
válhatnak.

Az alkoholos embryopathia megál
lapítása nehéz, semmiképpen nem so
rolható a blick-diagnózisok közé, hi
szen a fejlődési zavarok aetiológiája 
különböző. A szerzők táblázatban is-
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mertetik az alkoholos embryopathia 
differenciáldiagnosztikájának főbb te
rületeit az alábbi szindrómákban: Cor
nelia de Lange-, Smith—Le mii— 
Opitz-, Dubowitz- és Noonan/Turner- 
szindrómák. A diagnózis alapja az 
anya alkoholos anamnesise, a megszü
letett gyermek klinikai állapota, fejlő
dési rendellenességei, valamint psy- 
choszociáliS és magatartási zavarai.

Mindezt az egyik igen részletes táb
lázatban ismertetik, melyben 11 külön
böző szerző és saját eredményeiket egy 
pontrendszer (Majewski) alapján cso
portosítják, felsorolva a legfontosabb 
klinikai tüneteket és ezek százalékos 
előfordulását. Ilyenek többek közt a 
postnatalis fejlődés elhúzódása, krani- 
ofacialis dysmorphiák, a szem, az ivar
szervek, a vése, a szív és a  csontrend
szer, valamint az ízületek fejlődési za
varai, továbbá neurológiai, mentális 
psychopathológiai zavarok, továbbá 
szellemi visszamaradottság, valamint 
magatartásbeli zavarok, melyek az int- 
ruterin fejlődés zavarával együtt 
98—100% -ban fordulhatnak elő. A 
pathogenesisben fontosabb az elfo
gyasztott alkohol mennyisége, mint az 
anya toleranciája. Mindezt dohányzás, 
bizonyos gyógyszerek és kábítószerek 
fokozhatják. Az alkoholos embryopa
thia típusos jeleit 10, jórészt fényképes 
ábra szemlélteti. Mindezek ellenére 
egyetlen olyan specifikus tünet sincs, 
ami a folyamatra típusos lenne. Több
nyire hyperthym (kórosan emelkedett 
hangulatú), hyperaktív, nyugtalan 
gyermekekről van szó, akiket nehezen 
lehet irányítani, akikben a szociális ér
zés csökkent. Jórészt ez az oka annak, 
hogy nem tudnak a társadalomba beil
leszkedni, aminek az a következmé
nye, hogy kirekesztődnek.

Az alkoholos embryopathia szellemi 
és intellektuális zavarhoz vezet, a gyer
mek szellemileg visszamaradott és a 
főiskolai tanulmányokhoz szükséges 
követelményeket nem képes elsajátíta
ni, legtöbben a szellemileg visszama
radott iskolák tanulói maradnak. El
gondolkoztató az is, hogy a testi és 
szellemi csökevények csak később, a 
kisgyermekkor végén fejlődnek ki, 
melyek progrediálnak és teljes debili- 
tás a következményük. Még a legeny
hébb esetekben is számolni kell psy- 
chés problémákkal.

A diagnózis ismeretében lényeges,

hogy nemcsak a gyermek típusos szel
lemi tüneteire és viselkedésére, ill. 
magatartására gondoljanak, hanem az 
anamnesist ki kell terjeszteni az anya 
terhességére is. Ha ez nem igazolódik, 
akkor nem szabad a gyereket az alko
holos embryopathia szégyenfoltjával 
megbélyegezni. Továbbiakban az anya 
kezelése, szociális, psychés gondozása 
szintén lényeges.

Bán András dr.

„Ezek a betegek rendelkeznek-e al- 
kohológiai problémával?” Kitchens,
J. M. (St. Michael’s Hospital, 30 Bond 
St. Toronto, Ontario, Canada M5B 
1W8): JAMA, 1994, 272, 1782.

Szerző egy 58 éves férfi beteg kapcsán 
mutatja be az alkoholabúzusra utaló 
anamnesztikus adatok beszerzésének 
esetleges nehézségeit. A beteg chole
cystectomia előtt állt. Felvételekor le
heleté alkoholos volt. A felvevő orvos 
ez irányú kérdéseire részben azt vála
szolta, hogy egy üzleti partnerével ebé
delt, ekkor ivott kevés alkoholt. Továb
bi kérdések elől sértődötten 
elzárkózott. Postoperative, a fellépő 
delirium tremens utalt alkoholabúzu- 
sának mértékére.

A jobb tájékozódás érdekében kü
lönböző kérdőíves teszteket dolgoztak 
ki. Szerző ezek értékelésével, alkal
mazhatóságával, előnyeivel, hátrányai
val foglalkozik. Bevezetésképpen is
merteti a DSM III. R. e témát érintő 
fogalomrendszerét (amely az alkohola- 
búzus és az alkoholdependencia köré 
csoportosul). Ezt összehasonlítja az 
ICD 10 kategóriáival, amelyek mint 
„ártalmas alkoholhasználat” és alko
holdependencia jelennek meg. A 
WHO „hazardőr” és „veszélyes” al
koholfogyasztásról beszél, amelyek 
nem fedik az előző két fogalmi kategó
riát. (Ezek definícióit a szerző részlete
sen leírja.)

Négy kérdőíves tesztet ismertet, 
amely végeredményben különböző 
mélységekben és részletességgel a tar
tós alkoholfogyasztás okozta tünetekre 
céloz, különböző jellegű megkerülő 
kérdésekkel operálva. A teszteket, 
azok eredményességét részletesen is
merteti. Ezek közül kiemel egy 4 kér
déskört tartalmazó tesztet (CAGE), ill.

ennek módosítását (TACE). Rövidsé
gük folytán az elfoglalt gyakorló orvos 
számára is elvégezhetők. E teszteket 
jelző „szavak” a kérdések főmondani
valóját jelző betűkből állanak elő.
A „ CAGE” jelzésű teszt kérdései:

1. Érezte-e már, hogy most már ab
ba kell hagyni az ivást (cut down)

2. Idegesítették-e már (,,annoy”) 
egyesek azzal, hogy kritizálták alko
holfogyasztását?

3. Erezte-e már rosszul, vagy bű
nösnek (güilty) magát alkohol fogyasz
tása miatt?

4. Előfordult-e már, hogy reggel el
ső dolga alkoholt fogyasztani a „macs- 
kajajj” miatt (eyeopener).

Ezekhez a kérdésekhez később egy 
másikat is hozzátettek (TACE), amely 
az alkoholfogyasztással kapcsolatos 
„Toleranciát” vizsgálja.

A statisztikák azt mutatják, hogy az 
egyesült államokbeli egészségügyi in
tézményekben megforduló betegek 
г/5—'V3-ä érintett az alkoholfogyasztás 
terén és direkt rákérdezésre ezek V3-a 
jelez csak aktív ivási problémákat. 
Szerző részletesen ismerteti az említett 
4 teszt eredményességét (különböző 
statisztikai paramétereket kidolgozva). 
A tesztek problémaérzékenysége, 
szenzitivitása 70—90% körül mozog, 
beleértve a CAGE-t, ill. a TACE-t is. 
Ugyanakkor a szerző külön kiemeli, 
hogy terhes asszonyoknál — a kérdés
kör igen intenzív disszimulációja miatt 
— a CAGE elégtelennek bizonyult. 
Eredményesebbnek mutatkozik a már 
említett TACE és a részletesen ismerte
tett, de körülményes „Michigan Alco
holism Screening Test” (MAST).

A kérdéskör egyre nagyobb súlyát fi
gyelembe véve (műtétek előtt, elhúzó
dóbb osztályos kezeléseket, ill. a jelen
tősebb alkoholfogyasztás teratogén 
hatását tekintve) az alkoholabúzus 
gyors kimutatása — akár pszichológi
ai, akár különböző fajta biokémiai, ill. 
haematologiai tesztekkel — Magyaror
szágon is kifejezett érdeklődésre tart
hat számot.

Bódog Gyula dr.

Az alkoholfogyasztás hatása a védő
sisak viselésére, a sérülés súlyosságá
ra, az ellátás igénybevételére, a gyó
gyítási költségekre kerékpáros bal-
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esetekben. (Prospektiv vizsgálat). 
Spaite, D. W. és mtsai (Arizona 
Emerg. Med. Center Univ. Arizona 
Coll. Med. Tucson): J. Trauma, 1995,
38, 287.

22 hónapon keresztül vizsgálták az 1,1 
milliós lakosságot ellátó traumaköz
pontban a 18 éven felüliek kerékpáros 
baleseteit. 389 eset közül 350-ról volt 
információjuk arról, hogy balesetük 
alkalmával viseltek-e védősisakot. 248 
volt férfi, 102 nő, életkoruk 18—71 év

között volt. 111 viselt sisakot, 239 nem. 
Gyanú esetén véralkohol-vizsgálat tör
tént, pozitivitást 229 esetben állapítot
tak meg, közülük 2 viselt sisakot. E 
csoport sérülései jelentősen súlyosab
bak voltak (ISS 10,3, ill. 3,3). Különö
sen a súlyos fejsérülés volt gyakoribb 
(17,0 versus 2,2%). Kórházi ápolásuk 
átlagosan 3,5 napot, intenzív osztályi 
ápolásuk 1,4 napot tett ki. (A többieknél 
0,5, Ш. 0,1 nap volt az átlag.) A kezelési 
költség a pozitív csoportban átlagosan 
hétszerese volt a másik csoporténak.

Adataik szerint az alkoholfogyasztó 
kerékpárosok olyan kockázati csopor
tot képeznek, amelyet fel kell venni a 
balesetmegelőző programba.

IRef: Az alkoholfogyasztásnak a ke
rékpáros balesetek gyakoriságával és 
súlyosságával való jelentős összefüg
gését egyéves balesetfelmérésünk so
rán a Vas megyei vizsgálatban mi is 
észleltük.]

Kazár György dr.
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Strausz János

Bronchologia
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Springer

Strausz János (szerk.): BRONCHOLOGIA

A hörgők endoszkópos vizsgálatát nemcsak a pulmonológüsok, hanem 
gyermekgyógyászok, fül-orr-gégészek, aneszteziológusok és mellkassebé
szek is végzik.

Ez a könyv hazánkban évtizedes hiányt pótol.
Megírását gyakorlati szempontok vezérelték.

156 oldal, 26 színes fotó, 1690,— Ft.

MEGRENDELŐLAP

Alulírott megrendelem: Strausz János (szerk.): Bronchologia című könyvét...........példányban.

Megrendelő neve: ...............................................................................................................................

Címe: ....................................................................................................................................................

Számla címzettje: .................................... ,................................ -............... ................ ................ ........

1974



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Gastroduodenalis betegségek és a 
helicobacteriologia

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel olvas
tam az Orvosi Hetilap 1995, 136, 
709—711. oldalán Joós Ágnes dr. és 
mtsai közleményét a „Helicobacter py
lori előfordulása benignus gastroduo
denalis betegségekben” címmel. A na
gyon kifejező elektronmikroszkópos 
felvételekhez külön gratulálok.

Az 1985—1987-es években, Magyar- 
országon elsőként tenyésztettük ki a H. 
pylorit gastroduodenalis kórképek 
miatt végzett endoszkópos vizsgálato
kat követően (1, 2). Mikrobiológiai 
módszerekkel (közvetlen kenet a biop- 
siás anyagból, tenyésztés, ureáz teszt) 
lényegében hasonló eredményt kap
tunk. Az OH-ban megjelent közlemé
nyünkre azonban a szerzők tévesen hi
vatkoznak. Mi ugyanis soha nem 
végeztünk emberi önkéntes kísérlete
ket a C. pylori [akkor még Campylo
bacter pylori(dis)] patogenitására vo
natkozóan. Ilyen önkísérletről maga 
Berry Marshall, a baktérium felfede
zője számolt be, ő a baktériumtenyé
szet elfogyasztása után kialakult gastri
tises elváltozásokkal próbálta igazolni 
a Koch-féle posztulátumokat.

A tenyésztés sikeres megvalósítása 
_ után mi tengerimalac, patkány és ser

tésgyomor állatkísérleteket végeztünk, 
de ezek eredményét nem publikáltuk. 
Kísérleteink röviden: a fekélyes bete
gek biopsiás anyagából frissen izolált 
baktérium szuszpenziót (106— 107/ml) 
egy héten át naponta szondán keresztül 
juttattuk az állatok gyomrába. 2—4 hét 
múlva leöltük az állatokat és megvizs
gáltuk a gyomor-bél nyálkahártyákat 
makroszkóposán és szövettanilag.
Eredményeink nem voltak egyértel
műek, mint ahogy még ma sem telje
sen bizonyított, hogy a H. pylori pato- 
gén vagy kolonizáló opportunista (3).

A Helicobacter genus eddig ismert 
specieseinek száma 14. Egyre több ál
latfajnak a felső vagy alsó emésztőcsa
tornájából mutatnak ki újabb Helico- 
bactert (kutya, macska, vadászó 
menyét, gepárd, sertés stb.).

Ugyanakkor az utóbbi időben H. py- 
lorinak markáns virulencia faktorai

váltak ismertté (ureáz, vacuolizáló to
xin, cytolyticus toxin, foszfolipáz-A2, 
alkoholdehidrogenáz, adhezinek, lec- 
tinek) (6).

Annak ellenére, hogy világszerte 
több 10 millió dollárt költöttek eddig a
C. pylori kutatásra, a statisztikai össze
függéseken kívül még csak kevéssé is
mert gastroduodenalis kórképekben — 
beleértve a malignus folyamatokat is — 
játszott szerepe (5); teljes eradikálásá- 
hoz pedig már 3—4-féle kombinált te
rápiára van szükség (4).

IRODALOM: 1. Csiszár K ., Gyepes P., 
Bujalka R.: Campylobacterpyloridis kimu
tatása gyomor-biopsias anyagból. Orv. He- 
tü., 1987,128, 1 4 1 9 .-2 . Csiszár, K., Gye
pes, P , Bujalka, R.: Frequency of 
campylobacter pyloridis isolated from pati
ents with gastrointestinal disorders. The IV 
th workshop on Campylobacter infections. 
Göteborg 1987. Abstr. № 40. L. még Acta 
Microbiol. Hung., 1988, 35, 189. — 3. Gra
ham, J. R.: Helicobacter pylori: human 
pathogen or simply an opportunist? Lan
cet, 1995, 345, 1095. -  4. Harris, A., 
Misiewicz, J. J-: Hitting H. pylori for four 
Lancet, 1995, 345, 806. — 5. Lee, A ., Fox,
J., Hazell, S.: Pathogenicity of Helicobac
ter pylori: a perspective Infect. Immun., 
1983, 61, 1601. -  6. Wadström, T: Virulen
ce traits of Helicobacter pylori and other 
Helicobacters — A Comparison. 7th Eur. 
Congr. of Clin. Microbiol, and Infect. Kis. 
Vienna, 1995.

Csiszár Károly dr.

T. Szerkesztőség! Köszönettel vettem 
Csiszár Károly dr. reagálását és elis
merő szavait közleményünkkel kapcso
latban. Korábbi közleményükből két 
megállapításra hivatkoztunk a Helico
bacter pylori krónikus gastritisben ját
szott oki szerepére vonatkozóan, neve
zetesen: 1. „antibacteriális terápia 
hatására a gyomornyálkahártya elválto
zások megszűnnek” és 2. „önkénte
sekben a bacterium színtenyészetének 
per os bevitelével típusos gastritist 
hoztak létre”. Nem saját vizsgálatokról 
ír, ezt közleményünkben mi sem így 
értelmeztük, sajnálom, hogy ez félre
értésre adott okot, melyet ezennel sze
retnék tisztázni. A kérdéses vizsgálato

kat valóban B. J. Marshall és 
munkatársai végezték. Ismételten kö
szönöm az észrevételt.

Joós Agnes dr.

Földi János életéről

T. Szerkesztőség! A Hajdú-Bihari Nap
ló 1995. január 18-i számában megje
lent egyik közlemény nyomán szerez
tem tudomást arról, hogy az Orvosi 
Hetilap 134. évfolyama 28. számában 
adta közre Tóth László dr. Földi János 
tisztiorvos, polihisztor életéről című 
írását.

Azért érdekelt a cikk, mert magam 
is foglalkoztam Földi Jánosra vonatko
zó levéltári kutatásokkal és ezeknek, az 
irodalomban eddig ismeretlen adatokat 
tartalmazó eredményét, Földi János 
hadházi évei c. tanulmányomban publi
káltam a Debreceni Déri Múzeum Év
könyve 1975. 647—774. oldalain.

Meglepetéssel olvastam Tóth László 
dr. cikkét, mert annak összesen 295 
sorából 217 sor az én tanulmányom hol 
szó szerinti, hol pedig szórendileg 
megváltoztatott szövegével azonos.

A szerzői jogról rendelkező 1969. 
évi III. tv. 17. §-ának (1) bekezdése ér
telmében a nyilvánosságra hozott mű 
részletét — az átvevő mű jellege és cél
ja által indokolt terjedelemben és az 
eredetihez híven — a forrás, valamint a 
szerző megnevezésével bárki idézheti. 
Tóth László dr. azonban a törvénynek 
ezt a rendelkezését mindkét vonatko
zásban megsértette, nevezetesen: a) 
egy 295 sorból álló közleményben 217 
sor más műből történő átvétele nem te
kinthető indokolt terjedelemnek, b) 
sem a forrást, sem pedig a szerzőt nem 
nevezte meg.

Tóth László doktornak ez az eljárá
sa, valamint cikkének ezek a sorai: 
Földi „orvosi ténykedéséről keveset 
tud az utókor. Mielőtt erről számolnék 
be. . .  ” — azt sugallja, hogy a követke
zőkben a saját kutatásainak eredmé
nyét ismerteti. Erről azonban szó 
sincs!

Mellékelem a Szerkesztőség részére 
a nyomtatásban megjelent két publiká
cióról általam készített 1—15 számú 
fénymásolatokat, amelyeken a Tóth 
László dr. cikkének és az én tanulmá
nyom vonatkozó szövegeinek összeve-
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tése olvasható. Ezekből világosan kitű
nik, hogy tanulmányom szövegének 
jogtalan átvételére vonatkozó állítása
im a valóságnak megfelelnek.

Megjegyzem, hogy Tóth László dr. 
cikkének a fénymásolatokban nem sze
replő 78 sorában is kizárólag olyan 
adatok olvashatók, amelyeket a szak- 
irodalomban különböző szerzők már 
közöltek.

Szerzői jogaim megsértése miatt 
Tóth László dr. ellen nem szándéko
zom a bíróságnál pert indítani. Eljárá
sát azonban sajtóetikai szempontokra 
tekintettel szó nélkül nem hagyhatom, 
ezért kérem a T. Szerkesztőséget, hogy 
e levelemet az Orvosi Hetilapban teljes 
egészében közölni szíveskedjenek.

Nagy Sándor dr.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi Hetilapba 
beküldött és megjelent cikkem Földi 
János életével, tevékenységével foglal

kozott. A cikk megírásának célja nem 
a legfrissebb aprólékos kutatási ered
mények közlése volt, talán az Orvosi 
Hetilap olvasóit ez ilyen formában nem 
is érdekelte volna. A háromoldalnyi 
cikk egy teljes élet és munkásság teljes 
ismertetése. Három oldalon mindez 
csak rendkívül tömör formában lehet
séges. Egy sűrített életrajzi műben 
vannak olyan adatok, amelyek egysze
rűen tények: születési helye, ideje, 
származása, szülei, tanulmányai, bará
ti köre, gyermekei, felesége, megjelent 
művei, műveiből vett idézetek stb. 
Mindezek Nagy Sándor szerint talán 
tőle történt átvételek? Az irodalom- 
jegyzékben 11 irodalmi hivatkozást 
tüntettem fel. A megjelenés előtt e 11 
irodalmon kívül a szerkesztőségnek 
még 10 egyéb olyan művet is küldtem, 
melyeket a cikkem megírása során át
néztem, de ekkora terjedelmű cikk 
esetében 21 irodalmi hivatkozás a szer
kesztőség véleményével egyezően is

soknak minősíthető volt. A megjelent 
cikk irodalmi jegyzékének 6. pontjá
ban hivatkozom Nagy Sándor mintegy 
130 oldal terjedelmű cikkére is.

Nagy Sándor állításait nem tudom 
elfogadni. Megjelent dolgozatomban 
hivatkozásként szerepel az általa kifo
gásolt cikk. A citáció teljességgel sza
bályos, a dolgozat opponensei birtoká
ban voltak minden felhasznált iroda
lomnak. A Nagy Sándor-féle cikk ese
tében még annak xerox másolatát is ol
vashatták.

A dolgozat ismeretterjesztő céllal 
született. E célnak véleményem szerint 
meg is felelt. Már csak az arányok 
miatt is lehetetlen egy 3 oldalas és egy 
B0 oldalas művet összevetve indoko
latlan mértékű átvételről beszélni, kü
lönösen ha még 20 egyéb mű is szere
pel a források között.

Tóth László dr.

SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG

Gödény - Lampe

Terhesség és
nőgyógyászati
kórképek

Gödény Sándor— Lampé László

TERHESSÉG ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK

(Gyógyszeres terápia)

A könyvben a szerzők összefoglalták a terhességi, valamint a nőgyógyászati gyógyszeres 
kezelés alapjait, és legfontosabb tudnivalóit úgy, hogy a gyakoribb kórképekre fektettek kü
lönös hangsúlyt. A gyógyszereket a terápiás részben is említik, de ezekről külön gyógyszer- 
ismertető rész ad összefoglalót.

<? S p r in g  Hursjaíios

453 oldal, 1490,— Ft

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem Gödény—Lampé: Terhesség és nőgyógyászati kórképek című könyvét.....................példányban.

Megrendelő neve:................................................................................................. -............................................................................

Címe: ...................................................................................................................................................................................................

Számla címzettje;.................. ..................... -........................................... *..................... *..................................................................
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HÍREK

Fővárosi Szent István Kórház és Intézmé
nyei Merényi Gusztáv Kórházának I\ido- 
mányos Köre Merényi Gusztáv születésé
nek 100. évfordulója alkalmából 1995. 
szeptember 15-én 10ХЮ órakor jubileumi 
tudományos ülést rendez a kórház tanács
termében (Budapest, IX. Gyáli út 17—19.).

Program:
I. Merényi Gusztáv a magyar repülőorvos
tan megalapítója
Üléselnök: Hardicsay Gábor, Pozsgai 
Attila
1. lízonyi Gy. (Merényi G. Kórház): Meg
emlékezés Merényi Gusztávról
2. Hardicsay G. (Repülési Felügyelet, Ha
tósági Repülőegészségügyi Osztály): Pre
ventív repülőorvoslás az ezredfordulón
3. Pozsgai A ., Rentes P., Péter A., Auguszfin 
G., Kiszeli S. (MH Repülőorvosi Vizsgáló 
és Kutató Intézet): Komplex funkcionális 
diagnosztikai vizsgáló módszerek alkalma
zása a repülőalkalmasság elbírálásában in
tézetünkben
4. Szombati Gy. (MH Repülőorvosi Vizs
gáló és Kutató Intézet): „Kiválasztott vá
lasz” vizsgálatok a repülőorvosi gyakorla
tunkban
5. Melles Г. (OMÜI Repülőegészségügyi 
Osztály): A polgári repülőegészségügy fel
adatai és eredményei
6. Vaskó P., Nyíró P. (OMÜI Repülőegész
ségügyi Osztály): ABPM vizsgálatok diag
nosztikai értéke a pilóták hypertoniájának 
megítélésében
7. Kóródi F, Magyar B. 1. (LR1 Egészség- 
ügyi Osztály): A repülés-psychológia 22 
éve a polgári repülésben
II, Merényi Gusztáv, a klinikus 
Üléselnök: Kárpáti Pál, Molnár Gyula
1. Pácz 2., Csiky M. (Merényi G. Kórház 
Szájsebészet): Antikoaguláns kezelés alatt 
álló betegek fogsebészeti ellátása
2. Balázs Gy. (Szájsebészet): A szájüregi da
ganatok kezelésével szerzett tapasztalataink
3. Molnár Gy., Molnár E., Nagy J ., Szabó
J. (Psychiatria): A területi psychiatriai ellá
tás kórházi struktúrája. (Eredmények és 
krízisek a korszerű számítástechnikai elem
zések tükrében)
4. Kokovai E., Sebő J., Kiss Zs., Nagy J. E. 
(Psychiatria, Belgyógyászat): Határterületi 
problémák a psychiatriai osztály mun
kájában
5. Leiszter E  (Szemészet): Első tapasztala
tok cornea-bankból nyert donor comeák 
transzplantációjával
6. Török B. (Baleseti sebészet): Baleseti el
látás a Merényi Gusztáv Kórházban
7. Kecskés Z, Horváth D., Jász N. (Endo- 
scopia): Endoscopos laboratóriumunk 6 
éves tevékenysége
8. Bártfai J., Kárpáti P. (Belgyógyászat): 
Differenciáldiagnosztikai nehézségek és 
félrevezető tünetek ólommérgezés ritka 
esetében
9. BácsyZs. (Idegosztály): Antiaggregatiós 
terápia ischaemiás és cerebrovascularis 
kórképekben
10. Lőrincz I. (Idegosztály): A sclerosis 
multiplex terápiája
11. Magyar I, Gy., HasZmann, A ., HajdúL.

(Psychiatria): Az alkohológiai ellátás mo
dellje rehabilitációs részlegünkön
12. Bánfai J., Bodonyi A. (Belgyógyászat, 
Laboratórium): A pneumoniák arculatának 
változása az utóbbi években
13. Mátyási G , Zelenka Gy. (Szájsebészet, 
Laboratórium): Fej-, nyak régió gyulladá
sainak bakteriológiai vonatkozásai

Meghívó

A Magyar Nőorvos Társság Cervíxpatho- 
logiai Szekciója 1995. szeptember 22-én 
(péntek) délelőtt az Országos Onkológiai 
Intézet Onkopathológiai Intézetének tanter
mében (1122 Budapest, Ráth György u. 
7—9., 19. épület) tudományos továbbképző 
ülést rendez, melyre szeretettel meghív 
minden érdeklődőt.
A tudományos ülés programja:
10.00 Megnyitó
Dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, az Or
szágos Onkológiai Intézet főigazgatója 
10.10 Dr. Döbrössy Lajos: Az Európai Kö
zösség államaiban kialakult szűrési 
programok
10.30: Dr. Gergely Lajos egyetemi tanár: A 
HPV és a méhnyakrák kapcsolata 
10.50 Dr. Oláh Edit egyetemi tanár: A 
méhnyakrák és gyógykezelésével kapcsola
tos genetikai ismeretek 
11.20 Dr. Bodó Miklós egyetemi tanár: A 
cytológia lehetőségei a vírusdiagnosz
tikában
11.40: Dr. Sebők János egyetemi tanár: A 
morfológia nyújtotta lehetőségek a cervix- 
rák felderítésére irányuló vizsgálatok mi
nőségének ellenőrzésében
12.00 Dr. Cseh Imre egyetemi tanár: A cer
vicalis intraepithelialis neoplasia korszerű 
(és alternatív) kezelési lehetőségei

Komplett műtőberendezés és egyéb orvosi 
műszerek eladók a 277-7356 vagy 276-7777 
telefonon munkaidőben.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Phar- 
maprim Gyógyszerellátó Rt. 1995. novem
ber 2—4-én Egerben* megtartandó XXII. 
Gyógyszemagykereskedelmi Konferenciá
ja elmarad.

Meghívó
A POTE Családorvostani Csoport és a 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
credit-ponttal minősített (6 pont) családor
vosi tanfblyamot tart Cardiovascularis rizi
kófaktorok címmel.
Előadások:
Dr. Nagy Lajos: Cardiovascularis rizikóté
nyezők
Dr. Nemes János: A hypertonia etiológiája,
diagnosisa, szövődményei
Dr. Nentes János: Irányelvek a hypertonia
kezelésében
Dr. Szabó Gyula: Testsúly-kontroli — 
Rendszeres fizikai edzés a cardiovascularis 
megbetegedések prevenciójában 
Dr. Karádi István: Zsíranyagcsere
zavarokról — egyszerűen

Dr. Kovács L. Gábor: Laboratóriumi diag
nosztika zsíranyagcsere-zavarokban 
Dr. Karádi István: A hyperlipoprotein- 
aemiák therapiája
Dr. Beró Tamás: A metabolikuS X 
syndroma
Moderátor: Dr. Beró Tamás
Helyszín: Hotel Ezüstpart, Siófok, Liszt
Ferenc sétány 3.
Az előadások 1995. szeptember 30-án, 
szombaton 9 órakor kezdődnek.

Reprezentatív, 90 m2-es, telefonos zuglói 
lakás orvosi rendelőnek kiadó.
Tel.: 157-41-61

A Péterfy Sándor U tcai Kórház Tudomá
nyos Bizottsága 1995. szeptember 27-én 
szerdán 14 órakor a Kórház IV. emeleti ta
nácstermében (Bp. VII. Péterfy Sándor u. 
14—20.) tudományos ülést tart.

Program:
1. Dr. Szöllősy Gy., Dr. Karátson A ., Dr. 

Mohai L:, Dr. Vörös P :  (Péterfy Kh. Neph- 
rologia, POTE Nephrologiai Centr., 
Szt. István Kh.): CAPD-vel kezelt beteg 
előkészítése transzplantációra

2. Dr. Mohai L ., Dr. Méhes M ., Dr. Ké
pes Sz., Dr. Kaszás L, Dr. Szöllősy Gy. 
(Péterfy Kh. Nephrologia, Szt. Margit Kh. 
Pathologia): A percután vese-tűbiopsiával 
szerzett tapasztalataink

3. Dr. Csizmadia Z ., Dr. Somős Zs., Dr. 
Bogner P. (Péterfy Kh. Nephrologia, BM 
Kh. Röntgen о., PAE Diagn. Kp. Kapos
vár): Intracranialis aneurysma szűrés SLE- 
és polycystás betegeken

4. Dr. Ladányi A., Dr. Marinelli K. 
(Péterfy Kh. Nephrologia): Myeloma mul
tiplex vesetranszplantált betegen

5. Dr. Csősz M ., Dr. MéHes M., Dr. 
Szőllősy Gy. (Péterfy Kh. Laboratórium, 
Nephrologia): A haemodialysis hatása a 
vér ionos- és összmagnézium koncentrá
ciójára

Újlipótvárosi 70 m2-es lakás orvosi rende
lőnek kiadó. Tel.: 1-162-843/este, 1-114-643

A Magyar Ortopéd Társaság 1995. szep
tember 25-én, hétfőn délután 3 órakor a 
Budapesti Ortopédiai Ю шка Nagytermé
ben (XI. Karolina út 27.) tudományos ülést 
tart ,,A gerincsebészet aktuális kérdései” 
címmel.
Elnök: Prof Bellyei Árpád 
Moderátor: Dr. Varga Péter Pál 
Előadók:
1. Dr. Varga Péter Pál
2. Dr. Böröcz István
3. Dr. Schmidt Béla, Dr. Illés Tamás
4. Dr. Soós Pál, Dr. Fekete Zsolt
5. Dr. Szappanos László
6. Dr. Mécs László
7. Dr. Klára Tamás 
Technikai bemutató 
Ortoreha 
Glowexy Bt.
Mediring Kft.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az 1995 júniusában törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmények közül (IV. rész)

A SOTALEX /v, 40 mg injekció

A szötalol nem szelektív béta-receptor-blokkoló, intrinsic sym- 
pathomimetikus hatás és membránstabilizáló hatás nélkül. Mind 
akut, mind krónikus adagolás esetén megnyújtja az akciós poten
ciált és a refrakter periódust a szív munkaizomzatában. Az anti- 
arrhythmieumok Vaughan—Williams szerinti beosztásában a II. 
és III. csoportba tartozik.

Plazmafehérjékhez nem kötődik. Megoszlási volumene kb. 
1,65—2,4 1/kg. Felezési ideje 15 [7—18 óra). Terápiás szérum- 
szint: 1—3 mg/1. Metabolitok nem mutathatók ki. Vesefunkció 
beszűkülése dóziscsökkentést tesz szükségessé, a májfunkció 
nem befolyásolja a szotalol kinetikáját.

Hatóanyagok: 40 mg sotalolium chloratum ampullánként 
(4 ml).

Segédanyagok: nátriumklorid, ecetsav, nátriumhidroxid, víz.
Javallatok: Tünetekkel járó és kezelést igénylő:
— supraventricularis tachyarrhythmiák, mint az AV- 

junctionalis tachycardia, WPW-syndromához csatlakozó supra
ventricularis tachycardia, továbbá paroxysmalis pitvarfibrillatio,

— súlyos symptomatikus ventricularis tachyarrhythmiák.
Ellenjavallatok: Manifeszt szívelégtelenség, sinuscsomó-

betegség (sick sinus syndroma), sinus bradycardia, heveny in
farctus myocardii, cardiogen shock, hypertoniás crisis, cor pul
monale, sinoatrialis block, П. vagy magasabb fokú AV-block, 
bronchitis, asthma bronchiale, krónikus tüdőbetegségek, súlyos 
alleriga. Szotalollal, vagy szulfonamidokkal szembeni túlérzé
kenység. Hosszú QT-intervallum. 50/min alatti szívfrekvencia.

Adagolás: Egyszeri és napi adagok:
Kamrai ritmuszavarokban az antiarrhythmiás hatású Sotalex 

iv. 40 mg alkalmazása gondos kardiológiai felügyeletet igényel és 
csak a sürgősségi kardiológiai beavatkozásokhoz szükséges esz
közök, továbbá a monitorozás lehetőségének biztosításával le
hetséges.

Krónikus szotalol kezelés esetén rendszeresen kontrollvizsgá- 
latokat kell végezni (havonta standard EKG, illetve háromhavonta 
Holter-EKG-monitorozás és időnként terheléses EKG). Egyes 
paraméterek romlása esetén, pl. a QRS-idó 25%-ot meghaladó 
mértékű megnyúlása, a PQ-idó több mint 50%-os meghosszab
bodása, a QT-idő megnyúlása (500 msec fölé), vagy a szívrit
muszavarok gyakoriságának, illetve súlyosságának fokozódása 
esetén az alkalmazott terápiát felül kell vizsgálni.

A  Sotalex iv. 40 mg a vérnyomás, szívfrekvencia és EKG folya
matos ellenőrzése mellett alkalmazható.

Az alkalmazott dózis a beteg klinikai állapotától függ.
Általában először 20 mg szotalol (2 ml inj.) adandó, 5 perc 

alatt iv. 20 perc múlva további 20 mg szotalol adható lassan, iv. 
(1 mg/perc, dest. víz pro inj.-val hígítva). Az összdózis ne haladja 
meg az 1,5 mg/ttkg-ot.

Programozott elektrostimuláció keretében (pl. úgynevezett 
„gyógyszerteszt” esetén) 1,0—1,5 mg/ttkg szotalol 5—15 perc 
alatt perfuzorral infundálható.

Az alkalmazás alatt a beteg vérnyomását és EKG-ját folyama
tosan ellenőrizni kell.

Ismételt alkalmazás esetén a dózisok közötti időszak 6 óránál 
nem lehet rövidebb.

Mivel a szotalol túlnyomóan a vesén át választódik ki, vese
elégtelenségben (ismételt adagok esetén a kumuláció veszélye 
miatt) dóziscsökkentés szükséges.

Lineáris összefüggés van a szérum kreatinin-szitit és a Sotalex

iv. 40 mg eliminációs felezési ideje között. Az adagot egyedileg 
kell beállítani a szívfrekvencia csökkenése (50 ütés/perc alá nem 
csökkenhet) és a klinikai hatékonyság figyelembevételével.

Mellékhatások: Kifejezett szívfrekvencia csökkenés és/vagy 
vérnyomásesés jelentkezhet, különösen az infúzió adásának első  
perceiben, továbbá dyspnoe (elsősorban bronchospastikus bete
geken), kábultság és fáradékonyság fordulhat elő.

Néhány esetben átmeneti sinus-leállás előfordult.
Leírtak az AV-csomótól, ill. His-kötegtől distalis blockot. A  

Sotalex iv. 40 mg megnyújtja a QT-idót és — különösen túladago
lás esetén — kifejezett bradycardiát, ezáltal kamrai tachyar- 
rhythmiát (beleértve a torsades de pointes formát is) okoz
hat.

Viszketés, hidegérzés a végtagokban, ritkán izomgyengeség, 
izomgörcs és a könnyelválasztás csökkenése (amit figyelembe 
kell venni kontaktlencsét viselőknél) is előfordulhat.

Raynaud-kóros betegek tünetei súlyosbodhatnak.
Néhány esetben syncopéról, azonkívül proarrhythmiás hatás

ról is beszámoltak (új ritmuszavar fellépése vagy a meglevő rit
muszavar fokozódása, ami a szívműködés jelentősebb gyengülé
séhez, következményes szívleálláshoz vezethet.

A yS-blockolók — így a szotalol is — a hypoglykaemia tüne
teit elfedhetik. Ezt főleg nagymértékű vércukor-ingadozással já
ró diabetes mellitus, továbbá koplalás esetén kell figyelembe 
venni.

A béta-receptor-blockolók (pl. a Sotalex iv. 40 mg) egyes ese
tekben psoriasiform kiütéseket, psoriasist okozhatnak, a meglé
vő psoriasis tüneteit ronthatják.

Gyógyszerkölcsönhatások: Együtt adása kerülendő:
— verapamil és diltiazem típusú calcium-antagonistákkal (hy

pertonia, bradycardia, П1. fokú AV-block veszélye),
— QRS-komplexus kiszélesedését okozó L csoportba tartozó 

antiarrhythmicumokkal (különösen a kinidinhez hasonló anya
gokkal) (túlzott mértékű QT-megnyúlás, kamrai arrhythmiák fel
lépésének veszélye),

— más III. csoportba tartozó antiarrhythmicumokkal (QT- 
megnyúlás veszélye).

OVatősan adható:
— narcoticumokkal (negatív inotrop hatás összeadódhat),
— kurare típusú izomrelaxánsokkal (izomrelaxáló hatás fo

kozódik),
— vérnyomáscsökkentőkkel (hatásukat fokozza),
— reszerpinnel, a-metildopával, guanfacinnal (jelentős szív- 

frekvencia-csökkenés veszélye),
— klonidinnel (szívfrekvencia-csökkenés és nagymértékű 

vérnyomás-emelkedés veszélye),
— nifedipinnel és egyéb 1,4-dihidropiridin származékkal (ki

fejezett vémyomáscsökkenés veszélye, sinuscSomó-működés 
gátlása),

— I. csoportba tartozó antiarrhythmiás szerekkel (Vaughan— 
Williams-beosztás szerint) (negatív inotrop hatás összeadódása 
miatt a szívizomgyengeség fokozódhat),

— káliumürítő diureticumokkal (hypokalaemia okozta ar
rhythmiák fokozott veszélye, ezért a szérum káliumszint gyakori 
ellenőrzése szükséges),

— digitálisszal (bradycardia, AV-block veszélye),
— inzulinnal és oralis antidiabeticumokkal (hatásukat a szota

lol növelheti, vagy gyengítheti, és a hypoglykaemia tüneteit el
fedheti, ezért együttes alkalmazásuk esetéti rendszeres 
vércukorszint-ellenőrzés szükséges),
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— triciklikus antidepresszánsokkal (kamrai ritmuszavarok fel
lépésének fokozott veszélye).

Figyelmeztetés: Mellékvesetumorban (phaeochromocytoma) 
szenvedő betegeknek csak egyidejű alfa-adrenerg-blockoló keze
lés mellett adható Sotalex iv. 40 mg.

Keringési zavar esetén (beleértve a Raynaud-syndromát is) So
talex iv. 40 mg fokozott óvatossággal adható.

Azon betegeknek, akiknek saját, vagy családi anamnézisében 
psoriasis szerepel, béta-receptor-blockoló (Sotalex iv. 40 mg is) 
csak az elóny/kockázat gondos mérlegelése után adható.

Terhesség időszaka alatt a Sotalex iv. 40 mg csak sziogrú indi
káció esetén alkalmazható. Ez különösen érvényes közvetlenül 
szülés előtt és alatt, az újszülött veszélyeztetése miatt (hypotonia, 
collapsus, hypoglycaemia).

Szoptatás alatt csak szigorú indikáció esetén adható, mivel az 
anyatejbe átjut.

Beszűkült vesefunkció esetén az adagot csökkenteni kell. Az 
aneszteziológust a szotalol alkalmazásáról műtéti beavátkozás, 
érzéstelenítés előtt tájékoztatni kell (1. még Gyógyszerkölcsön
hatások).

Hosszabb ideje tartó éhezés, ketoacidosis, metabolikus acido
sis (függetlenül annak eredetétől) fennállása esetén alkalmazása 
kerülendő.

Túladagolás tünetei:
Nagyfokú bradycardia, kifejezett vérnyomásesés, kifejezett 

QT-idő megnyúlás. Nagymértékű bradycardia esetén kamrai ext- 
rasystole, illetve kamrai tachycardia, „torsades de pointes” is be
következhet.

Kezelése: intenzív terápiás körülmények között a vitális para
méterek folyamatos ellenőrzése, szükség esetén korrigálása.

Ajánlott jobb kamrai pacemaker felvezetése (80—100 ütés/min 
stimuláció általában jó effektusú).

Gyógyszeresen, ha szükséges iv. 1—2 mg atropin adható, mely 
adott esetben lassan, iv: adott 500 pg  orciprenalinnal kiegé
szíthető.

Bronchospasmus esetén iv. adható aminofillin, vagy inhaláció- 
san alkalmazva izoprenalin.

Haemodialysis
A Sotalex iv. 40 írig haemodialysalható. Haemodialysis alatt az 

eliminációs felezési idő 6,9 ± 1 ,2  órára csökken. A haemodialy
sis befejezte után a plasmacsúcs jelentéktelen mértékben újból 
emelkedhet, mivel a „mélyebb” kompartmentekből a Sotalex iv. 
40 mg a szérumba kerül.

Eltartás: szobahőmérsékleten.
Mejegyzés: +  Csak fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra
Csomagolás: 5 amp.

Ringer-Laktát infiízió
Steril, pirogénmentes izotóniás elektrolitoldat. Elektrolit össze
tétele az extracelluláris folyadékokéhoz hasonló.

A Na+: Cl-  arány fiziológiás, megközelítőleg 1,4 : 1.
Enyhe lúgosító hatása annak tulajdonítható, hogy a laktát a 

májban bikarbonáttá, majd szén-dioxiddá és vízzé metabolizáló- 
dik. Ennek alapfeltétele a máj zavartalan aerob anyagcseréje, va
lamint kielégítő légzésfunkció a keletkező széndioxid kiürü
léséhez.

Májat is érintő súlyos hypoxiában és következményes acidosis- 
ban elmarad a laktát metabolizációjá, tejsav halmozódik fel, ami 
savanyító hatású.

Összetétel literenként

Natrium chloratum 5,55 g
Kalium chloratum 0,30 g
Calcium chloratum' hexahydricum 0,547 g
(CaCl2-6H20 )
Magnesium chloratum hexahydricum 0,201 g
(MgCl2-6H20 )
Natrium laeticum solutum 20% pro infusione 25,2 g
Aqua dest. pro irij. ad 1000,0 ml

Összetétel literenként

Elektrolittartalom mmol/l
Na+ 140,0
K+ 4,0
Ca++ 2,5
M g++ 1,0
C I- 106,0
Laktát- 45

Ozmolaritás: 300 mOsm/1
pH: 5 ,0 - 7 ,0

Javallatok: Hypovolaemiás shock-állapotok bevezető kezelé
se; különböző eredetű hypotoniás és isotoniás dehidrációs álla
potokban (só-Vízhiányos exsíccosis) pl. lúgos emésztőnedvek 
vesztése, ileus, égés, traumák után; műtét közben fellépő folya
dékveszteség pótlása; napi folyadék- és elektrolitszükséglet fe
dezése.

Elektorlitkoncentrátumok és kompatibilis gyógyszerek infun- 
dálásához vivőoldat.

Ellenjavallatok: Hypertoniás dehidráció (hypematraemia, 
vízhiányos exsiccosis); hyperhidratációs állapotok (oedema); 
metabolikus alkalosis; hypokalaemiás alkalosis; respirációs al
kalosis; laktacidosis; hyperlaktataemia, súlyos májműködési 
zavarok.

Csecsemőknek nem adható!
Adagolás: Kizárólag iv. cseppinfúzióban. A teljes adag és az 

infundálás sebessége a folyadékveszteség mértékétől és a beteg 
klinikai állapotától függ.

Felnőtteknek:
Általában szükséges napi adag 1000—1500 ml infúzió.
A maximális inficndálási sebesség 120— 180 csepp/perc, azaz 

360—540 ml inf./óra.
Nagyfokú extracelluláris folyadékveszteség esetén a bevitt in

fúzió mennyiség 24—48 órán belül 2000—6000 ml-ig terjedhet.
Hypovolaemiás shock kezdeti szakaszában a becsült folyadék

veszteség három-négyszeresét kell adni.
Égés esetén az első 8 óra alatt beadható mennyiség: 1—2 ml 

inf./ttkg X égett testfelület %-a. A következő 16 órában hason
lóan, majd a további 24 óra alatt — a diuresis és a centrális vénás 
nyomás figyelembevételével — az adagolás ugyanígy folytatha
tó. Égés esetén a kezelést plazmapótló oldatokkal kell kiegészí
teni, továbbá gondoskodni kell a vízszükséglet egyidejű fedezé
séről is.

Életveszélyes esetben 500 csepp/perc, legfeljebb 500 ml 
inf./20 perc infúzió adása válhat szükségessé.

Gyermekeknek:
Égés kezelésére 20—60 csepp/perc infundálási sebességgel 

adható, kortól és szükséglettől fíiggő mennyiségben.
Mellékhatás: A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 

és ellenőrzés mellett nincs.
Gyógyszerkölcsönhatás: Foszfát- és hidrogén-carbonát tar

talmú oldatokkal, ill. elektrolitkoncentrátumokkal inkompatíbi
lis, így azokkal tilos elegyíteni!

Figyelmeztetés: Kizárólag intarvénásan alkalmazható, para- 
vénás és se. beadása lokális szövetkárosodást okozhat. Oligo- 
anuriás állapotokban, valamint dekompenzált szívelégtelenség 
esetén fokozott óvatossággal adható.

Napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezésére alkalmazva, 
egyidejűleg gondoskodni kell megfelelő víz és К + bevitelről.

Az infúzió adása közben a folyadékegyensúly és szérumiono- 
gram ellenőrzése szükséges.

Más gyógyszer az infúziós oldatba csak olyan esetben tehető, 
ha a gyógyszeralkalmazási előírás izotóniás Ringer-laktát oldat
tal való hígítást javasol.

Elektrolitkoncentrátumok és kompatíbilis gyógyszerrel törté
nő elegyítéskor figyelemmel kell lenni a pH és izotónia válto
zására.

Kizárólag sértetlen palackban lévő tiszta oldat használható, a 
megbontott oldatot félretenni és később felhasználni tilós!
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Eltartás: Hűvös helyen tartandó!
Megjegyzés: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin

tézeti) felhasználásra.
Csomagolás: 500 ml, ill. 1000 ínl infúziós palackban. 

Mebucain forte tabletta
A Mebucain forte antibacterialis, desinficiens és fájdalomcsilla
pító hatású bukkális (szopogató)-tabletta. Antibacterialis hatását 
a tirotrieir Cs ;etilpiridin egymást kölcsönösen kiegészítő együt
tes hatá; a biztosítja,

A tirotricin antibiotikum csak a nyálkahártya felszínén fejti ki 
— koncentrációtól függően — a bacteriostatikus vagy bactericid 
hatását, főleg a Gram-pozitív kórokozókra. A tirotricin nem szí
vódik fel, így szisztémás hatást nem fejt ki. Ezért csak nagyon ki
vételes körülmények között szenzibilizálhat és válhat a kórokozó 
rezisztenssé.

A cetilpiridin széles hatásspektrumú, mind Gram-negatív, 
mind Gram-pozitív törzsekre ható felszínaktív antisepticum, 
könnyen bejut a nyálkahártyába, mély rétegében is jelentős fer
tőtlenítő hatást fejt ki, egyúttal azonban erősíti a tirotricin hatását 
is.

Az oxibuprokain gydrsan ható anaestheticum, jó  lokális és ál
talános tűrhetőséggel. Csillapítja a száj- és garatüregben fellépő 
fájdalmat.

A Mebucain forte édes ízét a szorbitol váltja ki. Ez a fogakat 
nem károsítja, és a cukorbetegek is fogyaszthatják.

Menthol és illóolajok a szopogató-tablettának kellemes 
frissítő-hűsítő ízt biztosítanak.

Hatóanyagok: 0,20 mg oxybuprocainium chloratum, 1 mg 
cetylpiridinium chloratum, 4 mg tyrothricinum, fehér vagy szür
késfehér színű, téglalap alakú, mindkét oldalán „MEBUCAIN 
FORTE’' felirattal ellátotott szopogató tablettánként.

Segédanyagok: mentol, borstaenta olaj, szorbitol, saccharin.
Javallatok: A száj- és garatüreg-nyálkahártyák, továbbá a fog

íny megbetegedései, gyulladása, fertőzése, fájdalma. Grippés 
nyálkahártya-izgalom, nyelési nehézség, rekedtség. Stomatitis, 
aphta, fogínygyulladás szájsebészeti, fogorvosi beavatkozás után. 
Angina adjuváns kezelése.

Ellenjavallátok: Túlérzékenység a készítmény valamely össze
tevőjével szemben.

6  éves életkor alatti gyermekeknek nem ajánlott, a mentollal 
szembeni esetleges túlérzékenység miatt.

Adagolás: Általában 2—3 óránként, súlyos fertőzés esetén
1—2 óránként 1 tablettát a szájban szopogatva szétolvadni hagy
ni. A napi aag legfeljebb 12 tabletta lehet.

Mellékhatások: Hosszabb időn át és túl gyakran történő alkal
mazása esetén, ritka esetben helyi ingertüneteket okozhat.

A tirotricin friss sebre alkalmazva vérzést válthat ki.
Gyógyszerkölcsönhatás: A cetilpiridin antibacterialis hatásfo

kát az egyidejűleg alkalmazott azonos felületaktív anyagok (pl. 
fogkrém) csökkenti.

Figyelmeztetés: Cukorpótló szorbitol-tartalma miatt cukorbe
tegek is alkalmazhatják.

Ez a kb. 1,09 g szorbitol, mint szénhidrát 17 kj-nek (4,1 kcal- 
nak) felel meg.

Terhesség időszakára vonatkozó, kontrollált humán vizsgálati 
adatok terhes nőkön nem állnak rendelkezésre, de állatkísérle
tekben a magzatra semmilyen ártalmat nem jelentett. Ezért ter
hesség és szopotatás időszakában alkalmazható. Eltartása szoba- 
hőmérsékleten, nedvességtől védve.

Megjegyzés: -1- Vény nélkül is beszerezhető.
Csomagolás: 30 tabletta

Caverject 20 injekció;
Caverject 10 injekció*;
Caverject Prefilled 10 injekció*;
Caverject Prefilled 20 injekció*

* A * -gal jelölt készítmények törzskönyvezése folyamatban van

Acz alprostadil különféle emlősök szöveteiben és testfolyadékai
ban jelen lévő, többféle farmakológiai hatással rendelkező anyag, 
melyek közül néhány legfontosabb: a vasodilatatió, thrombocyta- 
aggregatio gátlása, gyomorsecretio gáüása, továbbá a bél és a 
méh simaizomzata kontrakciójának stimulálása. Az alprostadil 
erectilis dysfunctio kezelésében kifejtett farmakológiai hatása 
feltehetően a pénis szöveteiben az ai-adrenerg aktivitás gátlása, 
valamint a corpus cavernosum simaizomzatának ellazítása révén 
jön létre.

Egészséges férfiaknak iv. adott alprostadil gyorsan átalakul re
latíve inaktív metabolitokká. A tüdőn való egyszeri átjutás során 
jórészt (70—90%) kivonódik a keringésből és metabolizálódik, 
így metabolikus felezési ideje kevesebb, mint 1 perc.

A corpus cavemosumba történt injektálást követően az alpros
tadil és elsődleges metabolitjának (a 15-oxo-13,'14-dihidro-PGEi) 
szintje emelkedett a barlangos test szöveteiben, viszont a periféri
ás keringésben az alprostadil nem mutatható ki és a primer meta- 
bolit szintje sem emelkedett szignifikánsan.

Hatóanyag: 10 ßg, Ш. 20 ßg alprostadilum steril por +  oldó- 
szeramp.: 9 mg benzilalkoholt tartalmazó 1 ml inj.-hoz váló víz.

10 ,ug, ill. 20 ng alprostadilum steril por +  oldószer előretöltött 
fecskendőben.

Javallatok: A corpus cavemosumba injektálva:
— a neurológiai, vascularis és psychés v. kevert etiológiájú 

erectilis dysfunctio kezelésére,
— más diagnosztikus tesztek mellett az erectilis dysfunctio di

agnózisában.
Ellenjavallatok: A gyógyszer iránti túlérzékenység.
Priapismusra prediszponált betegeknek (pl. sarlósejtes anae

mia, myeloma multiplex, leukaemia).
A penis anatómiai deformitása, fibrosis vagy Pyronie-betegség 

esetén,
Penis-implantatummal rendelkező betegeknek.
Más alprostadil tartalmú készítmények helyett nőknek, gyer

mekeknek, újszülötteknek.
Olyan férfiaknak, akiknek a szexuális aktivitás egészségügyi 

okból nem ajánlott.
Adagolás, alkalmazás: A corpus cavemosumba injektálandó.
Ehhez általában 27 vagy 30 G méretű injekciós tű ajánlott.
Az adagot minden beteg esetében egyedileg kell kititrálni orvo

si felügyelet mellett.
Általában a feltehetően már hatékony legkisebb adagot kell al

kalmazni. 60 /tg-nál nagyobb dózisok adása nem ajánlott.
A  hatékony adag kititrálásához az alábbi táblázat útmutatásai 

követendők az erekciós választól függően mindaddig, amíg az 
adag a nemi aktus létesítéséhez szükséges erekciót kiváltja, de az 
erekció ideje nem haladja meg a 60 percet.

Ha az alkalmazott adag nem eredményez erekciót, akkor egy 
következő, nagyobb adag adható 1 órán belül. Erekció esetén a 
következő adag legalább 1 nap elteltével ismételhető.

A betegnek az erekció teljes megszűntéig az orvosi rendelőben 
kell maradnia.

Neurogen eredetű 
(gerincvelő-sérülés)

Vascularis, psychés, 
vagy kevert 
etiológiájú

Kezdő adag: 1,25 ßg 2,50 ßg

Második adag: 2,50 ßg — részleges
válasz 5,00 ßg

— nincs válasz 7,50 ßg

Harmadik adag: 5,00 ßg

További dózis növe
lése az optimális 
adag eléréséig: 5,00 ßg 5,00—10,00 ßg

Az első injekciót a beteg az orvosi rendelőben, szakembertől 
kapja. A terápia csak abban az esetben kezdődhet öninjektálás
sal, ha a beteg annak technikájában már járatos.
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Az intracavemalis injektálást steril körülmények között kell 
végezni a penis proximális harmadának dorso-lateralis részébe.

A látható vénákat kerülni kell. Az injektálás helyét és oldalisá- 
gát alkalmanként változtatni kell. Az injektálás helyét alkoholos 
törléssel mindig meg kell tisztítani. A beteg otthonában történő 
terápiát azzal az adaggal kell'kezdeni, melyet az orvosi rendelő
ben megállapítottak. Az öninjektálás céljára meghatározott adag
nak szexuális együttlétre alkalmas erekciót kell biztosítania 60 
percnél nem hosszabb időtartamra. Ha az erekció 60 percnél to
vább tart, az injekció adagját csökkenteni kell. A beteg folyama
tos és körültekintő ellenőrzése szükséges mindaddig, amíg az 
öninjektálásban gyakorlottá válik. Ez különösen igaz a kezdeti 
időszakra, amikor az adag módosítása is szükségessé válhat. A 
dózis módosítására csak az orvossal történt előzetes konzultációt 
követően kerülhet sor, a fent bemutatott titrációs útmutatóban le
írtak szerint. Az öninjektálás időszakában a betegnek 3 havonta 
tanácsos felkeresnie orvosát, amikor a terápia hatékonyságát és 
biztonságát kell értékelni, és ha szükséges, a dózist módosítani.

A kezelés naponta legfeljebb egyszer, hetente maximum há
romszor alkalmazható.

A már elkészített injekciós oldathoz semmilyen más anyagot 
keverni nem szabad. Az eredeti ampullában tárolva az oldat fizi
kailag, kémiailag és mikrobiológiailag szobahőmérsékleten 48 
órán át, hűtőszekrényben pedig 7 napon át stabil. Ha az elkészí
tett oldatot nem azonnal használják fel, a beadást új, steril fecs
kendővel és tűvel kell elvégezni. Az elkészített injekciós oldat 
csak egyszer használható, a maradékot ajánlatos eldobni. Oldat- 
lan részecskék vagy színeződés kizárása érdekében az injekciót 
felhasználás előtt vizuálisan ellenőrizni kell.

A merevedési zavarok diagnosztikájában egyik lehetőség a va- 
soactiv anyagokkal végzett tesztvizsgálat, Ш. ennek más műsze
res vizsgálattal történő kiegészítése. Ezen megfontolások alapján 
az erectilis dysfunctio diagnózisában a Caverject injekció is hasz
nálható.

Mellékhatások: Az injektálást követő leggyakoribb mellékha
tás a fájdalmat okozó penismerevedés. A klinikai kipróbálások 
eredménye szerint a betegek 34%-a legalább egyszer jelentette 
ezt a mellékhatást, azonban ez mindössze az injekciós kezelések 
11%-ához társult. Az esetek nagy részében a penisfájdalom inten
zitása enyhe vagy mérsékelt volt. A betegek mindössze 3 % -a sza
kította meg a kezelést a penis fájdalma miatt.

Az injektálás helyén a betegek 3 %-án jelentkezett haematoma, 
mely sokkal inkább az injektálás technikájával, mintsem az al- 
prostadil hatásával volt kapcsolatos.

Elhúzódó (4—6 órán át tartó) erekció gyakorisága 2% volt. A 
priapismus (6 óránál tovább tartó erekció) gyakorisága 0,5 %.

Az esetek többségében az erekció megszűnése spontán bekö
vetkezett.

Az injektálás helyén ecchymosis, a penis kivörösödése, oede
ma, fibrosis a betegek 1—1,5%-án jelentkezett.

1%-nál ritkábban jelentkező lokális mellékhatások: balanitis, 
szúrcsatronavérzés, gyulladás, pruritus, oedema az injektálás he
lyén, urethralis vérzés, a penis melegsége, zsibbadtságérzés, 
gombás fertőzés, irritatio, túlérzékenység, phimosis, erythema, 
fájdalmas erekció, abnormális ejaculatio.

1%-nál ritkábban jelentkező szisztémás mellékhatások: here
fájdalom, hereduzzanat, scrotum erythema, fájdalom- vagy fe
szültségérzés, gyakori vizelés, vizelési zavar, hypotensio, értágu- 
lat, hypertensio, supraventricularis extrasystole, perifériás 
érelváltozás, szédülés, hypoaesthesia, lokalizált (far, láb, genitá- 
liák, gyomor) fájdalom, fejfájás, alhasi fájdalom, hátfájás, influ
enzaszerű tünetek.

Vémyomáscsökkenésben és pulzusszaporulatban megnyilvá
nuló haemodinamikai változást elsősorban 20, ill. 30 pg  feletti 
adagoktól észleltek. Mindazonáltal a fent említett változások kli- 
nikailag lényegtelenek, mindössze 3 beteg (3/1712) hagyta abba 
a kezelést a symptomás hypotensio miatt.

A kezelés a szérum vagy a vizelet laboratóriumi vizsgálati 
eredményeit lényegesen nem befolyásolta.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismertek, de együtt adása 
nem ajánlott az erectilis dysfunctio kezelését célzó más gyógy
szerekkel.

Figyelmeztetés: Ismert tény, hogy a corpus cavemosumba 
adott vasoactiv anyagok merevedést hoznak létre, de esetenként 
prolongált (akár 6 óránál is tovább tartó) erekciót — priapismust 
— is okozhatnak. Ez a hatás az alprostadil alkalmazása során is 
előfordulhat.

A beteg figyelmét fel kell hívni, hogy ha 6 órán át vagy annál 
tovább tartó erekciót észlel, azonnal tájékoztassa orvosát.

A priapismus megszüntethető a corpus cavernosum punctiójá- 
val, leszívásával, illetve sympathomimeticumok (pl. dopamin in
jekció) lokális beadásával.

Klinikai vizsgálatok során a betegek 1%-án észleltek penisfib- 
rosist (beleértve a Peyronie-betegséget is).

A betegek rendszeres követése, a penis alapos vizsgálata aján
lott a fibrosis jeleinek kimutatása érdekében, melyek észlelése 
esetén a kezelést meg kell szakítani.

Anticoagulansokkal (pl. warfarin, heparin) kezelt betegek fo
kozott hajlamot mutatnak az injekciót követő vérzésekre.

A kezelés megkezdése előtt az erectilis dysfunctio okát meg 
kell állapítani.

A gyógyszer nem ad védettséget a szexuálisan terjedő betegsé
gek ellen, ezért a kezelt egyének figyelmét fel kell hívni mind
azon óvintézkedésekre, melyek a szexuálisan teijedő betegségek
kel szemben (beleértve a HÍV fertőzést is) szükségesek.

Eltartása: hűtőszekrényben (2—8 °C). Fagyasztani, mélyhűtő
ben tárolni nem szabad.

Az elkészített injekciós oldat gyári ampullában, hűtőszekrény
ben tárolva 7 napig, szobahőmérsékleten tárolva 48 óráig sta
bil.

Megjegyzés: Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 1 amp. steril por (10, ill. 20 p g alprostadil) 4- 1 

amp. oldószer +  1 fecskendő +  2 db tű +  2 db törlőkendő.
1 amp. steril por (10, ill. 20 pg alprostadil) +  oldószerrel előre- 

töltött fecskendő -I- 2 db tű +  2 db törlőkendő.

Neo Citran por felnőtteknek;
Neo Citran por gyermekeknek
A Neo Citran jól bevált hatóanyagokat tartalmaz a megfázási tü
netek, a grippe tüneteinek, így a láz, a fejfájás, a végtagfájdal
mak, a nátha, az ormyálkahártya-duzzanat leküzdésére.

A paracetamol lázcsökkentő és fájdalomcsillapító. Oralis al
kalmazás során gyorsan és teljes mértékben felszívódik. A máj
ban metabolizálódik és túlnyomórészt glukuronidként a vizelettel 
ürül.

A fenramin-maleát Hi-receptorantagonista. A  hűléses állapo
tokban a nyálkahártyák megnövekvő secretióját enyhe anticholi- 
nerg hatásával lényegesen csökkenti.

A fenilefrin-klorid sympathomimeticum. A nyálkahártyák 
ai-adrenerg receptoraira hatva vasoconstrictiót vált ki, ami 
csökkenti a gyulladásos állapot kísérő tünetét, a nyálkahártyák 
duzzanatát, oedemáját.

A C-vitamin segít kielégíteni a lázas állapotban és a grippés tü
netek esetén a szervezet megnövekedett C-vitamin-szükségletét.

Összesítve a Neo Citran idális összetételben biztosítja a grippe 
és a megfázási tünetek több támadáspontú leküzdését.

Hatóanyagok: Neo Citran por felnőtteknek: 0,01 g phenyleph- 
rinium chloratum, 0,02 g pheniraminium hydrogenmaleinicum, 
0,05 g acidum ascoribnicum, 0,50 g paracetamolum, 21,59 g cuk
rot is tartalmazó, 24 g-os alumínium-műanyag-papír tasa- 
konként.

Neo Citran por gyermekeknek: 0,00125 g phenylephrinium 
chloratum, 0,005 g pheniraminium hydrogenmaleinicum, 0,025 g 
acidum ascorbinicum, 0,08125 g paracetamolum, 10,406 g cukrot 
is tartalmazó, 11,5 g-os alumínium-műanyag-papír tasakonként.

Javallatok: Grippe, megfázás kiváltotta tünetek, mint láz, bor
zongás, fejfájás, végtagok elnehezedése, fájdalma, valamint 
nátha.

Ellenjavallatok: A készítmény valamely alkotórészével szem
beni túlérzékenység.

Súlyos máj- és vesefunkciózavarok, granulocytopenia, hyper
tonia, thyreotoxicosis, súlyos organikus szív- és érelváltozások, 
szívritmuszavarok, glaucoma, MAO-gátlóval történő kezelés
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alatt, ill. előtte vagy utána 14 napon belül, glukóz-6-foszfat- 
-dehidrogenáz-hiány (tünete: haemolytikus anaemia).

Csak fokozott elővigyázatossággal alkalmazható akut asthma 
bronchiale, valamint diabetes mellitus esetén, mivel tasakonként 
21,6 g cukrot is tartalmaz.

Terhesség első harmadában nem, a továbbiakban az előny/koc- 
kázat gondos mérlegelése alapján alkalmazható.

Szoptatás időszakában alkalmazása nem ajánlott, mivel az 
anyatejbe történő kiválasztódásra vonatkozó kellő tapasztalatok 
még nem állnak rendelkezésre.

A ,,Neo Citran por felnőtteknek” elnevezésű gyógyszer 14 
éven aluli gyermekeknek nem adható. Számukra a ,,N eo citran 
por gyermekeknek” , a komponensek arányaiban eltérő, speciális 
összetételben van forgalomban.

Adagolás: Felnőtteknek és 14 éven felüli fiataloknak szükség 
szerint, de 24 óra alatt legfeljebb 3-szor a ,,Neo Citran por fel
nőtteknek”-bői 1 tasakkal. A tasak tartalmát 1 pohár (kb. 2,5 dl) 
forró vízben kell feloldani és melegen, rövid időn belül a teljes 
mennyiséget meginni. A gyógyszerből újabb adagot bevenni az 
előző után csak 3-4 óra múlva szabad. Minden napszakban alkal
mazható, de legcélszerűbben késő délután és este, lefekvéskor.

Gyermekeknek: 6 éves életkór alatt adása nem javallt. 6—10 
éves gyermekeknek a ,,Neo Citran por gyermekeknek” 1 tasak- 
ját 1 pohár (kb. 1,5 dl) forró vízben fel kell oldani és melegen 
meginni.

11—14 éves gyermekeknek a „N eo Citran por gyermekeknek” 
2 tasakját 1 pohár (kb. 2,5 dl) forró vízben kell feloldani és mele
gen meginni.

A gyógyszreből újabb adagot bevenni az előző után csak 3—4 
óra elteltével szabad.

A megadott adagot egy nap alatt legfeljebb 3-szor szabad be
venni. Minden napszakban alkalmazható, de legcélszerűbben ké
ső délután és este, lefekvéskor.

Mellékhatások: Az ajánlott adagolásban általában nem okoz 
mellékhatást. Ritkán előfordulhat fáradtság, gastrointetestinalis 
zavar, fejfájás, gyermekeken nyugtalanság, alvászavar.

Ritkán: allergiás bőrtünetként erythema, urticaria;
nyálkahártya-laesio, fáradtság, fejfájás, émelygés.

Nagyon ritkán: allergiás csontvelő-reakció, mint pancytope
nia, leukocytopenia, thrombocytopenia, agranulocytosis.

Kivételesen: methaemoglobinaemia, asthma, szénanátha, 
orrnyálkahárya-duzzanat, vizeletürítési zavar, brady- és tachycar
dia, vémyomásváltozás.

A paracetamol hosszú ideig vagy az előírtnál magasabb ada
gokban (több gramm naponta) történő alkalmazása vesefunkciós 
zavarokhoz és súlyos májkárosodáshoz vezethet. Magasabb ada

gok alkalmazása szájszárazságot vagy sensibilisatiós tüneteket 
válthat ki, valamint hallucinatio, nyugtalanság vagy desorientatio 
léphet fel.

Gyógyszerkölcsönhatások: Májenzimindukáló gyógyszerek 
(pl. barbiturátok, antiepilepticumok, rifampicin) a májra toxikus 
metabolitok képződését fokozhatják.

Együtt alkalmazva: a klóramfenicol felezési ideje 5-szörösére 
növekedhet; szalicilamid megnyújtja a paracetamol eliminatiós 
felezési idejét, ezáltal cumulatio léphet fel, ami májtoxikus meta
bolitok kialakulásához vezet.

Metoclopramid fokozza a paracetamol resorptióját.
Krónikus alkalmazás során az anticoagulansok hatása foko

zódhat, intermittáló adagolás mellett azonban ez a hatás jelen
téktelen.

A központi idegrendszert deprimáló gyógyszerek erősíthetik 
az antihistaminok sedativ hatását.

Anticholinergicumok hatása fokozódhat.
MAO-bénítók vagy tri- és tetraciklikus psychophamtaconok 

vérnyomás-emelkedést okoznak, az antihypertensivumok (rezer- 
pin) hatása csökkenhet.

Digitalizált betegek esetén gondolni kell a szívrtimuszavarok 
esetleges kiváltásának lehetőségére.

Egyidejű alkoholfogyasztás megnöveli a hepatotoxicitás ve
szélyét.

Figyelmeztetés: Alkalmazásának időtartma ne haladja meg a 
10 napot.

Asthmás betegekre, akik az analgeticumokat és antirheumati- 
cumokat, mint pl. az acetilszalicilsavat rosszul tűrik, fokozott fi
gyelmet kell fordítani (asthmaroham kiváltása).

Máj- és veseelégtelenségben adagolását elővigyázatosan kell 
megállapítani.

Szűkzugú glaucoma esetén szemészeti ellenőrzés szükséges. A 
reakciókészséget, különösen magasabb adagokban, befolyá
solhatja.

Túladagolás esetén súlyos májkárosodás, fejfájás, hányás, köz
ponti idegrendszeri izgalom és comáig terjedő görcsök, szívrit
muszavar, hallucinatio léphet fel.

Kezelése: a paracetamol antidotuma az N-acetyl-cystein, a be
vétel után az első 10 órán belül alkalmazva. Ezen túlmenően a 
túladagolás terápiája symptomatikus.

Eltartása: 25 °C alatt, száraz helyen.
Megjegyzés: +  Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 6 tasak Neo Citran por felnőtteknek 

6 tasak Neo Citran por gyermekeknek.

Dr. Hardy Gézáné — OGYI Törzskönyvező Osztály (Budapest,
Zrínyi u. 3. 1051)

H A  A  FINN M IN Ő S É G E N  K ÍV Ü L  A Z  O L C S Ó  Á R  IS  É R D E K L I.. .

RETAFYLLIN
200 mg és 300 mg retard tabletta

Fogy. ár Támogatás Fizetendő 

200 mg retard tabl. 30x 390,- Ft 338,- Ft 52,- Ft
300  m g retard tabl. 30x 525,- Ft 453,- Ft 72,- Ft
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Főv. Önkormányzat Csepeli Kórháza 
(1211 Budapest, Déli u. 11.) pályázatot hir
det az alábbi munkakörök betöltésére: 

Röntgen Osztály
— Osztályvezető főorvos
Feltétel: röntgen szakorvosi képesítés
10 éves szakmai gyakorlat
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint
— Szakorvos
Feltétel: szakorvosi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 

Anaesth. —Intenzív O.
— Szakorvos
Feltétel: szakorvosi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 
Pályázathoz csatolandók: szakmai ön
életrajz,
szakképesítést igazoló dokumentum má
solata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítvány
Jelentkezni lehet: Dr. Kollár Zoltán orvos
igazgatónál
Egészségügyi szakképesítéshez kötött 
állások

Röntgen osztály
— Asszisztens
Feltétel: röntgenasszisztensi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint

Laboratórium
— Asszisztens
Feltétel: laborasszisztensi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 

Anaesth.—Intenzív O.
— Anaesth.-szakasszisztens 
Feltétel: szakasszisztensi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint

Központi mütő
— Műtős szakasszisztens 
Feltétel: szakasszisztensi képesítés 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 
Jelentkezni lehet: Dr. Kollár Zoltán orvos
igazgatónál
Egyéb állás

Anyaggazdálkodási Osztály
— osztályvezető
Feltétel: szakirányú felsőfokú végzettség 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 

Jelentkezni lehet: Dr. Kollár Zoltán 
orvos-igazgatónál.

A Főv. Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház-Rendelőintézet (Bp. X. kér., 
Maglódi út 89—91.) felvételre keres a 
Központi Intenzív Anaesthesiologiai Osz
tályára szakorvost, kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni személyesen, vagy a 
2 600-933/2300 telefonon.

Az Ajkai Magyar Imre Kórház orvos igaz
gatója pályázatot hirdet a vérellátó állomá
son 1 fő  orvosi állás betöltésére (pályakez
dő is). Szakvizsga előtt állók pályázatát is 
várjuk.
Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint. 
Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. Az ál
lás azonnal betölthető.
Pályázathoz csatolni kell részletes szak
mai önéletrajzot, végzettségről szóló ok
iratot.

Küronya Pál dr. 
orvos igazgató

Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a 2. számú háziorvosi üres 
állásra. Az állás közalkalmazottként, vagy 
vállalkozásban is betölthető. Pályázhatnak 
a 6/1992. (Ш. 31.) NM rendelet 10. §-ában 
előírt képesítéssel rendelkező orvosok. A 
pályázatot 1995. szeptember 11-ig Fülöp
szállás község polgármesterének kell be
nyújtani. 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 
2., telefon: (78/345-120). A  pályázatok el
bírálásának időpontjáról értesítjük. A pá
lyázatnak tartalmaznia kell hiteles diplo
mamásolatot, erkölcsi bizonyítványt, 
szakmai önéletrajzot. A  bérezés a közalkal
mazotti törvény szerint történik. A pályázat 
nyertese komplett háziorvosi rendelőt és 3 
szobás, összkomfortos szolgálati lakást 
kap.

OH-QUIZ

XLI. sorozat megoldásai
XLI/1 : E, XLI/2 : D, XLI/3 : E, XLI/4 : D, XLI/5 : A, XLI/6 : E, XLI/7 : E, XLI/8 : D, XLI/9 : D, XL1/10 : E

Indoklások:

XLI/1 : E Thymus-tumorhoz társulhat nemcsak a jól ismert my
asthenia gravis, hanem vvt aplasia, polymyositis és 
multiplex endokrin neoplasia is.

XLI/2 : D A basalmembran elleni antitesteknek pathogenetikai 
szerepe van az életet veszélyeztető súlyos vesebeteg
ségben, Goodpasture-szindrómában.

XLI/3 : E A felsoroltak mindegyike érvényes veszettségre.

XLI/4 : D Hodgkin-kórra nem jellemző, hogy Epstein—Barr- 
vírus elleni antitestek előfordulnának, jelezve az ilyen 
aetiológiát, ellentétben mononculeosissal, nasopha- 
ringealis carcinomával és Burkitt-lymphomával.

XLI/5 : A Cytomegalovirus fertőzés kockázata megnő nagy 
mennyiségű transzfúzió esetén

XLI/6 : E Antigen-antitest immuncomplexek szerepet játszanak 
mindegyik felsorolt betegségben

XLI/7 : E Mindegyik felsorolt allergén kiváltója lehet extrinsic 
asthma bronchialenak

XLI/8 : D Toxikus shock szindróma legtöbbször nőkben, hü
velytampon használatával kapcsolatban, hirtelen ki
alakuló súlyos állapot, a staphylococcus enterotoxinja 
okozza, hányással, hasmenéssel is járhat.

XLI/9 : D A Legionella pneumonia kórokozója légutakon ter
jed, a betegség rendszerint súlyos, száraz köhögéssel, 
magas lázzal, kevés köpettél jár, lethalitása 15—20% 
között van.

XLI/10 : E A tüdőrákot a felsorolt mindegyik állapot kísérheti.
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XLII. sorozat

Instrukció: minden kérdés esetén az öt válasz közül válassza ki a legmegfelelőbbet!

XLII/1. Az Alzheimer-betegség (presenilis dementia) jel
lemzője:
A) a frontalis és temporalis pólusok atrophiájával
B) a teljes frontalis és temporalis lebeny atrophiájával
C) agyidegbénulásokkal
D) átmeneti haemiplegiás epziódokkal
E) féloldali végtag-érzékettenséggel társul

XLII/6. Az amyotrophiás lateralsclerosisra jellemző:
A) hosszú kórtörténet remissiókkal és relapsusokkal
B) érzészavar a peripheriás idegek megoszlásának 

megfelelően
C) focalis görcsök
D) a gerincvelő mellsőszarv és oldalköteg érintettség 

jelei
E) fogaskeréktünet

XLII/2. A  migraines fejfájást a következő focalis neurológiai 
tünetek kísérhetik, KIVÉVE:
A) diplopia
B) dysphasia
C) paraesthesia
D) gyengeség
E) görcsroham

XLn/7. Szédüléssel, mosódott beszéddel, kettős látással és 
paraesthesiával járó átmeneti állapot oka:
A) az arteria basillaris elégtelensége
B) az art. communicans anterior aneurysmája
C) hypertensiv encephalopathia
D) pseudobulbaris bénulás
E) az art. cerébri media occlusiójá

XLII/3. Egy 40 éves nőbeteg néhány óráig tartó féloldali erős, 
szúró jellegű arcfájdalmai néhány napra megszűnnek, 
majd visszatérnek. A fizikális vizsgálat kóros eltérést 
nem mutat. A legvalószínűbb diagnózis:
A) trigeminus neuralgia
B) herpes
C) acusticus neurinoma
D) Bell-féle bénulás
E) diabeteses neuropathia

XLII/8. A jobb oldali homonym hemianopsia oka:
A) a jobb oldali nervus opticus
B) a chisma opticus
C) a jobb oldali radiatio optica
D) a jobb occipitalis lebeny
E) a bal radiatio optica károsodása

XLII/4. Az előzőén leírt esetben a leghatékonyabb therapia;
A) morphin
B) indomethacin
C) cimetidin
D) Carbamazepin
E) xylocain gél

ХЬП/9. Tejeskávészerű foltok a bőrön társulhatnak
A) a proximalis izmok atrophiájával
B) n. opticus atrophiával
C) multiplex subcutan csomókkal
D) congenitalis nystagmussal
E) mentális retardatióval

XLII/5. Mi a legvalószínűbb diagnózis csecsemőkori convul- 
siók, chorioretinitis és rtg-vizsgálattal kimutatható agyi 
meszesedés esetén?
A) Tay-Sachs-betegség
B) hydrocephalus
C) magicterus
D) toxoplasmosis
E) congenitalis neurosyphilis

Х Ш /10. A  n. oculomotorius károsodás következménye: 
A) az oldalratekintés bénulása 
•B) szemhéjcsüngés
C) szemrés tágasság növekedése
D) a szem le- és kifelé forgatásának képtelensége
E) a szem befelé fordulása

A megfejtések beküldési határideje 1995. szeptember 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, 7., Pf.: 142, 1410)
A helyes választ beküldők között egy jutalomkönyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (némi indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét következő havi 
második számunkban közöljük.
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SE M IC IL L IN ®
kapszula

a legolcsóbb kezelés 
a hosszú légúti 
fertőzésekben is

SEMICILLIN® k apszu la
H a tó a n y a g  250 mg ampicillinum (288 mg ampi- 
cillinum trihydricum alakjában) kapszulánként. 
J a v a l la to k  Bélfertőzések, az epe-, lég- és húgyu- 
tak, valamint az ivarszervek fertőzéseinek keze
lése az alábbi kórokozók esetében: Gram-negatív: 
Haemophilus influenzae, Neisseria eonorrhoeae, 
Neisseria meningitidis, Salmonella, Shigella, 
Proteus mirabillis és E. coli; Gram-vositív: az alfa- 
és béta-hemolitikus streptococcusok, enterococcu- 
sok egyes törzsei, Diplococcus pneumoniae, peni- 
cillinaz-negativ staphylococcusok, Clostridium, 
Bacillus anthracis. A kezelés lehetőleg bakteorio- 
lógiai vizsgálat eredménye alapján történjen.
E lle n ja v a l la t  Penicillin-allergia.
A d a g o lá s  Szokásos adagja 20 ttkg felett: bél, epe
úti és húgy-ivarszervi fertőzésekben naponta 2 g

(4-szer 2 kapszula); légúti fertőzésekben naponta 
1 g (4-szer 1 kapszula); gyermekeknek 20 ttkg alatt: 
bél, epeúti és húgy-ivarszervi fertőzésekben: 
100 m g/ttkg/nap; légúti fertőzésekben: 50 m g/ 
ttkg/ nap, négy részre elosztva. Súlyos fertőzések 
esetén az adagok növelhetők. Felszívódása akkor 
a legkedvezőbb, ha a beteg a kapszulákat étkezés 
előtt kb. egy órával veszi be.
M e llé k h a tá s o k  Túlérzékenységi reakciók: erité- 
ma, urtikária, erythema multiforme, anafilaxiás 
sokk, exantéma; gasztrointesztinális tünetek: 
glosszitisz, sztomatitisz, hányinger, hányás, has
menés, enyhe átmeneti SGOT-emelkedés. Igen 
ritkán vér-képzőszervi károsodás, anémia, trom- 
bocitopénia, leukopénia.
G y ó g y s z e r k ö lc s ö n h a tá s  Együttadása kerülendő: 
— bakteriosztatikus antibiotikumokkal (hatás
csökkenés).

F ig y e lm e z te té s  Penicillinkezelés közben (per os 
adáskor ritkábban, mint parenterális adagolás 
esetén) súlyos sőt halálos anafilaxiás sokk előfor
dulhat, elsősorban az allergiás hajlamú egyé
neken. Ezért asztmás, allergiás anamnézis esetén 
fokozott óvatosság ajánlott. Cefalosporinok és 
penicillinek között keresztallergia ritkán előfor
dul. Májkárosodás és elégtelen veseműködés ese
tén az adagokat különös gondossággal kell meg
állapítani. Hosszan tartó kezelés során ajánlatos a 
máj- és a vesefunkció, valamint a vérkepzórend- 
szer időnkénti ellenőrzése.
C so m ag o lá s  20 kapszula.

* G yógyszer é s  V egyészeti T erm ékek  G yára Rt.
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Taxanok használata a rosszindulatú daganatok kezelésében
Eckhardt Sándor dr.
Országos Onkológiai Intézet, Budapest (igazgató: Kásler Miklós dr.)

A taxol új, daganatgátló hatású vegyület. Citosztatikus 
hatását a sejtoszlásban fontos szerepet játszó tubulin sta
bilizációján keresztül fejti ki. Ennek eredménye a sejt
oszlás elmaradása és a következményes sejthalál (apo
ptosis). A taxol számos rosszindulatú daganat növekedését 
képes befolyásolni. A jelenleg javasolt standard adagolá
si módszer: 175 mg/m2 taxol 3 órás infúzióban történő 
adása, kortikoszteroid + diphenhidramin + cimetidin 
előkezelés védelmében. Hatékonysága bebizonyosodott 
petefészek- és emlőrákban. A hörgőrák egyes eseteiben, 
a here csírasejtes daganataiban, valamint bizonyos limfo- 
mákban és leukémiákban biztató eredményekről számol
nak be az egyes közlemények. A klinikai vizsgálatok fo
lyamatban vannak és egyéb rosszindulatú daganatokra is 
kiterjednek.

Kulcsszavak: taxol, kemoterápia, tubulin anyagcsere, pete
fészekrák, emlőrák

A rák gyógyszeres kezelésében egyre nagyobb szerep jut 
a taxanoknak. Közülük a kaliforniai tiszafa (Taxus brevifo- 
lia) kérgéből előállított taxol (paclitaxel) és az európai ti
szafa (Taxus baccata) levéltűiből nyert taxotere (docetaxel) 
nyert klinikai jelentőséget. Szintézisük még nem megol
dott és a szemiszintetikus előállítás is költséges. Nehéz 
hozzáférhetőségük miatt hazánkban csak kevés betegen 
hajtottak végre taxan kezelést, a saját tapasztalat is csekély. 
Ugyanakkor e készítmények — elsősorban a taxol — az el
múlt években a nemzetközi onkológiai közvélemény fi
gyelmének középpontjába kerültek és használatuk a rák
gyógyításban várhatóan Magyarországon is el fog terjedni.

Rövidítések: AUC =  area under curve (lefutási görbe alatti terület); 
CML =  krónikus mieloid leukémia; CR =  complete remission (teljes 
remisszió); GCSF =  granulocyte colony stimulating factor (granulo- 
cita telepképzö tényező); GMCSF = granulocyte macrophage colony sti
mulating factor (granulocita/makrofág telepképző tényező); 
MDR =  multidrug resistance (több gyógyszerrel szembeni rezisztencia); 
NSCLC =  non-small cell lung cancer (nem kissejtes tüdőrák); 
SCLC =  small cell lung cancer (kissejtes tüdőrák); PR =  partialis re
mission (részleges remisszió)

Taxol treatment of malignant diseases. Taxol is a novel 
cytostatic agent which inhibits the depolymerisation of 
microtubulin. The stabilization of this important sub
stance leads to cellular arrest and consecutively apopto
sis. Accordingly, taxol is capable to influence neoplastic 
growth in several malignancies. At present the following 
standard regimen is recommended: 175 mg/m2 taxol in a
3-hour i. V. infusion following corticosteroid + diphen
hydramine + cimetidine premedication. Its antitumour 
activity has been proved especially in advanced ovarian 
and breast cancer. Encouraging results have been report
ed in various bronchial, testicular malignancies, lym
phomas and leukemias. Clinical investigations in several 
other malignancies are ongoing.

Key words: taxol, chemotherapy, tubulin metabolism, ovarian 
cancer, breast cancer

Ez tette indokolttá, hogy a külföldi adatokról — 1994 vé
géig bezárólag — összefoglaló közleményben számoljunk 
be. A következőkben főleg a Taxolról lesz szó.

Kémia
A daganatgátló hatású vegyületek között a taxanok új cso
portot képeznek és a mitózist gátló anyagok közé tartoz
nak. A taxan diterpenek közül először a taxolról bizonyo
sodott be, hogy citosztatikus hatású. Mivel azonban 1 kg 
szárított fakéregből mindössze 50—100 mg hatóanyag volt 
kivonható, egész erdőket kellett kiirtani ahhoz, hogy meg
felelő mennyiségű taxol álljon rendelkezésre a szükséges 
vizsgálatok elvégzéséhez. Ezt a környezetvédők ellenállá
sa és az eljárás költséges volta akadályozta.

E körülmény vezette a kutatókat a taxotere vizsgálatá
hoz. Ez a vegyület az európai tiszafa tűleveleiből került 
előállításra, jóval nagyobb mennyiségben (3 g/1 kg szárí
tott tűlevél), mint a taxol. Jelenleg már mindkét vegyület 
félszintetikus úton állítható elő. Megnyílt tehát az út a szé
les körű klinikai vizsgálatok irányába (67, 83).

A taxol és a taxotere képlete az 1. ábrán látható.
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1. ábra: A taxol és a taxotere szerkezete

A taxanok csoportjában tovább folyik a kutatás. Célja: 
új, hatékony és olcsóbb származékok előállítása. Elsősor
ban a 7-dehydrotaxolok, valamint a 10-deacetylbaccatin 
analógok között találhatók ígéretes vegyületek (7, 16).

Hatásmechanizmus
A taxol az antimitotikus vegyületek csoportjába sorolható. 
A sejtoszlást a G2M fázisban állítja le, tehát fázisspecifi
kus citosztatikum. Ezt a hatását úgy fejti ki, hogy a tubulin 
anyagcserére hat: stabilizálja a mikrotubulint. A taxol fő
leg a mikrotubulusokhoz kötődik és nem a tubulin dimer- 
jeihez. Kötődési állandója: 1 mikromol. Fajlagos kötődési 
helye még nem ismeretes. Annyi azonban bizonyos, hogy 
az nem azonos a GTP, a colchicin, a vinblastin vagy a po- 
dofillin receptoréval. Ezektől eltérően,,tubulin assembly” 
ként leírt hatást fejt ki, vagyis a depolimerizációt gátolja, 
szemben a ,,tubulin disassembly” -vel, azaz tubulin depoli- 
merizációval. Ez abban áll, hogy nem engedi a sejtet oszla- 
ni, mert az oszlási orsó szabályos kialakulását gátolja. 
Ugyanakkor a többi, ismertetett antimitotikum hatása nem 
a sejtoszlás stabilizálódásában, hanem a tubulin prekurzor 
vegyületek szintézisének akadályozásában nyilvánul meg 
(55, 62, 68).

A taxol citosztatikus hatását már 0,05 mikromol/1 kon
centrációban kifejti. Ez a dózisszint betegen is könnyen el
érhető. A taxol hatás a dózistól függő. Ha a koncentrációt 
növeljük (0,1—10 mikromol/1), a kétpólusú oszlási orsó 
nem alakul ki. Helyettük számos, abnormális, centriolum 
nélküli, csillag alakú képlet keletkezik.

A normális sejtoszlás megbénítását követő apoptosis 
(sejthalál) pontos mechanizmusát nem ismerjük. Egyes 
vizsgálatok arra utalnak, hogy a taxol közvetlenül indukál

apoptosist. Erről tanúskodnak az MCF-7 daganatsejtvona- 
lon és a leukémiás betegekben végzett vizsgálatok eredmé
nyei (66, 70). Azt is tudjuk, hogy apoptotikus hatását a 
proteinkináz C (PKC) és a tirozinkináz (TK) befolyásolja. 
Ezen enzimek inhibitorai (pl. Genistein) szignifikánsan 
csökkentik, stimulátorai pedig (pl. Staurosporin) fokozzák 
a taxol által okozott apoptosis mértékét (38).

A taxol a rezisztenciára — ezen belül az MDR kialaku
lására — hatással van. A taxolnak a sejthártya P- 
glikoprotemjében (Pgp) külön, a vinblastinnal alloszteri- 
kus kötőhelye (receptora) van. A taxollal szemben rezisz- 
tenssé tett sejtben felszaporodik a 170 kD molekulasúlyú 
Pgp, mely a taxolt megköti. Következésképpen elmarad a 
,,tubulin assembly” és a sejt életben marad (21, 29). A 
taxol-érzékeny sejtvonalakon ez nem következik be, ha
nem apoptosis indul meg. A taxol-rezisztens sejtvonalak is 
érzékennyé tehetők. Az MDR megszüntetését szolgáló 
vegyületek (dexniguldipin, flupenthixol, cyclosporin A) 
helyreállítják a taxol antimitotikus hatását (39, 78).

Újabban nemcsak az MDR kifejlődéséért felelős 
M DRi,„ gének működését tanulmányozták taxol hatásá
ra, hanem a gaddl53 promotor génét is („growth arrest 
and DNA-damage inducible gene”). Ezt a gént ciszplatin 
és taxol egyaránt aktiválja. Az előbbi hatás gátolható 
tyrophostinnal, az utóbbi nem. Ez további különbség a két 
vegyület hatásmechanizmusában (25).

Farmakokinetika
A taxol plazmaszintje leginkább biexponenciális modellel 
jellemezhető. Az alfa és béta felezési idő átlaga 0,29, illet
ve 5,0 óra. Az ajánlott dózis: 175—250 mg/m2. Hatórás 
infúzió esetén ilyenkor 1,3—13,0 mikromol csúcskoncent
ráció érhető el. Huszonnégy órás infúzió 0,6—3,5 mikro
mol állandó szintet eredményez (47, 85).

A májon át történő kiválasztás fontos, mert aktív meta- 
bolitok keletkeznek (51). A fő metabolitok hidroxilált szár
mazékok, a benzoát gyűrű C-2, illetve az észter oldallánc 
C-3 atomjához kapcsolva. A bevitt taxol kb. egynegyede 
részt vesz az enterohepatikus körforgásban (10). A vesén 
át történő excretio nem jelentős, mindössze átlagban 
4,8%. A kiválasztás kb. 20—30%-kai csökken, ha a taxolt 
kombinált kemoterápiában alkalmazzák (61).

Az interakciók tanulmányozását számos kutató végezte. 
E vizsgálatok megmutatták, hogy a ciszplatin előzetes 
vagy egyidejű adása taxollal, csökkenti annak plazmakon
centrációját és antimitotikus hatását. Ha viszont a taxolt 
előbb adagolják, mint a ciszplatint, akkor daganatgátló ha
tása növekszik (63). Ezt igazolják egyéb kísérleti adatok is 
(79).

Se szeri, se száma azon vizsgálatoknak, amelyek nem 
farmakokinetikai, hanem egyéb módszereket alkalmaznak 
annak bizonyítására, hogy vannak előnyös és kedvezőtlen 
taxol kombinációk. Ezek a viszonyok ún. „non- 
parametric” számítógépes modellekben tanulmányozha
tók, ahol dózis és expozíciós idő függvényében különböző 
társvegyületek szerepelhetnek (pl. etoposide) (24). Hely 
hiányában kiemeljük az ismert gyógyszerek közül a meto-
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trexátot, 5-FU-t és a ciklofoszfamidot. Ezek kedvező hatá
sú kombinációk, míg az etoposid antagonistának bizonyult 
ciszplatinról már szóltunk. Az új citosztatikumok közül a 
vinorelbin és a tiazofúrin érdemel figyelmet (43,77). Cito- 
kinnel (pl. G-CSF) való együttes adása is ígéretesnek lát
szik (36).

Adagolás
A jelenleg legelterjedtebb adagolási mód a taxol 135 
mg/mg2—175 mg/m2—225 mg/m2 180’-ig tartó iv. infúzió
ban, amit 21 naponként lehet megismételni (14). Farmako- 
kinetikai mérések alapján ennél jóval nagyobb egyes dózi
sok is adhatók (200—400 mg/m2), de a kifejlődő toxicitás 
mértéke miatt ezek használata nem ajánlatos (20, 72). Az 
adag megválasztása egyéni megítélésen alapulhat: jobban 
tűrik a taxolt azok, akik (a) előzetesen nem kaptak citoszta- 
tikumot, (b) akik azt monoterápiában kapják, és (c) akik
nek egyéb szervi eltéréseik (idegrendszer, szív, máj, vese
funkciós) nincsenek (80). Óvatosság ajánlatos idős, elesett 
betegeken és kombinált kemoterápia esetén.

Az adagolás ritmusa is változhat. Ismerünk rövid idő
tartamú, 60’-es infúziót ambuláns betegeken, míg a 24 
órás, tartós infúzió kezd kimenni a divatból (13, 31). Az 
utóbbi időben a Q4D kezelés vizsgálata folyik. Ennek lé
nyege, a 4 naponta adott, 60—120 mg/m2 taxol. Ezzel a 
módszerrel elég nagy mennyiséget lehet a szervezetbe be
vinni 3 hét alatt (250—300 mg/m2) (34).

A standard taxol kezeléshez .dexamethason, cimetidin, 
diphenhydramin premedikáció tartozik. 200 mg/m2 feletti 
taxol adagolás esetén szóba jön valamilyen telepképző fak
tor előzetes adása is (G-CSF, GM-CSF) (41).

Toxicitás
A toxicitás leggyakrabban a vérképző szervekben észlelhe
tő. A taxol kezelés mindig neutropeniával jár. Standard dó
zisok esetén (175 mg/m2) a nadir az 5—8. napra esik és a 
regeneráció a második hét közepén indul meg. A követke
ző taxol adag a 21. naptól kezdve adható. A 225 mg/m2 fe
letti adagok súlyos, de átmeneti fehérvérsejtszám-esést 
(grade 3 és 4 toxicitást) okozhatnak. Ennek elkerülése cél
jából a legtöbb protokoll G-CSF vagy GM-CSF adását írja 
elő. A kifejezett leukopeniát lázas epizódok kísérhetik. 
Egyesek ezért profilaktikus antibiotikus kezelést javasol
nak. Fertőzés esetén erre mindig szükség van.

Thrombopenia a nagy statisztikák szerint is gyakran 
fordul elő és elhúzódhat. Ilyenkor thrombocyta suspensio 
adásának igénye merül fel. Anémia előfordulását nagyon 
ritkán észlelték (30).

Külön kell megemlékeznünk az autológ csontvelő
átültetésről. Egyre több szolid tumoros beteget (főként át
tétes emlőrákost) kezelnek taxol nagy adagjával, amely 
csontvelő-kiürülést okoz. A beteg ezután autológ periféri
ás vér (progenitor sejtek) transzfúzióját kapja, amely 
csontvelő-regenerációt eredményez. így jöhet létre a re- 
misszió, amely a klinikai kutatás egyik ígéretes útja; a toxi
citás haszonnal is járhat (8).

Kombinációk adása esetén ki kell titrálni azt a gyógy
szeradagot, melynek vérképző szervi mellékhatása még el
tűrhető. Ezt minden egyes citosztatikummal kapcsolatban 
gondosan tanulmányozták és előírják. A taxol egyes adagja 
ilyenkor rendszerint 175 mg/m2 alatt marad (9).

Gyakoriság szempontjából az allergiás tünetek következ
nek, amelyek hiperszenzitivitás különböző jelenségeiben 
nyilvánulhatnak meg. Ide tartozik a vémyomáscsökkenés, a 
hörgők görcse, dyspnoe, gyengeség, urticaria, hasi és mell
kasi fájdalmak, myalgiák. A taxol vizsgálatok kezdetén e tü
netek gyakran előfordultak. Ma már a 200 mg/m2 alatti 
adagban és a legalább 3 óra alatt adott taxol infúzió során, 
valamint szteroid és diphenhydramin +  cimetidin előkezelést 
alkalmazva gyakoriságuk 5 % alá esett. Feltételezhető, hogy 
létrejöttükben hisztaminfelszabadulás szerepel (84).

Fontosság szempontjából a neurológiai toxicitás követke
zik. Ez dózisfuggő és standard adagok használatakor nem 
következik be kezeletlen betegen. Nagyobb dózisok (200 
mg/m2< )  alkalmazásakor vagy vinca alcaloidával kezelt be
tegen jellegzetes, „kesztyű”- és „harisnyaujj”-szerű pares- 
thesiák lépnek fel, érzészavarok és a mély ínreflexek kiesése 
kíséretében. Magyarázatukra demyelinisatiót és axonális de
generációt lehet feltételezni (46). A taxol kezelés után a kis 
adag tubulinkárosító citosztatikummal (pl. Vinorelbin) törté
nő utókezelés is neurotoxikus lehet (19).

A kardiális toxicitás aránylag ritka. Egy ezer taxollal 
kezelt beteg sorsának követéséről készült tanulmány a gya
koriságot 2%-ra teszi (75). Ez a mellékhatás megnyilvá
nulhat bradycardia, AV block képében és kivételesen szív
izomelhalás is bekövetkezhet (64). Ezért az idős vagy 
cardiovascularisan nem intact betegek esetében óvatosság 
és alacsony kezdő adag ajánlatos.

Stomatitis és egyéb nyálkahártya-toxicitás kb. 5%-ban, 
hányinger, hányás kb. 7—10%-ban fordulhat elő. Alopecia a 
betegek kb. 90%-ában következik be, és mindig reverzibilis. 
Ototoxicitást audiometriával nem lehetett kimutatni (52, 53).

Megállapítható tehát, hogy a taxol mellékhatásai — az 
adagolás szabályait betartva — jól kivédhetők. Ezért a fatá
lis kimenetelű szövődmények száma 200 mg/m2 feletti 
adag esetén is csak 1% körül van. Oka: sepsis, mely agra- 
nulocitózis következtében lép fel (75).

Javallatok
Abszolút javallatnak tekinthetők: terápiarezisztens, áttétes 
petefészek-, emlő-, tüdó(NSCLC)-rákos betegek, a here 
refrakter, non-seminoma daganatai.

Relatív javallatot képez számos egyéb rosszindulatú da
ganat (szolid tumorok, limfomák, leukémiák, agydagana
tok stb.). Vizsgálat alatt áll a primer taxol kezelés. Külön 
kell szólni az adjuváns és a radioszenzitív kezelésről.

Petefészekrák
A petefészekrák taxol kezelésében gyűlt össze a legtöbb ta
pasztalat. Három kérdésre kellett választ adni: (a) előzete
sen citosztatikus kezelésben részesített beteg reagál-e a 
taxolra, (b) ha igen, lehet-e azt primer kezelésként alkal
mazni, és (c) milyen kombinációban lehet adagolni.
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Az első kérdésre a válasz egyértelmű igen. Nincs ke
resztrezisztencia ciszplatinnal, ciklofoszfamiddal vagy 
antraciklinekkel szemben (17, 49, 65,73, 75). A „response 
rate” (RR) általában 25% (12—40%). A remisszió időtar
tamának átlaga azonban viszonylag rövid, mindössze 6 hó
nap (2—18 hó). Nyitott kérdés, hogy a kezelést meddig kell 
folytatni. Az a tapasztalat, hogy a klinikai javulás a 
második-harmadik kezelési ciklus után indul meg. Ha ez 
a javulás elmarad, nem érdemes a kezelést tovább erőltet
ni. Számítani kell arra is, hogy előkezelt betegen a toxi- 
citás fokozottan érvényesül, ami a adag csökkentését vagy 
a kezelés felfüggesztését vonja maga után (30). Taxollal 
szemben primer vagy szekunder rezisztencia megnyilvá
nulhat. Ilyenkor esetleg carboplatin hatásos lehet (44).

A taxol primer alkalmazása kezdetét vette. Egyes szer
zők véleménye szerint a kezeletlen betegek csoportjában 
kb. 30—32%-ban remisszió érhető el. Ez a szám még 
megerősítésre vár. Az ilyenkor alkalmazott, általában 200 
mg/m2 feletti adagok fokozott neurotoxicitást fejlesztenek 
ki (81). Az adjuváns kezelés eredményei egyelőre nem ér
tékelhetők.

A taxol kombinációk közül a ciszplatinnal vagy a car- 
boplatinnal történő együttes adása áll az érdeklődés közép
pontjában. Egyes vizsgálatokból tudjuk, hogy a taxol 
(0 h)-+ciszplatin (24 h) kombináció a leghatékonyabb sor
rend, a taxol (0 h) + ciszplatin (24 h), vagy a ciszplatin 
(0 h)-> taxol (24 h) adása pedig antagonisztikus hatású (63).

Az egyes adagok tekintetében a számos ajánlat közül a 
taxol 135 mg/m2 és a ciszplatin 60 mg/m2 szintje bizo
nyult hatékonynak és jól tűrhetőnek (48). Ismerünk adato
kat az adriamycin, az altretamin és a carboplatin vonatko
zásában is (3, 4, 6). Külön kell említeni a taxollal 
kezeiteken a nagy dózisú ciklofoszfamiddal, G-CSF-fel és 
perifériás vér progenitor sejtjeivel végzett reinfúziót, ame
lyet carboplatin kezelés követ. Az ilyen heroikus kezelés 
eredményeinek értékelése még várat magára (11).

Emlőrák
Kezdetben a taxolt emlőrákban „salvage” terápiára szo
ruló betegeken vizsgálták és daganatellenes hatást észlel
tek (33). Ez dózisfüggő volt és az RR 20,8—23,8% körül 
mozgott. A későbbi, randomizált vizsgálatok kiderítették, 
hogy 3 óránként, premedikációval együtt adott 175 mg/m2 
taxol 225 betegen 29%-ban hozott létre RR-t (12 CR), míg 
a 135 mg/m2 229 betegen 22%-ban idézett elő RR-t (5 
CR). A toxicitásban nem volt szignifikáns eltérés (26). 
Ezen eredményeket 156 előkezelt betegen is sikerült meg
erősíteni: a remissziós ráta 28%-nak bizonyult (1).

Meggyőződve a taxol kezelés hatásosságáról, megin
dult a különböző kombinációk vizsgálata. Elsősorban a 
ciklofoszfamid, a doxorubicin, a mitoxantron, az edatrexát 
és az 5-fluorouracil volt a vizsgálat tárgya (18, 27, 54, 58, 
59). A remissziók aránya ugyan csak egyes kisebb beteg
csoportokban javult, de a megfelelő sorrend, az optimális 
adag, kezelési ritmus és időtartam kialakítása még a jövő 
feladata.

Rossz prognózisú, fiatal, N + betegeken megtörtént az 
első adjuváns kezelési séma kipróbálása. Az egyik ilyen 
próbálkozás taxol + doxorubicin + ciklofoszfamid adá

sán alapul (12, 35). Az eredményeket csak évek múlva le
het értékelni. Megaterápiával is folynak vizsgálatok. 
Ilyenkor autológ perifériás vér reinfúziója és G-CSF adása 
szükséges (71).

Hörgőrák
A NSCLC (non-small cell lung cancer) kemoterápiás ke
zelésében taxol adásával — a petefészek- és az emlőrákhoz 
képest — szerényebb eredményt lehet elérni. A daganat
gátlás előzetesen sikertelenül kezelt betegeken ugyan kb. 
20%-os, de a remisszió időtartama mindössze 2—4 hóna
pos (5).

Érthető tehát, ha a kombinált kezelés felé fordult a fi
gyelem. A legtöbb tapasztalat a hatékonynak tartott 
taxol + carboplatin kombinációra vonatkozólag gyűlt 
össze. Az egyik szerzőcsoport a 135 mg/m2— 215 mg/m2 
tartományban vizsgálta, fix carboplatin dózis
(AUC = 7,5) mellett, a taxol hatását. Tizenhét betegük kö
zül 11 javult a kezelésre a legfelső adag szintjén, tűrhető 
toxicitás mellett (45). Egy másik közleményben ez az 
RR = 4/11-nek bizonyult, közel azonos dózisok
(taxol = 225 mg/m2, carboplatin AUC =  6) alkalmazásá
val (56). A 135 mg/m2 taxol 6/23 esetben eredményezett 
remissziót (40). A ciszplatin + taxol kombináció — a mel
lékhatások fellépése miatt — kevésbé használatos, bár ez 
is javulást eredményez (42).

Mivel a sugárkezelés e kórképben sikeres lehet, megin
dult a radiokemoterápia lehetőségének vizsgálata is. Ez a 
kombináció azért is indokolt, mert a taxolról radioszenziti- 
vizáló hatást tételeznek fel. Jelenleg a dózisok megállapí
tása és optimalizálása folyik (32).

Az SCLC (small cell lung cancer) kezelésében egyelő
re a taxol szerepe korlátozott. Ez a kemoszenzitív daganat 
elsősorban carboplatin, etoposid és ifoszfamid különböző 
kombinációkban történő adására jut remisszióba. A re- 
zisztens esetek kezelésében, valamint új kombinációk 
vizsgálatában a taxolnak azonban szerepe lehet. Autológ 
csontvelő-átültetéskor pedig, G-CSF-fel együtt adva, sok
szor életmentő hatású (8, 11, 41).

Újabban megjelentek taxotere-rel is sikeresen kezelt 
höígőrákos (NSCLC) betegekről szóló közlemények (23, 
50). Várható tehát, hogy a taxanoknak hamarosan további 
jelentőségük lesz a tüdőrák kemoterápiájában.

Urogenitális daganatok
Elsősorban a here csírasejtes daganatainak kezelésében 
várható eredmény. Főként ifoszfamid, ciszplatin rezisztens 
mediasztinális, retroperitoneális nyirokcsomóáttétek ese
tében lehet kísérletet tenni taxol adagolásával. Egy közlés 
szerint 25 betegen 6 RR-t észleltek (37). Urotheliális daga
natok esetén docetaxellel kísérleteztek. Ezt szerényebb 
eredmény követte (60).

Vérképző szervi malignus betegségek, leukémiák 
E betegségcsoportban a taxanok daganatgátló hatásához 
nem fér kétség. Standard kezelésre nem javuló 38 non- 
Hodgkin-limfomás beteg taxol kezelése 42%-os RR-val 
járt (76). CML során kialakult blasztos krízisben a taxol
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eszkaláló dózisa 425 mg/m2 tartományban 19 betegen en
nél kevésbé kifejezett, és csak átmeneti antineoplasztikus 
hatást mutatott, fokozott toxicitás mellett (20). Myeloma 
multiplexes betegeken taxotere-rel írtak le sikereket (13).

Refrakter akut leukémiában a taxanok szintén hatéko
nyak, főként gyerekeken (69). Vizsgálatok indultak továb
bi adatok összegyűjtése céljából.

Agydaganatok
A gliomák kezelésében a taxolnak — önálló kezelés formá
jában — nincs jelentős szerepe (22). Radioszenzitivizáló 
hatást feltételezve, besugárzást megelőzően adva antimito- 
tikus gátlást fejt ki, s ezért jelenleg vizsgálat alatt áll (28).

Egyéb daganatok
A taxol kipróbálása fej-nyaki rákok (74), nyelőcsőrák (2), 
mezotelioma (82), vastagbélrák (57) és gyermekkori ma
lignus betegségek (15) csoportjában folyik. Az eredmé
nyek értékelésére még nem szabad vállalkozni.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Colostomás betegek életminőségének vizsgálata
Bartha Iván dr., Hajdú Jenő dr., Bokor László dr., Kányán Zsolt dr. és Damjanovich László dr.
Debreceni Orvostudományi Egyetem L sz. Sebészeti Klinika (igazgató: Balázs György dr,)

A colostomás betegek életminőségének vizsgálata a se
bészi kezelést követő komplett psychosomaticus gondo
zás része. A szerzők 100 betegen 5 ez irányú paramétert 
vizsgáltak. Kisebb-nagyobb borirritációs problémája 
61%-nak volt. Az irrigálók aránya 28% volt, közülük 
72% naponta, 20% kétnaponta, 8% rendszertelenül ürí
tett székletet. 17% észlelt rendkívül zavaró székletcsor- 
gást a stoma mellett. A stoma működésével együtt járó 
hangok 42 % -ban, a szagok 45 % -ban voltak zavaróak. Az 
irrigálók ilyen gondokat alig említettek. A stoma-viselés 
gondolata a betegek 65%-ának a műtétet megelőzően 
okozta a legnagyobb szorongást. A stresszhatás 10%-ban 
a közvetlen postoperativ időszakban tetőzött. A megkér
dezettek 40%-a komolyan aggódott, vajon milyen reak
ciót vált majd ki stoma-viselő mivoltuk a szociális 
környezetükből. Mintegy 65%-uknak a műtét után jelen
tősen beszűkültek társadalmi-társasági kapcsolatai, míg 
16%-uknak ez irányú aktivitása fokozódott. Öngyilkos
ság gondolatával 60% foglalkozott. A műtét óta kialakult 
szexuális problémát a betegek 35%-a jelzett. A megkér
dezettek 8%-a tapasztalta a család viszolygását a stoma- 
állapottal szemben. Mintegy 80%-ban a családok nagy 
megértéssel, de csaknem teljesen laikus módon viszo
nyultak a stomához. A stoma-viselő életminőségét leg
jobban a proctologiai ambulanciák, a jól képzett stoma- 
terápiás nővérek és az ILCO-mozgalom képes haté
konyan javítani és gondozni.

Kulcsszavak: stoma-terápia, életminőség, psychosomaticus 
gondozás

A colorectalis rákok sebészi kezelésének változatai a XX. 
század első harmadára kialakultak. Ezen műtétek egy ré
sze colostoma képzéssel jár. A vastag- és végbélrák gyó
gyítására törekvő sebészet fejlődése ellenére a betegeknek 
még évtizedekig nélkülözniük kellett a stoma ápolás és a 
vele járó psychikai nehézségek feloldását jelentő se
gítséget.

Az 1940-es évek végén az Amerikai Rák Liga szervezett 
először úgynevezett látogatószolgálatot, amelynek lénye-

Quality of life assessment in colostomy patients. The 
psychosomatic care of patients after surgical treatment 
must comprise the analysis of quality of life with colosto
my. Five different parameters were assessed of 100 
colostomy patients. Sixty-one percent of our patients had 
skin irritation problems. Twenty-eight patients applied 
regular irrigation. Seventy-two percent of these had daily 
motions, 20% had bidaily, the remaining 8% had irregu
lar bowel movements. Seventeen percent of the nonir
rigating patients observed very irritating fecal discharge 
around the stoma. Embarrassing noises concomittant 
with bowel movements were observed by 42 % and 45 % 
struggled with bad odors. Irrigating patients had hardly 
any of these problems. For 65 % of the patients the idea 
of having a colostoma meant the greatest psychological 
burden before the operation. The stress situation culmi
nated in the immediate postoperative period in 10%. 
Forty percent of those asked were seriously worried 
about the reaction of their social environment. In 65 % a 
significant decrease of social relations could be ob
served. Sixteen percent reported an increased social ac
tivity after colostomy had been performed. Sixty percent 
admitted considering the option of suicide at least once. 
Thirty-five percent revealed to have any kind of sexual 
problems after colostomy. Eight of our 100 colostomy 
patients experienced serious adverse reactions from their 
family members. In eighty percent of the cases family 
members showed great sympathy although they acted 
naively. The quality of life of colostomy patients may be 
best taken care of by qualified stomatherapists, out
patient proctology departments and the ileo-colostomy 
movement (ILCO).

Key words: stomatherapy, quality of life, psychosomatic care

ge, hogy a már operált betegek mentek a műtét előtt állók
nak vigaszt és tanácsot adni, személyes példájuk erejét ki
használva (5). 1947-ben Dukes, akinek nevéhez fűződik a 
ma is használatos rectum carcinoma stádiumbeosztás, kö
zölte az első stoma-viselő esetét, aki 30 éven túl élt colo- 
stomával (3).

Ugyancsak Dukes volt az elsők egyike, aki stoma- 
viselőkról retrospektív felmérést készített. Anyagában 100 
beteg gyakorlati stöma-ápolási gondjait, psychés, szexuá-
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lis és szociális nehézségeit elemzi. Hasonló tanulmányt 
Ewing készített 1950-ben. Az első mélyreható munka, 
mely a rákos betegség kezelése során stoma-viselóvé vált 
betegek psychoszociális problémáival foglalkozott, Su
therland munkacsoportjáé volt a New York-i Memorial 
Hospitalból az 1950-es évek elején. 57 colostomást és csa
ládtagjaikat vizsgálták. A betegek mind ötéves túlélők vol
tak alapbetegségükre nézve. Vizsgálatuk a segítőkész, 
megértő, gondoskodó család szerepét nagyra értékelte a 
stoma-viselónek a mindennapi életbe való visszavezetésé
ben (11).

Ugyancsak az 1950-es évek elején jönnek létre a bete
gek önszerveződő, egymást segítő csoportjai, melyekből a 
ma már világszerte elterjedt ILCO-mozgalom eredt.

A colostoma megfelelő kialakítására, a stoma-viselő 
gondozására, életminőségének vizsgálatára és formálására 
számos hazai szerző is nagy figyelmet fordított az elmúlt 
évtizedekben (1, 2, 4, 7, 9).

Beteganyag és módszer

A kezdetektől klinikánk támogatásával működő Hajdú-Bihar Me
gyei ILCO Klub 243 tagja közül 100 colostomás beteg közremű
ködésével vizsgálatot folytattunk, melynek célja az életminőség 
komplex Vizsgálata, a rectum tumor abdomino-perinealis exstir- 
patióval történt kezelése után.

A betegcsoport valamennyi tagja, tehát rectum carcinoma 
miatt operált, definitiv végcolostomát visel. A nemek megoszlá
sa: 67 férfi és 33 nő, az átlagéletkor 58,7 év volt (34—7 6 év), két
harmaduk 60 év alatti. Műtétük a vizsgálat időpontja előtt 1—12 
évvel történt, átlagosán 3,8 évvel korábban. A vizsgálat módsze
réül minden esetben a személyes kontrollt választottuk. A betege
ket előzetesen egyeztetett időpontban, a vizsgálat céljáról és le
bonyolításáról adott részletes felvilágosítás után, egyetértésük 
megnyerését követően kértük kontrollra. Az alapbetegségükre, a 
stoma funkcionális adataira és a stomát körülvevő bőr állapotára 
vonatkozó adatok felvétele és vizsgálata után a személyiségi jo
gok messzemenő tiszteletben tartásával az élet minőségére vonat
kozó tesztlapot töltettünk ki. A tesztláp a következő adatokat tar
talmazta:

1. A  stoma-ápolás módja, nehézségei;
2. A stoma-viselés lélektani kérdései;
3. Szociális és foglalkozási problémák kérdésköre;
4. A szexuális élet jellemzői;
5. A  stoma-viselő helyzete a családban.
Az egyes kérdésköröket az alábbiak szerint részleteztük:
1. — a stomát körülvevő bőr gyulladása, ragasztóallergiája, 

fistulák, hegek, deformitások, sérvek
— a stoma irrigálása (ézen belül a székletcsorgás előfor

dulása)
— a stoma működése közben keletkező zajok és szagok 

okozta gondok súlyossága
— a stoma esetleges sérülése
— az öltözködés
— az étkezés (diéta) nehézségei.
2. Ebben a tárgykörben arra kerestük a választ, hogy meg

tudjuk, a beteg számára melyik perioperatív időszak bizonyult 
lelkileg a legnehezebben elviselhetőnek. A műtét előtti néhány 
nap, közvetlenül a műtétet követő periódus, vagy a kórházi elbo
csátást követő hosszabb időszak?

3. A  társasági élettől való tartózkodás, esetleges félelem fo
kozatait, illetve az aktivitás mértékét vizsgáltuk, csakúgy, mint a 
munkahely viszonyulását a stoma-viselő visszatéréséhez.

4. Szexualitás a műtét előtt és a műtétet követően: erekció, 
ejaculatio, orgazmus, nemek közötti különbségek? A műtét előtti 
és utáni tájékoztatás hatékonysága?

5. A családi környezet és a stoma-viselés az együttélés során? 
A házasságok stabilitása a műtétet követően? Gyerekek tájékozta
tása a stomáról?

Eredmények

(Tekintve, hogy a vizsgálatot 100 betegen végeztük, az 
eredményeket csak százalékban adtuk meg, hiszen ez az 
abszolút számmal azonos.)

A stoma-ápolás módja és nehézségei 
A  megkérdezett és megvizsgált 100 stoma-viselő közül 
61%-nak volt kisebb-nagyobb bőrirritációs problémája. 
Sajnos, közülük 42% korszerűtlen, úgynevezett Saniliac- 
típusú bélsártartót viselt, és legjobb esetben is csak elvétve 
folyamodott öntapadós, egyrészes termékhez. A székürí
tést mindössze 28% igyekezett az irrigálás módszerével 
befolyásolni. Az irrigálók 72%-a naponta, 20%-a kétna
ponta és a fennmaradó 8 % rendszertelenül ürített székle
tet. Örvendetes ugyanakkor, hogy valamennyien korszerű 
és biztonságos Coloplast-készüléket használnak. Az irri
gálók 30%-a két irrigálás között csak úgynevezett minita- 
sakot viselt, a többség ekkor is rutinszerűen megszokott 
egy- vagy kétrészes eszközét alkalmazta.

Mindössze 2 beteg érezte magát annyira biztonságban, 
hogy csak kis tapaszt viseljen a stomán, tasakot nem. Nap
közbeni tevékenysége során 17 % észlelt rendkívül zavaró 
székletcsorgást a stoma mellett. Ök kivétel nélkül Saniliac 
bélsártartót viseltek. A stoma működésével együtt járó 
hangok zavarók voltak 42%-ban, a szagokkal 45% folyta
tott napi küzdelmet (42% Saniliac-viselő!). Az odor meg
kötésére aktív szenet és zeolitot próbáltak alkalmazni, és 
csak kevesen jutottak korszerű szénszűrős tasakokhoz. Az 
irrigálók ilyen gondokat alig említettek. Diétával, illetve 
étkezéssel összefüggésbe hozható panaszai voltak 
22%-nak. Esetükben a székürítés gyakorisága, a széklet 
konzisztenciája és a bélgázok mennyisége szaporodott a 
stoma viselése óta. Az egyénileg legmegfelelőbb étkezési 
új szokások kialakítása átlagosan 3/4—1 évet igényelt. 
Ezen a téren a megkérdezettek 80%-a a legtöbb segítséget 
az ILCO Klubtól kapta (8). A stomát ért sérülés, amely or
vosi beavatkozást igényelt volna, nem fordult elő. Ez azt is 
mutatja, hogy a sérülésre leginkább alkalmat adó irrigálás 
stoma-nővér segítségével, intézetben való elsajátítása 
biztonságos és eredményes módszer. Megemlítjük, hogy 
klinikánkon már egy éve működik speciális képzésben ré
szesült stoma-nővér. Abban az időben csak egyetlen nem
zetközi diplomával rendelkező szakdolgozó volt, és hazai 
speciális tanfolyamok még nem léteztek.

A stoma-viselés lélektani kérdései 
A stoma-viselés gondolata a betegek 65%-ának a műtétet 
megelőzően jelentette a legnagyobb lelki szorongást. A 
stresszhatás 10%-ban a közvetlen postoperativ időszakban 
tetőzött.

Erre az időszakra az jellemző, hogy a betegek többsége 
a műtét okozta fájdalom, dyscomfort, immobilitás, infúzi
ós kezelés, katéter-viselés okozta panaszoktól többet szen-
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ved, és még alig gondol a stomával. 25 %-ban a műtét utáni 
3 hónapon belül jelentkezett a stoma tényével kapcsolatos 
szorongás, depresszió maximuma.

Azok a betegek, akik daganatos alapbetegségükről az 
adjuváns kezelés és recidiva esélyeiről részletes és őszinte 
tájékoztatást kaptak, legalább olyan mértékben aggódtak 
betegségük, mint stomájuk okozta állapotuk miatt.

Szociális és foglalkozási problémák 
A megkérdezettek 40%-a komolyan aggódott, vajon mi
lyen reakciót vált ki stoma-viselő mivoltuk a kórházból ha
zatérve szociális környezetükből. Mintegy 65%-uk arról 
számolt be, hogy a műtét után jelentősen beszűkültek 
társadalmi-társasági kapcsolataik. Zárkózottá, aggódóvá 
váltak, a kiszolgáltatottság érzése állandósult és nehezen 
oldhatónak bizonyult. Volt azonban 16% közöttük, akik az 
ILCO Klub látogatószolgálata és az operáló-kezelő sebé
szeti team hathatós segítsége és nem utolsósorban család
juk áldozatkész empátiája révén nemcsak hogy átlendültek 
a kezdeti időszak mélységein, hanem közéleti-társasági ak
tivitásuk még fokozódott is a műtét előttihez képest.

Itt említjük meg, hogy a kérdezettek 82%-a válaszolt 
arra a kérdésre is, hogy a műtétet megelőző és az azt köve
tő időszakban, amikor a stoma elkerülhetetlensége bizo
nyossá vált, foglalkozott-e az öngyilkosság gondolatával: 
60% igennel válaszoló közül szerencsére mindössze egyet
len esetben fordult elő, a kórházból történő távozás után 3 
héttel, hogy egy stoma-viselő öngyilkosságot követett el.

Az ápolás, majd a rehabilitáció folyamatának talán 
egyik legfontosabb kérdése, hogy mikorra és milyen mér
tékben nyerheti vissza munkaképességét a beteg. Műtété 
idején munkaképes korú volt a megkérdezettek 68%-a. 
Eredeti foglalkozásához tért vissza közülük minden ötö
dik, vagyis 20%. A szellemi munkát végzők átlag 4 hónap
pal a műtét után, a fizikai, vagy zömmel fizikai munkát 
végzők pedig 5,3 hónappal a műtétet követően álltak ismét 
munkába. A fenti átlagidők az 50 évnél fiatalabb betegek
nél átlag 50%-kai rövidebbek voltak.

Ugyancsak a munkaképes korúakra vonatkoztatva, 
45%-ot rokkantsági nyugdíjba helyeztek, 5%-uk (vala
mennyien nők) feladták munkaviszonyukat, és 30%-ot, 
életkorát is figyelembe véve, némi korkedvezménnyel vég
leges nyugdíjba tettek. Ezek az adatok pontosan jellemzik 
a hazai rehabilitáció jelenlegi állapotát. A mai gyakorlat a 
leszázalékolás, a nyugdíjazás irányába hat. Adminisztratí- 
ve kétségtelenül ez a legegyszerűbb megoldás, de bizo
nyos, hogy nem a betegek és családjuk érdekét szolgálja.

Az életminőség biztosításának ezen a téren is legfonto
sabb kérdése, hogy daganatos, sőt stoma-viselő emberről 
lévén szó, a statisztikailag megbecsülhető és a  daganat stá
diumával konkrétabbá tehető túlélési esélyek figyelembe
vételével remélhető hátralévő élet milyen kvalitásokat ígér.

Ha a daganatos betegségének tudatával, stomája ápolá
sa okozta nehézségeivel küzdő beteget munkalehetőségétől 
is megfosztjuk, ezzel a reményt vesszük el tőle, és megin
gatjuk hitét abban a korábbi képben, melyet a műtété előtt 
vázoltunk fel számára. Tudniillik, hogy a stomával is lehet, 
sőt érdemes élni, hogy élete ugyan minőségében alapvető
en megáltozik majd, de örömök továbbra is várnak rá.

Amerikai adatokra hivatkozva nem álljuk ki az összeha
sonlítás próbáját, ha az amerikai betegeknek csak 5%-a 
kényszerül állásváltoztatásra, és 4%-ukat bocsátják el 
munkahelyéről. 11%-nak volt a stoma-viselés a foglalko
zással összeegyeztethetetlen, ugyanakkor közösségben 
dolgozók 96%-a úgy értékelte, hogy a kollektíva segítőké
szen támogatta (10).

A szexuális élet jellemzői
A szexuális élet stoma-műtét utáni alakulása az életminő
ség egyik nagyon fontos mértékének bizonyult. Kérdé
sünkre 35%-a válaszolt igennel abban a tekintetben, hogy 
műtété után van-e bármilyen természetű szexuális gondja.

A fennmaradók, tehát alapvetően nemmel válaszolók 
közül is az egyharmad úgy nyilatkozott, hogy a műtét előt
tihez képest csökkent a szex nyújtotta élvezete: negatív tar
talmú változást tehát a betegek több mint fele élt meg. 
Megemlítjük ugyanakkor, hogy 13% az aktivitás fokozó
dásáról számolt be. A szexuális zavarok egy része psychés 
eredetű. A stoma, a viselt tasak jelenléte, esetenként zör
gése hat zavarólag. A férfiaknál jelentkező valódi impoten
cia elsősorban a pelvicus vegetatív idegek sérülésével hoz
ható összefüggésbe. Házasságának tönkremenetelét 16% 
kapcsolta a stoma-viselőVé válás tényéhez (6).

A stoma-viselő helyzete a családban 
A megkérdezetteknek mindössze 8%-a tapasztalta a család 
komoly viszolygását a stoma-viselóvel szemben. Mintegy 
80%-ban a családok nagy megértéssel, de csaknem telje
sen laikus módon viszonyultak a stomához. A jó szándék 
és a szeretet e konkrét esetben kevésnek bizonyulhat, te
kintve, hogy itt egészen speciális ápolási feladatokat kell 
ellátni. Nagyfokú hiány és egyben sürgős pótolnivaló a 
stoma-terápiás szakképzett, speciális nővérhálózat orszá
gos megteremtése. Az operáló sebész a gondozás, utókeze
lés mellett a stoma-terápiás nővérrel együtt a coloproctolo- 
giai szakambulanciák keretein belül a családtagok 
felkészítését is el kellene végezze.

Megbeszélés
A stoma-viselők életminőségének vizsgálata folyamatos 
szakorvosi munkát igényel. Véleményük szerint az álta
lunk alkalmazott öt paraméterrel ez megvalósítható.

Legtöbbször a gyakorlati tennivaló, az egyes fogások és 
az egyre változó új és korszerű gyógyászati segédeszközök 
megismertetése, a tudásanyag folyamatos karbantartása, 
felfrissítése, személyes kapcsolat tartása nagyrészt a 
stoma-nóvér feladata kell, hogy legyen. Az Egyesült Álla
mokban ma több mint 3000, Angliában 273 magasan képzett 
stoma-terápiás nővér dolgozik. Magyarországon legalább 
150-re lenne szükség, hogy minden kórházba és coloproc- 
tologiai szakambulanciára jusson legalább egy, aki környe
zetére gyakorolt hatásával, tudásával és személyes példájá
val a segítőkről és az utánpótlásról is gondoskodni tudna. 
A hazai stoma-terápiás nővérképzés külföldi tapasztalatok 
és anyagi támogatás mellett megindult. Újabb jelentős lé
pést tettünk előre, de további fontos feladatunk biztosítani, 
hogy a frissen végzett stoma-nővérek valóban és főfoglal-
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kozásban azt csinálhassák, amire kiképzésük és megszer
zett tudásuk alkalmassá teszi őket. Mindemellett a betegek 
önszerveződő csoportjai, az ILCO Klubok is hatékony se
gítséget adnak.
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KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIA

A praeeclampsia hatása a neonatális morbiditásra
Веке Anna dr., Rigó János jr. dr. és Paulin Ferenc dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem L Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Papp Zoltán dr.)

A szerzők 52 praeeclampsiás toxaemiás és 30 normoten- 
siós terhességből született koraszülött neonatális morbi
ditását hasonlítják össze. Mindkét csoport azonos gesta- 
tiós korú koraszülöttekből állt. A császármetszés 
indikációja praeeclampsiában anyai proteinuria (>1000 
mg/24 óra), magas vérnyomás (>160/100 Hgmm), a 
magzatban kóros cardiotocogram és flowmetria. A kont
roll csoportba tartozó koraszülöttek esetében a császár- 
metszés indikációja megindult szülésnél fekvési, illetve 
tartási rendellenesség, előzetes császármetszés, fájás
gyengeség. Eredményeik szerint szignifikáns különbség 
mutatkozik a két csoport között — a praeeclampsiás cso
portban a születési súly alacsonyabb, a thrombocytope
nia gyakoribb, a respiratiós napok száma több és az 
ápolási idő hosszabb. A praeeclampsiás anyák koraszü
löttjeiben a korai neurológiai tünetek gyakoribbak, mint 
a kontroll csoportban. Megállapítható, hogy a praeec
lampsiás toxaemiás koraszülöttek neonatális morbiditása 
magasabb. Ez feltehetően inkább a retardatióval, mint a 
praeeclampsiával magyarázható.

Kulcsszavak: praeeclampsiás toxaemia, anyai hypertensio, int
rauterin retardatio, neonatális morbiditás

Ismert, hogy a praeeclampsiás állapot súlyosan befolyá
solja a lepény működését és a magzat méhen belüli fejlődé
sét. A praeeclampsiás terhességekből született újszülöttek 
20—80%-a retardált (3, 5, 16, 18, 29). Sibai és mtsai (27), 
valamint Gilstrap és mtsai (8) szerint enyhe fokú praeec
lampsiában is 13,5, illetve 8,4%-ban fordul elő dysmaturus 
magzat. Az 1500 gramm alatti születési súlyú újszülöttek 
17%-a súlyos praeeclampsiás toxaemiás anyától születik 
(32).

Az intrauterin retardatión kívül a koraszülés és a peri
natalis hypoxia szövődményei a legjelentősebb magzati 
morbiditási tényezők a praeeclampsiás anyák újszülöttei
ben (18). A praeeclampsiás állapot az újszülött idegrend
szerének állapotát is befolyásolja (17, 32), bár ismert, hogy 
az intrauterin retardatio önmagában is felelős lehet a kóros 
neurológiai tünetekért (20).

A praeeclampsiás terhesség egyidejűleg veszélyezteti 
az anyát és a magzatot. A praeeclampsia kezelésének szin

Effect of pre-eclampsia on neonatal morbidity. In
this study the outcome of two groups of premature infants 
bom by caesarean section were compared from 52 
hypertensive mothers with severe pre-eclampsia and from 
30 normotensive mothers. The indication of caesarean 
section in pre-eclampsia was: proteinuria (> 500  mg/24 
h), high blood pressure (>160/100 mmHg), abnormal 
cardiotocogram and abnormality in flowmetry (fetal di
stress). Every infant was premature as well as in the con
trol group. Significantly smaller mean birthweight and 
longer nursing-time in neonatal intensive care unit 
(NICU) were found in the pre-eclamptic group. Neonatal 
illnesses and complications are more frequent ih the pre
eclamptic group. The time of ventilation was also longer. 
There are more early neurological disorders in the pre
eclamptic group than in the control one. The authors can 
establish that pre-eclamptic toxemia increases the mor
bidity in the neonatal period. This is due to the chronic 
intrauterine fetal distress as well as the retardation.

Key words: pre-eclamptic toxemia, hypertensive mother, neo
natal illness, intrauterine retardation

te egyetlen definitiv módja a megfelelő időben végzett csá
szármetszés.

Praeeclampsiás terhességben napjainkban sem egysé
ges az álláspont a terhesség befejezésének idejét illetően 
(10, 13, 24, 32). A szülés időpontjának megválasztásakor 
elsődleges szempont az anya állapota, amennyiben ez lehe
tővé teszi, figyelembe kell venni a magzat várható életkilá
tásait és morbiditási esélyeit is.

Klinikánk terhespatológiai részlegének egyik profilja a 
praeeclampsiás terhesek ellátása; ezért szükségesnek tar
tottuk a praeeclampsiás terhességekből született újszülöt
tek neonatális morbiditásának vizsgálatát. Közleményünk
ben praeeclampsiás terhességből, császármetszéssel 
született koraszülöttek neonatális jellemzőit hasonlítottuk 
össze hasonló gestatiós idejű, normotoniás anyák császár- 
metszéssel született koraszülötteinek morbiditásával. 
Vizsgálni kívántuk a különböző újszülöttkori kórképek 
előfordulását és gyakoriságát e rizikócsoportban.

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 37. szám 1999



Beteganyag és módszer
Vizsgálatunkban 52 praeeclampsiás terhességből császármet
széssel született koraszülött neonatális adatait hasonlítottuk 
össze. Praeeclampsiás gravidák közül azokat a terheseket vizs
gáltuk, akik vérnyomása 160/100 Hgmm vagy ezen érték feletti 
volt és fehéijeürítésük meghaladta az 1000 mg/24 órát. A császár- 
metszés indikációját a súlyos praeeclampsiás állapot, a befolyá
solhatatlan magas anyai vérnyomás, a súlyos fokú proteinuria, a 
krónikus fetalis distress, az intrauterin magzati retardatio fennál
lása indokolta. A lepényleválással, a placenta tapadási rendelle
nességével, a többes terhességgel és az igazolt intrauterin infek
cióval szövődött esetek anyagunkban nem szerepelnek. A 
kontroll csoportba normotoniás anyák koraszülöttei kerültek. 
Ezekben az esetekben a császármetszés indikációja megindult 
koraszülésnél fekvési, illetve tartási rendellenesség, előzetes csá
szármetszés, fájásgyengeség volt. A kontroll csoportot a gestatiós 
kor szerint illesztettük a vizsgált praeeclampsiás betegcso
porthoz.

A praeeclampsiás 52 gravida klinikai adatait a következőkben 
ismertetjük. Az anyai élekor 26,5 ± 5 ,0  év volt. A paritas sorszá
ma szignifikáns különbséget mutatott, a praeeclampsiásoknál 
39/52 esetben volt szó első szülésről, szemben a kontrollcsoport 
12/30 esetével (p < 0,005). A  praeeclampiás terhes nők átlagos 
systolés vérnyomásértéke 180,3±2 Hgmm, a diastolés vérnyo
más átlagértéke 117,8±  1 Hgmm volt. A praeeclampsiás csoport
ban kóros cardiotocographia (CTG) az esetek több mint kéthar
madában, kóros uteroplacentáris és magzati flowmetriás lelet az 
esetek csaknem háromnegyed részében, meconiumos magzatvíz 
7 esetben fordult elő. A praeeclampsiás terhesek: alfa-metildopa 
(Dopegyt), Ca csatorna blokkoló (Corinfar, Cordaflex), hydrala- 
zin (Depressan), prasosin (Minipress) oralis kezelésben, Mg 
és Nepresol infúzió, valamint szedatív (Seduxen) terápiában ré
szesültek. Néhányan előzőleg más intézetben vízhajtó tablettát 
(Furosemid, Brinaldix) is kaptak. A magzati retardatio kezelésé
re aminophillint tartalmazó Rindex-5 (1000 ml/nap) vagy Rheo- 
macrodex (500 ml/nap) infusiót alkalmaztunk.

A gestatiós kor meghatározását a szülész és a neonatológus 
egymástól függetlenül végezte, ha két hétnél nagyobb eltérés adó
dott, az értékelést a Dubowitz score szerint megismételtük. Re
tardáltnak tekintettük a koraszülöttet, ha születési súlya nem érte 
el a 10-es percentil értéket.

A  súly- és hosszpercentil értékek alapján a retardáltakat to
vábbi két csoportra, aszimmetrikusan és szimmetrikusan retar- 
dáltakra osztottuk. Ez utóbbi csoportba kerültek azok a koraszü
löttek, akiknek sem a súlyuk, sem a hosszuk nem érte el a 10-es 
percentik. Tekintettel ezen esetek kis számára, részletes, 
retardáció-csoportonkénti statisztikai feldolgozást nem végez
tünk. Az újszülöttek laboratóriumi vizsgálatai közül az első élet
órában vett vérmintából készült paramétereket hasonlítottuk 
össze; kivétel a serum bilirubin érték: ez esetben a legmagasabb 
értéket vettük figyelembe. A vérnyomásmérés szintén a megszü
letést követő első órán belül történt az újszülöttekben.

A  statisztikai elemzést kétmintás t-próbával végeztük.

Eredmények

Az újszülöttkor adatai
A vizsgált praeeclampsiás és kontroll csoport gestatiós 
ideje megegyezett, a 28. héttől a 36. hétig teijedt, ez utób
bit nem haladta meg. Az átlagos gestatiós idő a praeec
lampsiásoknál 33,0 ± 2  hét, illetve a kontroll csoportban 
3 2 ,3 + 2  hét volt.

A születési súly átlagértékei szignifikáns különbséget 
mutattak a két csoport között, a praeeclampsiás anyák ko
raszülöttei szignifikánsan kisebb súllyal születtek. A szü
letési súly á tlag a i S. E. a praeeclampsiás csoportban 
1501 ± 4  g, a kontroll csoportban 1916 ± 3  g (p <0,00002).

1000 g alatti súlyú koraszülött csak a praeeclampsiás cso
portban fordult elő. A praeeclampsiás csoportban szereplő 
koraszülöttek több mint 50%-ában (28/52) a születési súly 
nem érte el a 10-es percentilt, míg a kontroll csoportban 
valamennyi koraszülött eutrophiás volt. Aszimmetrikus 
retardációt 15 koraszülöttben, szimmetrikus retardációt 13 
koraszülöttben találtunk. 1500 g alatti súlyt a praeeclamp
siás csoportban 26, a kontroll csoportban 4 újszülöttnél 
találtunk, míg 2000 g feletti születési súly a praeeclamp
siás csoportban 4, a kontroll csoportban szintén 4 újszü
löttnél fordult elő (1. táblázat). A születési hosszban nem 
mutatkozott szignifikáns eltérés, bár tencenciájukban a 
praeeclampsiás csoportbeliek kisebbek: átlagos hosszuk 
42±4 ,2  cm a kontroll csoportban talált 4 4 ± 4 ,2  cm át
lagértékkel szemben.

1. táblázat: Az újszülöttek születési súlyának megoszlása

Születési súly (g) Praeeclampsiás 
(n =  52)

Kontroll 
(n =  30)

< 1000 4 0
1000 -1249 8 1
1250 -1449 14 3
1500-1999 22 12
2 0 0 0 -2 4 9 9 3 13
2500 1 1

Összesen 52 30

A megszületés utáni állapot jellemzői közül az 1, illetve 
az 5 perces Apgar-érték megoszlását vizsgáltuk. Összeha
sonlítva 1 perces korban a praeeclampsiás csoportban 28, 
míg a kontroll csoportba 13 esetben fordult elő 7 alatti 
Apgar-érték, vagyis mindkét csoportban az újszülöttek kö
zel 50—50%-ában. Az 5 perces Apgar-értéket tekintve, 7 
alatti érték csupán 2—2 esetben fordult elő.

Az acidosis előfordulása (praeeclampsiásoknál 18/52, 
a kontrolioknál 9/30), a pH-érték átlaga±S. E. (praeec
lampsiásoknál 7,27±0,1, a kontrolioknál 7,28±0,1) érté
kűnek adódott. A partialis oxigén tenzió (pCf) praeec
lampsiásoknál 42,9 ±  11,2 Hgmm, kontroll csoportban 
40,3 ±  10,7 Hgmm; nem különbözött egymástól a koraszü
löttek e két csoportjában. A megszületés után az első élet
órán belül mért vércukorértékek alacsonyabbak voltak 
ugyan a praeeclampsiás csoportban, de a különbség nem 
bizonyult szignifikánsnak. A vércukorszint a praeeclamp
siás csoportban 81 mg/dl, a kontroll csoportban 87 mg/dl 
volt. A hypoglycaemia (vércukor < 30  mg/dl) előfordulása 
nem mutatott statisztikailag értékelhető különbséget a két 
csoport között (praeeclampsiásoknál 7/52, a kontrolioknál 
1/30). Az acidosis, a hypoxia és a hypoglycaemia előfordu
lását a 2. táblázatban tüntettük fel. Az újszülöttek az első 
életórában mért vérnyomásértékeinek átlagát összehason
lítva, nem találtunk eltérést a két csoport között. A systolés 
vérnyomás (RR) a praeeclampsiás csoportban 54 ±13 
Hgmm, a kontroll csoportban 53±10 Hgmm).

Az újszülöttkori vér-jellemzőket a 3. táblázat tartal
mazza. A haematokrit átlagértéke nem mutatott szignifi
káns különbséget a két csoport között: 0,65 1/1-t megha-
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2. táblázat: Újszülöttkori állapot

Praeeclampsiás 
(n =  52)

Kontroll 
(n =  30

Acidosis

Hypoxia

Hypoglycaemia

I
N
I
N
I
N

18
34
24
28

7
45

9
21
14
16

1
29

I: igen hypoxia: art. рО г<60 Hgmm
N: nem cap. pC>2<40 Hgmnr
acidosis: pH 7,25 hypoglycaemia: vérukor<30 mg/dl

3. táblázat: A vér egyes jellemzői

Praeeclampsias 
(n =  52)

Kontroll 
(n =  30)

Henjoglobin <  14 g% 4 2
Haematokrit < 0 ,4 0  1/1 3 3
Haematokrit > 0 ,65  1/L 4 0
Thrombocyta< 100 G/l 12* 1

* p<0,01

ladó haematokrit értéket a praeeclampsiás csoportban 4 
esetben találtunk. Anaemiásnak (H tk<40 1/1) 3—3 kora
szülött mutatkozott mindkét csoportban. A fehérvérsejt
számban sem találtunk eltérést, a praeeclampsiás csoport
ban 14,2 ±  10,7 G/l, illetve a kontroll csoportban 
14,5±12,9 G/l volt. Az átlagos thrombocytaszámban vi
szont szignifikáns különbség jelentkezett, értéke 
211,4 ± 83,4 G/l volt a praeeclampsiás csoportban, míg 
25l,l ±88,8 G/l a kontroll csoportban (p<0,04). Hasonló
képpen az újszülöttkori thrombocytopeniás esetek előfor
dulása is szignifikáns különbséget mutatott. A praeec
lampsiás csoportban 12 újszülött, a kontroll csoportban 1 
újszülött volt thrombocytopeniás. Az irodalmi adatoknak 
megfelelően (14) a határértéket 100 G/l-ben adtuk meg.

Az icterus előfordulásának gyakorisága, valamint a se
rum bilirubinszint átlagértékei nem mutattak lényeges kü
lönbséget a két csoport között.

Újszülöttkori betegségek
A légzészavarok közül a különböző kórformák előfordulá
sát vizsgálva a két csoportban nem találtunk szignifikáns 
eltérést (4. táblázat). A primer légzőszervi betegségek kö
zül a wet lung (nedves tüdő) és a hyalin membrán betegség 
összevonva sem mutatott szignifikáns eltérést a két csoport 
között.

Összehasonlítottuk a lélegeztetés korai szövődményei
nek (pneumothorax, pneumomediastinum, pulmonalis in
terstitialis emphysema, összefoglaló néven a táblázatban 
PTX néven szerepelnek), valamint a bronchopulmonalis 
dysplasia (BPD) és a szekunder pulmonalis infekciók gya
koriságát a két csoportban. A bronchopulmonalis dyspla
sia előfordulását a praeeclampsiás csoportban öt alkalom
mal, míg a kontroll csoportban egy alkalommal észleltük. 
Figyelemre méltó a szerzett pulmonalis fertőzések gyako-

4. táblázat: Újszülöttkori kórképek megoszlása

Diagnózisok Praeeclampsiás
(П j Z )

Kontroll 
(n =  30)

Wet lung 18 10
Hyalin membrán betegség 6 2
Wet lung +  hyalin 
membrán betegség 24 12
Pneumothorax 3 3
Bronchopulmonalis dysplasia 5 1
Infekció 18 6
Nyitott Botallo vezeték 5 3
Agykamrai vérzés 5 3
Hyperviscositas 4 2

5. táblázat: Respiratiós terápia

Praeeclampsiás Kontroll
(n =  52) (n =  30)

Respiratiot igénylő esetek
száma 43 19*
Respiratiós terápia (esetszám) 

garatoxigén 15 8
CPAP 15 6
PEEP 12 5

Respiratiós terápia (nap) 
garatoxigén 38 18
CPAP 25 11
PEEP 15 5

* p<0,05

riságában mutatkozó eltérés, a praeeclampsiás csoportban 
ezek háromszor gyakoribbak, mint a kontroliban, ennek 
ellenére a különbség nem szignifikáns.

A nem légzőszervi eredetű morbiditást a nyitott 
Botallo-vezeték okozta keringészavar, a hyperviscositas 
syndroma, illetve az agykamrai vérzés esetei képviselték. 
Ezek gyakorisága egyik csoportban sem haladta meg a 
10%-ot. Agy kamrai vérzés a praeeclampsiás csoportban 
öt esetben mind 1500 g alatti születési súlyú koraszülöttön 
fordult elő. A korai neurológiai tünetek (hyperirritabilitas, 
izomtónus-eltérések) szignifikánsan magasabb gyakorisá
ga is megfigyelhető volt, a praeeclampsiás csoportban 18 
esetben, míg a kontroll csoportban 2 esetben fordultak elő. 
Ezen tünetek jelentős része néhány napon belül rende
ződött.

Újszülöttkori terápiás beavatkozások 
Az intenzív osztályon alkalmazott legfontosabb terápiás 
beavatkozások közül különösen nagy jelentősége van a res- 
piratiós kezelésnek (5. táblázat). A praeeclampsiás anyák 
koraszülötteiben 42/52 esetben, a kontroll csoportban 
19/30 esetben történt lélegeztetés. A két csoport között 
szignifikáns a különbség. Ez azt jelenti, hogy a praeec
lampsiás anyák koraszülötteiből szignifikánsan többen 
szorultak lélegeztetésre, mint a kontroll koraszülöttekből.

A különböző respiratiós módszerek alkalmazásának 
megoszlását is ismerteti az 5. táblázat. A koraszülötteket
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a betegségükben alkalmazott legsúlyosabb respiratiós mód 
szerint soroltuk csoportokba. A praeeclampsiás csoport
ban 12 esetben mechanikusan, PEEP üzemmódban, 15 
esetben nasalis CPAP-pal, illetve 15 esetben garatoxigén
nel lélegeztettünk. A kontroll csoport lélegeztetett betegei
nek megoszlását összehasonlítva a fentiekkel, szignifikáns 
eltérést nem találtunk.

A különböző lélegeztetési módok napokban kifejezett 
időtartamának összehasonlításakor sem adódott szignifi
káns különbség a két csoport között.

Az egyéb terápiás beavatkozások, transzfúzió, vércsere 
(icterus, illetve hyperviscositas miatt) előfordulásában 
sem mutatkozott eltérés. Az intenzív osztályon töltött átla
gos ápolási idő szignifikánsan magasabb volt a praeeclamp
siás csoportban. A praeeclampsiás csoport tagjainak át
lagos ápolási ideje 14,6+8,5 nap, míg a kontroll csoporté 
11,1 ±5,1 nap (p<0,04). 28 nap, illetve ennél hosszabb 
ápolási idő a praeeclamsiás csoportban 6 esetben fordult 
elő, míg a kontroll csoportban egy esetben sem.

Megbeszélés

A praeeclampsiás terhességből született koraszülöttek kö
zött igen magas arányban figyelhető meg magzati retarda
tio (5). Komoly dilemmát okoz a toxaemiás terhesek szülé
si idejének megválasztása (2, 15, 28). Számos szerző 
igazolta (10, 28, 30), hogy megfelelő neonatológiai háttér 
esetén az életképesség határát meghaladó korban a kora
szülöttnél jobb eredmény érhető el az időben elvégzett csá
szármetszéssel, mint a praeeclampsiás toxaemia konzerva
tív kezelésével. Ezért a legtöbben nem ajánlják a szülés 
késleltetését toxaemiás esetekben (21, 23, 25), még a felté
telezett elégtelen surfactant termelés esetében sem. Szymo- 
nowicz és Yu (32) szerint a praeeclampsiás terhességből 
elektív császármetszéssel született koraszülöttek között 
magasabb a hyalin membrán betegség előfordulása, mint 
hüvelyi szülésnél, bár ez a különbség statisztikailag nem 
szignifikáns. Tubman és mtsai (33) szerint az anyai hyper
tonia esetén nő a respiratiós distress syndroma (IRDS) in- 
cidenciája. Ha viszont a hypertoniás anya magzata retar
dált — illetve 24 óránál hosszabb idő telik el a 
burokrepedést követően —, megszületés után az IRDS elő
fordulása csökken. A szülés módját is figyelembe véve azt 
találták, hogy a császármetszés növeli a hypertoniás anyák 
esetében is az IRDS előfordulását. Vizsgált betegeinkben 
a császármetszést mint rizikófaktort kiküszöböltük a 
hyalin membrán betegség szempontjából (a kontroll cso
port tagjai is császármetszéssel születtek), a hyalin memb
rán betegség frekvenciája valamivel több, mint 10% volt a 
praeeclampsiásokban, szignifikánsan azonban nem maga
sabb, mint a kontroll csoportban. Míg a praeeclampsiás 
csoportban a magzati retardatio, addig a kontroll eutrophi- 
ás koraszülött csoportban a megindult koraszülés szerepelt 
az IRDS gyakoriságát csökkentő faktorként.

A koraszülöttekre jellemző adaptációs nehézségek szempont
jából a praeeclampsiás és kontroll koraszülöttek között vizsgált 
anyagunkban szignifikáns eltérés nem mutatkozott, sem az 
Apgar-értékben, sem az acidosis, sem a hypoxia, sem a hypogly-

caemia előfordulásában. Az irodalomban a hypoglycaemia elő
fordulása praeeclampsiás anyák koraszülötteiben 33,3% (16), il
letve 24,5% (18), míg anyagunkban ez az érték a 15%-ot sem éri 
el. Eredményeinkkel ellentétben más munkacsoportok is (1, 14) 
a hypoglycaemia gyakoribb előfordulását figyelték meg. A mag
zati retardatio kezelésében részben a magzat energiaellátása, 
részben az anyai volumenpótlás céljából klinikánkon rutinsze
men alkalmazunk Rindex-5 infúziós terápiát. Feltehetően ez a 
kezelés is befolyásolja az újszülött vércukorértékét.

Praeeclampsiás toxaemiás terhességből császármet
széssel világra jött koraszülöttek neonatális állapotát és 
morbiditását vizsgálva a kontroll csoporthoz képest a kö
vetkezőkben találtunk szignifikáns különbséget:

L A születési súlyban, a praeeclampsiás csoportban 
szignifikánsan kisebb a születési súly, mely a kóros lepé
nyi funkciónak tulajdonítható. Az Apgar-értékek, a sav
bázis viszonyok és az oxigénellátottság összehasonlítása 
azt igazolja, hogy a dysmaturus koraszülöttek is jó állapot
ban jöhetnek világra a megfelelő időben végzett császár- 
metszés esetén. Ezt erősítik meg Szymonowicz és Yu (32) 
megfigyelései is. Az IRDS alacsony előfordulási aránya 
Szymonovicz és Yu és Langer (15, 32) szerint főleg a retar
dációval magyarázható.

A laboratóriumi értékek közül betegeinken figyelem
felkeltő:

2. A praeeclampsiás csoportban a thrombocytopenia 
gyakorisága, melynek megléte az esetleges HELLP-synd- 
romát megelőző állapotra utalhat (3, 34). Kleckner és 
mtsai (28) vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy veszé
lyeztetett terhességében a thrombocytopenia mind az anyá
ban, mind a magzatban közösen előforduló tényező. A 
praeeclampsiás gravidák újszülötteinek 47%-ában fordul 
elő thrombocytopenia (2). Egyes szerzők szerint az ala
csony thrombocytaszám kialakulásában szerepet játszhat a 
vérnyomáscsökkentésre alkalmazott hydralazin hatása is 
(31, 34, 35). Az újszülöttkori thrombocytopenia a terhes
ségi korhoz képest kisebb súllyal (22, 30), acidózissal (6, 
26), koraszülöttséggel, alacsony Apgar-értékkel (19,26) és 
a neonatalis polycythaemiával függ össze (11). Más szerzők 
szerint a thrombocytopenia elősegíti a központi idegrend
szeri vérzés kialakulását (34), bár a vérzések kialakulásá
hoz a thrombocytopenia önmagában nem elegendő tényező. 
Saját vizsgálatainkban az agykamrai vérzésben szenvedő 
nyolc betegen csak egy esetben találtunk 100 G/l alatti 
thrombocytaszámot. Az agy kamrai vérzés előfordulásá
ban nem mutatkozott szignifikáns különbség anyagunkban 
a két vizsgált csoport között, de a praeeclampsiás csoport
ban az újszülöttek thrombocytaszámának átlaga alacso
nyabb volt a kontrolokéhoz képest. Az agy kamrai vérzé
sek kialakulása összefügghet a respiratiós terápiával, az 
esetleges hypoxiás-ischaemiás agyi keringészavarral, illet
ve a kezelés és ápolás során fellépő vérnyomáskiugrások
kal. Grella és mtsai (9) megfigyelték, hogy a praeeclamp
siás terhességből született koraszülöttek között gyakoribb 
az intraventricularis vérzés, és feltételezik, hogy ennek sú
lyossága összefügg az anyai hypertensio tartamával. A ko
rai kóros neurológiai tünetek magas aránya, mivel az as
phyxia gyakorisága nem különbözik a két csoportban,
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inkább a méhen belüli retardált fejlődéssel magyarázható. 
Cipelletti és mtsai (4) 78 praeeclampsiás és 78 intrauterin 
dystrophiás kontroll koraszülött neurológiai morbiditási 
adatai alapján a kóros neurológiai tünetek hátterét elemez
ve, csak az 1 perces alacsony Apgar-értéket találták prog- 
nosztikailag jelentősnek.

3. A respiratiós terápiát igénylők szignifikánsan maga
sabb aránya figyelhető meg a praeeclampsiás terhességből 
születetteknél. Szymonowicz és Yu (32) szerint mivel ezen ko
raszülöttekben a nyitott Botallo-vezeték okozta keringés
zavarok, a bronchopulmonalis dysplasia és a hypotensio gya
koribbak, tartósabb mechanikus ventilatiót igényelnek.

4. A hosszabb ápolási idő gyakoribb a praeeclampsiás 
csoportban, de a különböző kórformák között nem talál
tunk szignifikánsan értékelhető különbséget, így a 
hosszabb intenzív ápolási időt feltehetően a tartósabb léle
geztetés befolyásolja. Anyagunkban a bronchopulmonalis 
dysplasia előfordulási aránya magasabb, közel 10%-os volt 
a praeeclampsiás anyák koraszülötteiben, ebben a csoport
ban feltehetően ez magyarázza a nagyobb respiratiós rátát. 
Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy súlyos 
praeeclampsiás terhesség esetében is, ha a császármetszés 
időben történik, jó állapotban és életkilátásokkal születhet 
meg a koraszülött. Ezt a megállapítást támasztják alá 
Friedman és mtsai (7), akik 35. terhességi hét előtt szüle
tett koraszülöttek postnatalis állapotát vizsgálva megálla
pították, hogy a praeeclampsia önmagában nem befolyá
solja kedvezőtlenül a postnatalis kimenetelt. A születési 
súlyon és a hosszabb ápolási időn kívül nem találtak egyéb 
különbséget a koraszülöttek morbiditásában.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a praeeclampsiás 
terhesek esetében az időben elvégzett császármetszés során 
született koraszülöttek neonatális morbiditása nem különbö
zik lényegesen a kontroll csoporthoz képest. Az észlelt elté
rések feltehetően inkább a retardatióval, továbbá a praeec
lampsiás állapot fennállásának időtartamával, mint magával 
a praeeclampsia súlyosságával magyarázhatók. A praeec
lampsiás terhességből született koraszülöttek prognózisa 
„quo and sanationem” nem rosszabb, mint a normotoniás 
anyák koraszülöttei esetében. A késői prognózist illetően pe
dig további következtetések levonása a rendszeres utánvizsgá- 
latok eredményeinek feldolgozása után várható.
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LITHOTHERAPIAS
I N T É Z E T
M I S K O L C

E PE K Ö V E K , V E SE K Ö V E K
E S W L  K E Z E L É S E

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY M ISKOLCON, A SEMMELWEIS KÓRHÁZ  
TERÜLETÉN M EG KEZDTE M ŰK Ö DÉSÉT A LITHOTHERÁPIÁS INTÉZET.

AZ INTÉZET DORNIER MPL 9 0 0 0 -X  TÍPUSÚ LITHOTRIPTERREL  
RENDELKEZIK, MELY AZ ORSZÁG L EG N A G Y O BB TELJESÍTM ÉNYŰ ESWL 
BERENDEZÉSE. A KÉSZÜLÉK EPEHÓLYAG, EPEÚT, VESE ÉS HÚGYÚTI  
KÖVEK IN LINE U L TR A H A N G O S ÉS RÖNTGEN CÉLZÁSSAL TÖRTÉNŐ  
LÖKÉSHULLÁM  KEZELÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ.

AZ INTÉZET 30 Á G Y A S R E F E R E N C I A - O S Z T Á L L Y A L  RENDELKEZIK.
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Laparoscopia szerepe a prosztatarák kezelésében
Gabriel P. Haas dr., Bryan P. Shumaker dr., Peter A. Haas dr. és Tóth Csaba dr.1"
Wayne State University School of Medicine Section of Urological Oncology Department of Urology Detroit (vezeti: Gabriel P. Haas dr.) 
Bács-Kiskun megyei Kórház, Urológiai-sebészeti Osztály (osztályvezető: Tóth Csaba dr.)1

A kismedencei nyirokcsomók laparoscopos eltávolítása 
új sebészeti módszer, aminek egyre nagyobb szerepe van 
a prosztatadaganatok kezelésében. A nyirokcsomó-metas- 
tasisok felismerése határozza meg a rák további kezelési 
módszerét. A klinikai vizsgálatok ezeket gyakran nem 
tudják pontosan kimutatni, ezért radikális prostatectomia 
előtt álló beteg nyirokcsomóit hisztológiailag meg kell 
vizsgálni. A laparoscopos nyirokcsomó-eltávolítás a be
tegeket alig terheli meg, biztonságos, és pontos alternatí
va a feltárásos műtéttel szemben.

Kulcsszavak: lapäroscopia, prosztatarák, lymphadenectomia

Évente több, mint 140 000 prosztatarákot diagnosztizálnak 
az Egyesült Államokban. Ez a leggyakoribb rosszindulatú 
daganat férfiakban, és évenként 42 ezren halnak meg a be
tegségben. Annak ellenére, hogy ennyire gyakori beteg
ség, a prosztatarák kezelésében sok a tisztázatlan kérdés. 
A kutatások célja megállapítani, hogy a betegség különbö
ző stádiumaiban mi a legeredményesebb kezelési módszer. 
Ha a prosztatarák még nem terjedt rá a nyirokcsomókra, 
sugárterápiával vagy radikális prosztatektomiával gyógyít
ható. Metastatikus tumorokat viszont hormonális beavat
kozással kezeljük, vagy sebészetileg orchidectomiával, 
vagy gyógyszeresen a testosteron termelésének megakadá
lyozásával. Sem a radicalis prosztatektomia, sem a sugárterá
piás kezelés nem hosszabbítja meg a beteg élettartamát, ha 
a regionalis nyirokcsomókban vagy azokon túl áttét keletke
zett. Tehát a helyes terápiás terv elkészítéséhez alapvető fon
tosságú a rák elterjedtségének pontos meghatározása.

A betegek körülbelül 30%-ának — akiknél a klinikai 
vizsgálat nem mutatja ki, hogy a betegség a prosztatán túl ter
jedt már — nyirokcsomóáttéte van (9). E betegek több mint 
a felénél két éven belül csontáttétel keletkezik (2). Újabb ku
tatások kimutatták, hogy korai hormonterápia meghosszab
bítja a Dl (N + M—) betegek élettartamát (5).

A prosztatarák stádiumát a prosztata tapintása, rectalis 
ultrahangvizsgálat, computertomographia (CT) vagy mág
neses rezonancia (NMR), csont izotóp vizsgálata, a pros
tata specificus antigen (PSA) és a savanyú foszfatáz ered- *

* Jelenlegi munkahely: Debreceni Orvostudományi Egyetem, Urológiai 
Klinika (igazgató: Tóth Csaba dr.)

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 37. szám

The role of laparoscopy in treatment of prostate 
cancer. Laparoscopic lymphadenectomy is a new surgi
cal modality with increasing usage in the staging and 
management of prostate carcinoma. Since the presence 
or absence of metastatic disease in the pelvic lymph 
nodes must be assessed for proper treatment planning, 
and preoperative staging studies have a high rate of false 
negative results, histological evaluation of the pelvic 
lymph nodes should be performed prior to radical 
prostatectomy. Laparoscopic pelvic lymphadenectomy is 
a well tolerated, safe, and accurate alternative to the con
ventional open surgical procedure.

Key words: laparoscopy, prostate cancer, lymphadenectomy

ménye dönti el. Radikális prosztatektomiák szövettani 
vizsgálatából kiderült, hogy a betegek 7%-ában negatív 
PSA (4,0 mg/ml) mellett, Ш. 35%-ában emelkedett PSA 
(4—10 mg/ml) esetén kismedencei nyirokcsomókban korai 
áttétet lehet találni (8). CT vagy lymphangiographia kimu
tathatja a megnagyobbodott nyirokcsomókat, de ezek a 
vizsgálatok nem elég érzékenyek ahhoz, hogy 1 cm-nél 
kisebb nyirokcsomókat láthatóvá tegyenek. A patológiai 
stádium megállapításához radikális prosztatektomiát meg
előzően a kismedencei nyirokcsomók eltávolítása és szö
vettani vizsgálata szükséges. Ha a nyirokcsomókban áttét 
van, a prosztatektomia nem indikált.

A nyirokcsomók laparotomiás eltávolítása átlag 6—8 
napi kórházi tartózkodást igényel. A műtét utáni szövőd
mények száma 12—25 %, mint pl. sebfertőzés, transzfüziót 
igénylő vérzés, kismedencei vena-trombózis, tüdőembó
lia, lymphocele (6, 1). A komplikációk száma még maga
sabb, ha a nyirokcsomóműtétet radikális prosztatektomia 
köVeti. Ezek a nehézségek indították el az érdeklődést 
újabb és jobb sebészeti módszerék iránt, amelyek csök
kentik a szövődmények számát, megrövidítik a kórházi tar
tózkodás idejét és lehetővé teszik a kismedencei nyirok
csomók szövettani vizsgálatát.

A kismedencei nyirokcsomók laparoscopos eltávolítá
sát először Dániában végezték a 70-eS években (2, 4). Ez 
az eljárás az utóbbi években nagyon elterjedt. Előnye, 
hogy a seb kicsi, a műtét utáni gyógyulási idő rövid, és a 
szövődmények száma alacsony. Más területen végzett lapa
roscopos gyakorlatunkról már beszámoltunk (3, 10).
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Módszer

Műtéti előkészítés
Laparoscopia előtt a betegek két napig ne fogyasszanak tejtermé
keket, a gázképződés csökkentése érdekében. A műtét előtti éjjel 
éjféltől se enni, se inni nem szabad. A béltisztítás hashajtóval és 
beöntéssel történik. A műtét alatti béltágulás elkerülésére az alta
táshoz N20-ot nem használnak. A beteg testhőmérsékletét fi
gyelni kell, mert a nagy mennyiségű C 02-gáz hőmérsékletesést 
okozhat. A hólyagot a műtét alatt Foley-katéterrel tartjuk üresen.

Műtéti módszer
A műtét kezdetén a köldökgyűrű peremén történő bőrmetszésen 
át Veress-féle tűn keresztül szén-dioxidot engedünk a hasüregbe 
(1. ábra% Ugyanezen a bőrmetszésen át vezetjük az első trokárt 
a hasüregbe a laparoscop számára. A második trokárt a középvo
nalban, kétujjnyira a szeméremcsont fölött, a harmadikat és ne
gyediket a jobb és bal oldalon a McBümey-ponttól laterálisán 
kell beszúrni (2. ábra). A retroperitoneum megnyitásához szük
séges műszereket, horgokat, kampókat, elektromos késeket vagy 
lézert ezeken a kanülökön át vezetjük a hasüregbe. A beteget 
Trendelenburg-helyzetbe hozzuk és a műtőasztalt úgy fordítjuk, 
hogy az az oldal legyen magasabban, amelyiken az operáció fo
lyik. Ez elősegíti, hogy a kismedencei erek és nyirokcsomók lát
hatóvá váljanak azáltal, hogy a belek fölfelé kerülnek. A hasüregi 
és medencei szerveket alaposan megvizsgáljuk, a köldök közelé
ben lévő beleket átnézzük, hogy vérzés vagy perforáció nem 
történt-e. Az urachus maradványa látható a mellső hasfalon, és 
ennek két oldalán találhatók az elzáródott umbilicalis erek redói. 
Ezek lesznek a peritoneum bemetszésének a belső határai, amit 
az ureter és az iliacalis erek kereszteződéséig nyitunk meg. A vas 
deferens látható mindkét oldalon, amint az inguinalis csatornába 
lépnek. A vas deferenseket laterálisán, az umbilicalis érredők ke
resztezésénél kapcsok között átvágjuk úgy, hogy a külső iliacalis 
erek láthatóvá váljanak. Tompa preparálással a vena iliaca exter- 
nát láthatóvá tesszük. A nyirokcsomók a vena medialis oldalától 
terjednek az obturator fossa felé. A vérzés megelőzése érdekében 
az accessorius obturator ereket láthatóvá kell tenni. A szemérem
csontot medialisan kipreparáljuk, hogy a nyirokcsomók lateralis 
és medialis határát meg lehessen állapítani. A vérzést kapcsokkal 
és elektromos vagy lézerkés használatával előzzük meg. Az obtu
rator ideget szemmel tartjuk, hogy a sérülését elkerüljük. Hasonló 
módon vigyázni kell, hogy az ureter ne sérüljön meg. Amikor a 
nyirokcsomókat teljesen felszabadítottuk, a középvonalban lévő 
kanülön keresztül húzzuk ki őket. A alvadék-képződés megelőzé
sére tökéletes vérzéscsillapításra van szükség. A vért heparinizált 
oldattal kell öblíteni és eltávolítani.

Miután a műtétet mindkét oldalon befejeztük, a medencét 
gondosan átvizsgáljuk vérzés és a belek sérülésének megállapítá
sára. A kanülöket egyenként távolítjuk el. A helyükön a vérzést 
csillapítjuk és a bőrt egy-egy öltéssel zárjuk.

Laparoscopos lymphadenectomia kitűnő felszerelést és 
magasrendű technikai felkészültséget igényel, A műtét ide
je  nem rövidebb, mint a nyílt operáció, viszont legtöbb be
teg a műtét napján, vagy a következő reggel hazamegy. A 
sebek és a fájdalom erőssége kisebb, és a műtét utáni szö
vődmények száma sokkal alacsonyabb. A betegek rendsze
rint egy héten belül munkaképesek.

Eredmények
Az utóbbi év folyamán 30 laparoscopos kismedencei 
nyirokcsomó-eltávolítást végeztünk prosztatarák kezelése 
kapcsán. A műtétek kétoldaliak voltak, kivéve ha pozitív 
nyirokcsomókat találtunk az első oldalon. Ebben az eset

1. ábra: A köldökgyűrű peremén bevezetett Veress-tűn át 
CO2 gázt töltünk a hasüregbe

2. ábra: A négy trocar a hasüregbe vezetve

ben a műtétet befejeztük és a betegeket hormonnal ke
zeltük.

Három szövődmény volt: egy betegnek retroperitonea
lis vérzése lett, ami három hét alatt felszívódott; egy beteg
nek két napig tartó ileusza volt és egy beteget meg kellett 
operálni egy rögtön felismert hólyagperforáció miatt, amit 
összevarrtunk és a beteg meggyógyult.
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A laparoscopos nyirokcsomó-eltávolítás biztonságos, 
eredményes műtét, amit a betegek könnyen viselnek el. A 
műtétnek egyre nagyobb szerepe lesz a prosztatarákok ke
zelésében és egyéb hasi vagy kismedencei műtétekben.
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Vasoactiv intestinalis polypeptidet termelő pancreas carcinoma
Gréczi Katalin dr* ., Küronya Pál dr.1 és Krutsay Miklós dr.
Magyar Imre Kórház, Ajka, Pathologiai Osztály (osztályvezető főorvos: Krutsay Miklós dr.) 
és II. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Mészáros Sándor dr.)1

A szerzők 75 éves férfinél előfordult Vemer—Morrison- 
syndroma esetét ismertetik. A tünetcsoportot adenocar- 
cinomának megfelelő szerkezetű hasnyálmirigy VIP- 
oma okozta. Somatostatin analóg (octreotid) terápiára a 
beteg állapota javult, azonban váratlan tüdőembólia a be
teg halálához vezetett.

Kulcsszavak: vasoactiv intestinalis polypeptid (VIP), 
Vemer—Morrison (WDHA)-syndroma

A Said és Mutt (6) által 1968-ban felfedezett, 28 aminosavból 
álló, vasoactiv intestinalis polypeptid (VIP) a bélrendszerben 
és — neurotransmitterként — egyes neuronokbán fordul elő. 
A plasma VlP-szintjének emelkedése állatkísérletben súlyos, 
vízszem hasmenést, hypokalaemiát okoz. Emberben is ez 
észlelhető a VIP-et termelő daganatok esetében. A VIP-omák 
leggyakrabban a hasnyálmirigy szigetsejtjeiből erednek (bár 
a normális Langerhans-szigetekben VIP nem mutatható ki), 
ritkábban gangüoneuromának, mellékvese-phaeochromocy- 
tomának, intestinalis carcinoidnak felelnek meg (3). A panc
reas VIP-omák lehetnek solid vagy alveolaris szerkezetűek, 
mintegy 50%-ban malignusak (2).

Szigetsejtdaganatnál a vízszerű hasmenéssel, hypokal- 
aemiával, gyakran hypercalcaemiával és achlorhydriával 
járó tünetcsoportot (WDHA =  watery diarrhoea— 
hypokalaemia—achlorhydria-syndromát) Vemer és Morri
son (9) már 1958-ban leírta. A WDHA-syndromáról a ma
gyar irodalomban csupán Várkonyi és mtsai (8) közlését ta
láltuk, akik egy inoperábilis pancreastumorban szenvedő 
férfi esetét ismertették. A betegnél Sandostatin—Zanosar- 
kezelés hatására remisszió következett be.

Egy betegünknél észleltük a Vemer—Morrison- 
syndroma tüneteit. A differenciáldiagnosztikus nehézsé
gek, valamint az újabb terápiás lehetőségek miatt tartjuk 
esetünket közlésre érdemesnek.

Esetismertetés
K. L. 75 éves férfi 1993. 03. 17-én került első ízben osztá
lyunkra felvételre. Kórelőzményében inguinalis hernia műtéte
ken kívül egyéb betegség nem szerepelt. Felvételére gyenge-

* Jelenlegi munkahely: Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Inté
zet, Pathológíai Osztály (osztályvezető főorvos: Egervári Márta dr.)

Pancreas carcinoma with vasoactive intestinal poly- 
* peptide production, Authors report a case of Verner— 

Morrison syndrome which occurred in a 75-year-old 
man. The syndrome was caused by a pancreas VIP-oma 
with the histological structure of adenocarcinoma. Treat
ment with somatostatin analogous (octreotid) was effec
tive, but the outcome was lethal due to subsequent pul
monary embolism.

Key words: vasoactive intestinal polypeptide (VIP), Verner— 
Morrison syndrome (WDHA)

ségérzés, étvágytalanság, jelentős fogyás miatt került sor, alkal
manként hígabb székletei voltak. Fizikális vizsgálatkor a sovány, 
idős betegnél enyhe epigastrialis nyomásérzékenységet észlel
tünk, hasa mérsékelten meteoristicus volt.

Laboratóriumi leleteiből a konzekvensen kimutatható hypo
kalaemiát (2 ,3—2,7 mmol/1) emeljük ki, melyet diureticum, ill. 
hasmenések következményeként értékeltünk. Kivizsgálásunk so
rán csökkent glukóz toleranciát, reflux oesophagitist találtunk. 
Meteorismusa hátterében lehelet-H2-meghatározással kimutatott 
laktóz intoleranciát, valamint kontaminált vékonybél-syndromát 
diagnosztizáltunk, melyet hypokalaemiája súlyosbított. A széklet 
bakteriológiai vizsgálat negatív volt. Colonoscopiával sigma 
diverticulosist-diverticulitist is találtunk. Hasi sonographiával 
kóros elváltozást kimutatni nem lehetett.

Hypokalaemia mellett hyperkaluriája is volt (viz. К: 68—86 
mmol/die), amely káliumhiányának megszűntével normalizáló
dott (kaluria 25 mmol/die alatt). Tüneti terápiát alkalmazva álla
pota mérsékelten javult, otthonába bocsátottuk, rendszeresen 
ellenőriztük.

1993. 06. 12-én újabb osztályos felvételre került sor, egyre fo
kozódó étvágytalanság, rohamos fogyás, gyengeségérzés, vala
mint kiszámíthatatlanul jelentkező vizes hasmenések miatt. 
Ezenkívül gyakran szédült, korábban inkább enyhén emelkedett 
tensio értékei csökkentek, hypotoniássá vált. Fizikális vizsgálata
kor a sovány betegnél tachycardiás szívműködést, hypotoniát, kife
jezett orthostaticus hypotoniát észleltünk, az epigastríumban 
nyomásérzékenységet jelzett. A laboratóriumi vizsgálatok ismét 
súlyos hypokalaemiát mutattak, serum kalium szintje csak napi 
10—13 g KC1 bevitelével volt egyensúlyban tartható. Naponta át
lagosan 7—8 alkalommal volt hirtelen jelentkező vizes hasmené
se, melyet vegetatív tünetek (tachycardia, hideg verítékezés, col- 
lapsusérzés) kísértek. A  széklet bakteriológiai vizsgálat 
ismételten negatívnak bizonyult. A napi székletmennyiség alkal
manként a 2 litert is meghaladta, a vizes széklet magas kálium
tartalma (82—90 mmol/1) magyarázatul szolgált hypokalaemiájá- 
ra. Újabb ultrahangvizsgálattal a pancreasfejben tumorra utaló 
elváltozást láttunk, melyet ERCP vizsgálattal megerősítettünk. 
UH célzással a fejben található inhomogén képletből vékonytűs 
aspiratióval nyert minta vizsgálatakor alacsonyan differenciált 
adenocarcinomának megfelelő sejtek voltak láthatók.
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A beteg állapota rohamosan romlott, műtéti megoldást nem 
tartottunk kivihetőnek. A  klinikai kép (vizes hasmenések, roha
mos fogyás, súlyos hypokalaemia, hypotonia, hirtelen jelentkező 
bélmozgások) alapján hormon-secretaló pancreas tumor lehető
sége merült fel. A fenti tünetek elsősorban vasoactiv intestinalis 
polypeptid fokozott secretiójára utaltak, melyet a VIP meghatá
rozás megerősített (66,0 fmol/ml).

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a somatostatin analóg, 
az octreotid eredményes a VIP-oma tüneteinek mérséklésében. 
100 ng Sandostatin se. napi adásával a székletek száma mérséklő
dött, se К szint emelkedett. VIP szintje kétheti terápia után 13,6 
fmol/ml értékre csökkent. A  laboratóriumi vizsgálati leleteket — 
első felvételkor (I), káliumpótlás után (П), káliumpótlás elhagyá
sa után (Ш), valamint octreotid adása után (IV) — az 1. táblázat
ban foglaltuk össze.

1. táblázat: A fontosabb laboratóriumi leletek összefoglalása

Vizsgálatok I П n i IV

Hb (g/1) 128 130 124 132
UN (mmol/1) 8 ,6 6,6 7,2 8,8
Na (mmol/1) 139 140 136 142
К (mmol/1) 2,3 4,7 2,2 4,8
Cl (mmol/1) 88 100 92 101
НСОз (mmol/1) 28,5 29 28 29
Ca (mmol/1) 2,44 2,27 2,62 3,53
P (mmol/1) 1,27 0,87 1,29 0,52
Vércukor (mmol/1) 5,5 4,4 4,3 5,2
Széklet К (mmol/die) 84 94 89 34
VIP (fmol/1) 66 — — 13,6-
Insulin (fmol/1) 4 ,7 — — 9,1
Vizelet К (mmol/die) 76 32 82 21
Serum osmolalitás
(mosmol/kg) 285 281 287 282
Széklet osmolalitás
(mosmol/kg) 269 258 272 101

Próbareggeli BAO: 0,33 mmol/h/histamin refr. anac.

I: első felvétel, II: káfium pótlás után, III: kálium pótlás elhagyása után, 
IV: octreotid adása után

Közben a tumor gyors progressióját észleltük, kiterjedt máj- 
metastasisok váltak kimutathatóvá, icterusossá vált. Feltűnő volt 
az egyre súlyosabbá váló hypercalcaemia (3,53 mmol/1), amely
nek hátterében hypercalcitoninaemia feltételezhető. Mentalis sta
tusa romlott, soporosussá, időnként irritabilissá vált, majd pul
monalis embolia tünetei mellett meghalt. Korábban 
streptozotocin adását terveztük, erre azonban már nem kerülhe
tett sor.

Kivonat a boncjegyzőkönyből: a hasnyálmirigy sorvadt, zsír
szövettel átszőtt, fejében zölddiónyi, elmosódott határú, szürkés
fehér góc van. A 2290 g súlyú máj zöldesbama állományában 
nagy számban cseresznyesZemnyi-zölddiónyi sötétvörhenyes- 
sárgásfehér daganatos göbök mutatkoznak. Mindkét oldalon a tü
dőverőér egy-egy elsőrendű ágában és számos mellékágában sö
tétvörös vérrögök találhatók. A bal combvisszeret vérrög tölti ki.

Szövettani vizsgálattal megállapítható volt, hogy a hasnyálmi
rigy állománya sorvadt, benne a zsírszövet és a kötőszövet meg
szaporodott, az utóbbi nyiroksejtekkel beszűrődött Q. ábra). Az 
infiltrativen növekvő, a patkóbél falába terjedő daganat és áttéte
lei bőséges rostos kötószövetes alapvázban elhelyezkedő atypu- 
sos csöves mirigyekből és sokszögű hámsejtek kicsiny fészkeiből 
épülnek fel (2. ábra). A mirigyek bélését világos festődésű, 
gyakran víztiszta, Ш. vakuolizált cytoplasmájú hengerhámsejtek 
képezik. A  sejtek kifejezetten polymorphak, a sejtmagok nagysá
ga igen változó, közöttük számos többmagvú és oszló alak fordul 
elő. Daganatos mirigyek az idegek körüli nyirokutakban is meg
figyelhetők (3. ábra). A daganatszövetet kiterjedt elhalások tar-

1. ábra: Metszet a hasnyálmirigyből. Haerrlatoxylin—eosin- 
festés. 4 8 : 1

2. ábra: A pancreas-daganat metszete. Haematoxylin—eosin- 
festés. 239 : 1

3. ábra: Daganatos mirigyek perifériás ideg körül. 
Haematoxylin—eosin-festés. 163 : 1

kítják. Grimelius-reakció: negatív. Immunperoxidáz-eljárással a 
daganatsejtekben cytokeratin, neuron-specifikus enoláz, soma
tostatin és vasoactiv intestinalis polypeptid mutatható ki (4. 
ábra).
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4. ábra: VIP-pozitivitás a daganatsejtekben. 
Immunperoxidáz-eljárás. 239 : 1

Megbeszélés

A persistáló refracter diarrhoea napjainkban is jelentős 
klinikai probléma. Okai között az intestinalis absorptio 
csökkenése (maldigestio, malabsorptio), valamint foko
zott intestinalis secretio (neuroendocrin tumorok, infecti- 
ók, congenitalis defectusok, gyulladásos bélbetegségek, 
gyógyszerek) szerepelhetnek. Refracternek a diarrhoea 
akkor tekinthető, ha több mint 14 napig fennáll, kiváltó ál
lapotnak megfelelő specifikus kezelés ellenére nem válto
zik, vagy ha a szokásos tüneti szerek az elfogadott dózis
ban hatástalanok. Attól függően, hogy a hasmenés milyen 
mechanizmussal jön létre, bizonyos jellegzetességek meg
figyelhetők.

Az ozmotikus hasmenés jellegzetessége, hogy éhezés 
mellett megszűnik. A secretoros diarrhoea esetében a 
széklet nagy mennyiségű monovalens iont és vizet tartal
maz, ez utóbbi a napi 1 litert is meghaladhatja, a széklet 
osmolalitása a plazmáéval azonos. Ilyen esetekben a has
menés 24—72 órás koplaltatásra sem változik. Exsudatio 
okozta hasmenés esetén a bél integritásának károsodása 
(gyulladás, ulceratio stb.) jól kimutatható. Kóros mótilitás 
az esetek többségében az egyéb mechanizmusokkal 
együttjárva váltja ki a hasmenést. A helyes kórisme felállí
tásában nagy jelentősége van az anamnézisnek.

Betegünk első jelentkezésekor hasmenéseit colon di- 
verticulosissal és diverti'culitissel, exsudatióval magyaráz
tuk, csak a második észlelésekor merült fel a secretoros 
diarrhoea lehetősége. Az éhezés mellett is jelentkező nagy 
mennyiségű vizes, serummal izoosmotikus széklet utalt er
re. Jellegzetes, hogy a hasmenések miatt az éjszakai órák
ban is alig tudott aludni. A laboratóriumi vizsgálatok kö
zül a széklet mennyisége, zsír, elektrolit koncentrációja, 
osmolalitása, pH-ja, glukóz-, és redukálóanyag-tartalma, 
laxatívumok kimutatása lehet segítségünkre.

Míg a hasnyálmirigy exokrin részének tumorai — neve
zetesen a carcinomák — gyakoriak, addig a mirigy endo
krin részéből kiinduló daganatok igen ritkák, és a VIP-omák

ezeknek is csupán 9—10%-át teszik ki (1, 3, 4). A VIP- 
omákat a biogén aminokat vagy polipeptideket termelő 
diffúz neuroendokrin rendszer tumoraihoz (az 
APUDomák-hoz) sorolják, amelyeknek sejtjeiben elek
tronmikroszkóppal 100—400 nm átmérőjű, membránnal 
körülvett, elektrondenz cytoplasmaszemcsék, immunhisz- 
tokémiailag pedig általános neuroendokrin sejtmarkerek 
(neuron-specifikus enoláz, chromogranin A, synaptophy- 
sin) mutathatók ki (5). Ezeken kívül, főként a klinikailag 
funkcionáló neuroendokrin daganatok sejtjeiben, specifi
kus markerek — esetünkben a VIP — is találhatók (7).

A somatostatin és annak hosszú hatású analógja, az 
octreotrid gátolja a VIP által kiváltott intestinalis motilitást 
és gyomor-, pancreas- és bélsecretiót. Ezenkívül az 
octreotid a VIP-en kívül egyéb olyan mediátorok bélnyál
kahártyából való felszabadulását is gátolja, amelyek has
menést okozhatnak.

Azon közlés óta, miszerint a somatostatin a VIP-oma 
okozta hasmenést csökkenteni tudja, számos esetben az 
octreotid jó  hatásáról számoltak be. A hazai irodalomban 
Várkonyi és munkatársai közleményére utalunk. A VIP- 
omás esetek 90%-ában hosszú távon is jó klinikai eredmé
nyeket tudtak elérni. A VIP plazmakoncentrációja a bete
gek 60%-ában csökkent. Ezen hatások betegünknél ís 
megfigyelhetők voltak.

A szerzők köszönetét mondanak dr. Németh Józsefnek és dn 
Jakab Ildikónak (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egye
tem I. Belgyógyászati Klinika, Szeged) a hormonmeghatározá
sokért, dr. Slowik Felicia főorvosnőnek (Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet) és dr. Krenács Tibor tud. főmunkatársnak 
(Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Pathologiaí 
Intézet, Szeged) az immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzéséért.

IRODALOM: 1. Arnold, R.: Diagnosis of endocrine tumors of 
the upper gastrointestinal tract. In Friedman, M ., Ogawa, M ., 
Kisner, D. (eds.): Internat. Congr. on diagnosis and treatment of 
upper gastrointestinal tumors. Mainz 1980. 52—67. old. — 2. 
Capella, C., Polak, J. M., Buffa, R. és nttsai: Morphologic pat
terns and diagnostic criteria of VIP-producing endocrine tumors. 
Cancer 1983, 52, 1860-1874. -  3. Klöppel, G , Heitz, P. U: 
Pancreatic endocrine tumors. Pathol. Res. Pract., 1988, 183, 
155—168. — 4. Lloyd, R. V: Endocrine Pathology. Springer. 
New Ybrk—Berlin—Heidelberg, 1990, 94—100. old. — 5, Mu- 
kai, K., Grotting, J. C., Greider, M. H. és mtsa: Retrospective 
study of 77 pancreatric endocrine tumors using the immunoper- 
oxidasemethod. Amer. J. surg. Pathol., 1982, 6, 387—399. — 6. 
Said, S. I., Mutt, V.: Potent peripheral and splanchnic vasodilata
tor peptide from normal gut. Nature, 1970, 225, 863—864. — 7. 
Solda, E., Capella, C., Buffa, R. és nttsai: Histopathology and 
cytology of gastroenteropancreatic endocrine tumors. In Fried
man, M ., Ogawa, M ., Kisner, D.: Internat. Congr. on diagnosis 
and treatment of upper gastrointestinal tumors. Mainz, 1980, 
32—51. old. — 8. Várkonyi T. T, Veldsy B., Nagy I. és nttsa: 
Vemer—Morrison (WDHA) szindróma diagnózisa és kezelése 
Sandostatin és streptozotocin adagolással. Orv. H etü., 1993,134, 
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a syndrome of refractory watery diarrhea and hypokalemia. 
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IN MEMORIAM

Lajtha László haematologus professzor, 1920—1995

Magyar haematologusok és onkológusok sorának nagyvo
nalú támogatója, Lajtha László, volt manchesteri pro
fesszor, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Hae- 
matologiai és a Magyar Onkológiai Társaság tiszteletbeli 
tagja 1995. március 14-én disszeminált malignus folyamat
ban, néhány héttel annak saját maga által történt felismeré
se után, Oxfordhsire-ben meghalt.

1920-ban született Budapesten, 1938—1944 között a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult. A megszállás 
alatt és után bátor magatartásával sok ember életének meg
mentésében vett részt, de sohasem beszélt róla. Fiatal or
vosként, Hevesi György, később Nobel-djjas professzor
ral, Beznák Aladár és Szent-Györgyi Albert intézetében 
kezdett. 1947-ben British Council ösztöndíjjal a Radciffe 
Infirmarybe, Oxfordba került. Hamarosan kiemelkedett. 
1951—62-ig a Churchill Hospitalban kis kutatócsoportot 
vezetett. 1959-ben formálta az ún. haemopoetikus őssejt- 
koncepciót. Ennek — tudomásom szerint — legkoraibb 
említése (1. ábra) ma már orvostörténeti dokumentum.

1 9 5 9
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ê Lí h ■

1962-ben a manchesteri Christie Hospitalba hívták 
meg, vezetőnek. Elődjeiről, a Paterson házaspárról ő ne
vezte el Paterson Laboratóriumnak. A laboratórium akkor, 
ahogy emlékszem, összesen 5—6 régi helyiségből állt. 
1983-ig, Lajtha László önkéntes visszavonulásáig, ebből a 
néhány régi helyiségből legalább 15 önálló egység fejlő
dött, újabb és újabb osztályokkal, legtöbbjükben magasan 
kvalifikált, önálló vezetővel, s megfelelő, új, modern épü
letekkel és felszereléssel. S a laboratórium az őssejt
kutatás világhírű központjává vált. A fejlődés — ahogy 
mi láttuk — fantasztikus volt. 1970-ben a Manchesteri

Egyetem experimentális haematologiai tanszéket kreált 
számára.

Ma, a szintén világhírűvé vált T. M. Dexter a Kísérleti 
Haematologia vezetője, akit Lajtha László emelt ki. Ami
kor e sorok írója ott dolgozott, Dexter még laboratóriumi 
technikus volt. Egyik bizonyítéka annak, hogy legfőbb 
mércéi a tehetség és a teljesítmény voltak.

Lényegre törő, stimuláló, dinamikus intellektus, szigo
rú kritika jellemezték. „Egyéb szempontok” nem szere
peltek. Tények diszküssziójára ihindig rendelkezésre állt.

Magyarországról, Lengyel- és Csehországból nagyszá
mú kutatót fogadott eg-egy éves ösztöndíjjal. Az ott dolgo
zó magyarok száma 15—20 közötti volt. Professzorokat 
említve, Rák Kálmán, Lehoczky Dezső, Szende Béla, Gi- 
dáli Júlia, néhai Krizsa Ferenc, Hernádi Ferenc, néhai 
Bürger Tibor.

1983-ban részt vettem azon az intézetében tartott nem
zetközi konferencián, amelyen két évvel esedékes nyug
díjazása előtt, önkéntes visszavonulását bejelentette. Szin
te egységes tiltakozást váltott ki, de nem tágított. Azt 
mondta, hogy a molekuláris biológia gyors előretörése 
olyan igazgatót igényel, aki abban jártas. Ő olvassa s ta
nulja az eredményeket, de nem abban nevelkedett vagy él. 
Modernebb igazgató kell, ezért félreáll. Június 30-án 
mindent pontosan úgy tett, ahogy 1962 óta minden hétköz
napon. Július elsején végleg elhagyta Manchestert, s újra 
Oxfordba költözött. Orvostudománnyal többé nem foglal
kozott.

Jelentős szerepet töltött be a Nemzetközi Rákunióban 
(UICC), ahöl éveken át az ösztöndíjbizottság elnöke volt. 
Ebben a minsőgében is több magyarországi kutatót támo
gatott. Volt olyan, aki az egész világra érvényes utazóösz
töndíjat kapott, s tervében szereplő országokban annyi in
tézetet látogatott meg, ahány a 3—4 hónapos időtartamba 
belefért. Éveken át volt az angol Cancer Research Cam- 
panig elnöke, a British Journal of Cancer főszerkesztője.

Legközelebbi magyar barátja Pálfy György pécsi neu
rológusprofesszor volt. Mint másik barátja, Eckhardt Sán
dor írja: Lajtha László polihisztor volt. Vonzódott a törté
nelemhez, archeológiához, botanikához, kamarazenéhez, 
költészethez. Tudott élni, s feleségével, Gilliannal és két 
fiával teljes élete volt.

Sokunknak példaképe marad.
Utolsó kívánsága az volt, hogy hamvasztás után porait 

Budapestre hozzák, ahol szülei, néhai Lajtha László, nem
zetközileg elismert zeneszerző és édesanyja nyugszanak.

Emlékezzünk Rá jogos büszkeséggel.

Kelemen Endre dr.
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmá
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely terü
letéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a 
mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban 
vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztő
höz, beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az 
orvostudománnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak 
az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok 
szerkesztőségi feldolgozását.
Kéziratok. A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gépírás
sal, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a 
szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt, ,és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

2—3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényeg
re törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az 
összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének 
megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazod
jon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt — külön-külön — 
ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem sze
repelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. 
Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus 
alapelvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó szá
mára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondat
ban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi be
vezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat 
a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket meg
kapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a mód
szertani részben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tüdományos Akadémia — 
Egészségügyi Tüdományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadá
sát és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, 
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Áz eredmé
nyek újszerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő al
címeket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kí
sérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden 
egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kap
csolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc 
sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tétele
ket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a há
rom szerző neve után ,,és mtsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után ,,és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elódi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G. , Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P., Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetik, 1982, 123, 2293-2298 .

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kézirat 
szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben való 
megadásával történjék.

Áz irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző ne
vét és pontos címét.

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A  címben és a táblázatban szereplő esetleges 
rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések 
magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlésére jelenleg nem tudunk vállalkozni. Korábban már 
közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márka
név említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a gyár 
nevét is.

Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írás
mód követendő.

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap .-Szerkesztősége 
Budapest 7, Pf.: 142. 1410.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmu
tatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.
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FOLYÓIRATREFERATUMOK

KÓRÉLETTAN

A lipoprotein referencia értékek egy 
francia populációban. Steinmetz, J. és 
mtsai. (Centre de Médecine preventive, 
F 54501 Vandoeuvre-Les-Nancy): Pres
se Médicale, 1994, 23, 1695.

A lipoprotein(a) — Lp(a) — egy 
plazma-protein, amit Berg írt le 
1963-ban s leírta a genetikai transz- 
misszióját is. Dahlen (1972) számolt be 
arról először, hogy mint rizikófaktor, 
szerepet játszik a cardiovascularis 
megbetegedésekben. Megerősítették 
azt is, hogy a rizikófaktornak szerepe 
van a coronaria atherosclerosisban is 
és a cerebrovascularis zavarokban. Az 
idevágó legújabb eredmények azonban 
ennek ellentmondanak.

A tanulmány célja, hogy egészséges 
egyének homogén populációjában 
megállapítsák a Lp(a) határértékeit. 
Erre immunonephelometriás módszert 
használtak, amely gyors mérést tesz le
hetővé és reprodukálható.

A szerzők részletesen leírják a vizs
gáló módszert és a vizsgálati anyagot. 
Ez utóbbi 723 (367 férfi, 356 nő) 
egyénből állott; fehér bőrűek, fiatalok 
voltak, gyógyszert nem szedtek és az 
IRSA toursi, valamint a Vandoeuvre- 
Les-Nancy-i Orvosi Centrumban válo
gatták ki őket. Részletezik a vérek 
gyűjtését, tárolását és a felkészített 
anyag vizsgálatát. Mérték: az apó 
A-l-et, az apo-B-t, és a C-reaktív pro
teint immunonephelometriásan, vala
mint a cholesterolt, triglycerideket és a 
glukózt enzymatikus módszerrel. Ki
derült, hogy az említett két intézmény 
vizsgálati eredményei jól korrelálnak.

Az egészséges populációból 
5,5%-ban kaptak nonspecifikus reak
ciót. A nonspecifikus reakció megléte 
független a Lp(a) koncentrációtól, a 
cholesteroltól, az apó A-l-tól, az oro- 
somucoidtól és a CRP-tól. Ezzel szem
ben kapcsolódik a triglycerid koncent
rációhoz és az apó B-hez.

Minden vizsgált egyénnel részletes 
kérdőívet töltettek ki (alkoholfogyasztás, 
dohányzás, gyógyszerszedés, orális 
kontraceptívumok, cardiovascularis, 
megelőző családi anamnesis — hyper

tensio, infarctus, cerebralis attak, diabe
tes). Kiszámították a testsúlytöbbletet a 
Lorenz-formula alapján. Az adatokat a 
jf2 teszttel analizálták.

Egy ábrán bemutatott hisztogramon 
láthatók az Lp(a) értékek az egész po
pulációban. A módszer érzékenységé
től függően az egyének több, mint 
50%-ában az eredmény 0,10 g-/l-nél 
alacsonyabb volt. Megállapították, 
hogy a kor, nem szerint felbontott cso
portok egyedeinél szignifikáns különb
séget nem találtak, úgyszintén az 
Lp(a), cholesterol, triglycerid, apó Al, 
apó B, glucose, orosomucoid, CRP ér
tékek között sem. Mindezt és a koráb
ban észlelt állapotokban (alkohol, do
hány stb.) talált értékeket két
táblázaton szemléltetik. A vizsgált tel
jes populációban négy olyan egyént ta
láltak — az egyik anginás volt — akik 
felmenőinél cardiovascularis bántal- 
mak szerepeltek. Csak az anginásnál 
volt az Lp(a) magasabb: 0,50 g/1, míg 
a többi biológiai eltérést nem mutatott. 
Az Lp(a) értékek megoszlásában sem a 
túlsúlyos, sem a dohányos egyedeknél 
nem találtak statisztikailag szignifikáns 
különbséget a normális súlyú és a nem 
dohányos egyedekhez viszonyítva. A 
kontraceptívek szedése nem befolyá
solta az eredményeket.

A szerzők a vizsgálatokban kapott 
eredményekből az alábbiakat hangsú
lyozzák:

1. Számos tanulmányban a szerzők ál
lítják, hogy az Lp(a) érték rizikófaktor 
lehet, így előrejelző értékkel bír cardio
vascularis megbetegedésben. Mások 
összehasonlító és prospektiv vizsgálat
ban ezt nem tudták megerősíteni.

2. A szerzők vizsgálataikban a nephe- 
lometriás módszert használták, amely 
gyors és reprodukálható, de az elő
forduló non-specifikus precipitációs 
jelenségek miatt nem interferálnak a 
Lp(a) eredményekkel. Ezért ajánlatos, 
hogy — ha a nem specifikus reakció lé
nyeges — a méréseknél más módszert 
alkalmazzanak.

3. A szerzők tanulmányukban a 
használt antitesteket immunoadsorptio 
segítségével tisztították, ezzel biztosí
tották a monospecificitást s nem jelent
kezik a plazminogénnel a keresztreak

ció. A vérvétel 12 órával a reggeli után 
történik, a sefum minimális zavaroso- 
dása megzavarhatja az eredményt. A 
serumot 24—48 órán át + 4  °C-on kon
zerválják. Kerülni kell a serum coagu- 
latióját, ami denaturálja a Lp(a)-t és té
ves eredményhez vezet.

4. A plazma Lp(a)-ról ismert, hogy 
koncentrációja gentikusan meghatáro
zott és kevéssé érzékeny a biológiai 
faktorok szélsőséges változásaira. 
Csak az alkolholfogyasztás és a post- 
menopauzás hormonváltozások hoz
nak létre kimutatható, bár nem szigni
fikáns eltéréseket a Szerzők által 
vizsgált csoportban.

5. A szerzők megállapították, hogy a 
Lp(a) koncentráció nem mutatott sem
mi szignifikáns korrelációt a vér egyéb 
összetevőivel (cholesterol., triglycerid, 
apolipoprotein, A 1, В és glucose) 
szemben. Az egészséges populációban 
ez azt erősíti, hogy karaktere eredeti, 
szemben a lipid és a glucid anyagcsere 
biológiai markereivel. Továbbá, a szer
zők eredményei nem mutattak a Lp(a)- 
nál semmi szignifikáns variációt a 
gyulladások markereivel szemben, így 
a C-reaktív proteinek- és orosomuco- 
iddal szemben.

6. Végezetül a szerzők hangsúlyoz
zák, hogy a technológia fejlődésével a 
Lp(a) mérések a klinikai biológiai la
boratóriumokban mindennapos prakti
kus vizsgálati eredmények lettek. 
Egyetlen mérés fiatal felnőtteknél, 
vagy gyermekeknél lehetővé teszi, 
hogy egy genetikai biológiai marker 
segítségével felismerjük azt a cardio
vascularis rizikót, ami a lipid anyag
csere anomáliája, vagy a thrombotikus 
jelenség hátterében meghúzódik. A 
dyslipaemiás zavarokkal rendelkező 
betegeknél, vagy az egyéni vagy csalá
di rizikófaktorral bíró cardiovascularis 
bántalmakban szenvedőknél, ha a 
LP(a) fokozott, úgy valódi terápiás 
eszköz hiányában a Lp(a) és egyéb fak
torok szigorú csökkentésére kell tö
rekedne

Kövér Béla dr.

A csontvelő, a citokinek és a csont új
raképződése. — Újabb adatok az os
teoporosis kórélettanához. Manola- 
gas, S. C ,  Jilka, R. L. (University of 
Arkansas, Little Rock, USA): N. 
Engl. J. Med., 1995, 332, 305.
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Felnőttkorban a csont folyamatosan új
raképződik: a régi csontot osteolastok 
lebonják, az új csontot osteoblastok 
képezik. E két párhuzamos, egymással 
szorosan összefüggő folyamat révén a 
csontváz megújul s mindeközben meg
tartja anatómiai és strukturális integri
tását. Évente a trabecularis csont 
25%-a, a corticalis csont 3%-a képző
dik teljességgel újra. Az átépülést főleg 
helyi tényezők irányítják, a szisztémás 
hormonhatás (parathyreoidea-hormon, 
1,25-dihydroxyvitamin D3) mellett. A 
trabekularis csont 70—85%-a közvet
lenül érintkezik a csontvelővel. A go- 
nádfunkció leépülésével és az örege
déssel kapcsolatos osteopenia 
kifejlődésében a csontvelő fontos sze
repet játszik. A csontnak és a vérképző 
csontvelőnek közösek a progenitor 
sejtjei, e sejtek ugyanazokat a citokine- 
ket, stimuláló faktorokat termelik és 
azokra azonos módon reagálnak, köl
csönösen meghatározzák egymás tevé
kenységét. Mind az osteoblastok, mint 
az osteoclastok a csontvelőből szár
maznak, egymással szoros kölcsönha
tásban választanak ki citokineket (a 
csontanyagcserében döntő fontosságú 
interleukin 6-ot és interlukin 11-et), va
lamint a vérképzésben és csontanyag
cserében egyaránt fontos stimuláló fak
torokat. A csonttömeg csökkenésében 
az interleukin-6 különösen fontos sze
repet játszik,' Az interleukin-6 terme
lődését, a csontvelő sejtjeinek a citoki- 
nekre (interleukin-6, interleukin-11) 
adott válaszadási képességét nemi hor
monok (ösztrogén, androgének) szabá
lyozzák.

Az osteoporosisnak, a csonttömeg 
megkevesbedésének oka a csontlebon
tás és csontújdonképződés közötti 
egyensúly megbomlása. A két legfon
tosabb ok: a gonádműködés csökkené
se és az öregedés. A negyedik-ötödik 
évtizedtől kezdve mind a férfiak, mind 
a nők évente a csont 0,3—0,5 % -át vesz
tik el, menopausa (castratio) után en
nek tízszeresét. A gonádfunkció csök
kenésével a csontvelőben mind az 
osteoclastok, mind az osteoblastok 
képződése fokozódik, szinte bizonyo
san az interleukin-6 fokozott termelő
dése miatt s feltehetőleg azért is, mert 
a csontvelő progenitor sejtjei fokozottan 
érzékennyé válnak az interleukin-6- 
tal szemben, valamint más, a csontle
bontásban és a csont újraképződésében

szereplő egyéb citokinekkel szemben 
is. Az öregedés a csontvelő sejtes akti
vitását is befolyásolja (kevesebb oste
oblast prekurzort tud képezni).

Az osteoporosis tehát a csontfelszf- 
vódás és csontképződés közti egyen
súly megbomlására, vagyis a csontve
lőben az osteoblastok és osteoclastok 
képződésében megnyilvánuló zavarra 
vezethető vissza. Miként minden 
egyéb regenerálódó szövet, a csont ho- 
meostasisa is a csontsejtek folyamatos 
újrapótlásának függvénye. Túlzott 
osteoclast-képzódés és elégtelen osteo- 
blast-képzódés idézi elő postmenopau- 
sában és idős korban a csonttömeg
vesztést. Jelenlegi tudásunk szerint az 
osteoporosis oka elsősorban a csont
sejtek számának megváltozása, kevés
bé jelentősnek látszik azok aktivitásá
nak megváltozása.

Temesvári I. Péter dr.

D-vitamin. Fraser, D. R. (Dept. Ani
mal Sci. Unio. Sydney. NSW 2006, 
Australia): Lancet, 1995, 345, 104.

A D-vitaminnak 80 évvel ezelőtt tör
tént felfedezésétől kezdve a funkciójá
ról szerzett tudásunk nagy fejlődésen 
ment keresztül. Kiderült, hogy a D- 
vitamint a bőrön keresztül a napfény is 
képes szintetizálni 7-dehidrokoleszte- 
rinből. A Di-vitamin nem egységes 
vegyület, a D2 vitamint a gombákban, 
élesztőkben levő ergoszterinből UV 
fény segítségével lehet előállítani. így 
jelenleg a D-vitamin általánosan ismert 
formája a D3-vitamin (cholekal- 
ciferol).

A bőrön keresztül történő szintézis 
hiányában is a D-vitamin-szükséglet 
rendkívül csekély, mindössze 10 /ug na
ponta. Maga a D3-vitamin hatástalan 
molekula, a szervezetben a 25-hidroxi- 
cholekalciferol [25(OH)D] intermedi
eren keresztül 1,25-dihidroxi- 
cholekalciferollá [l,25(OH)2D] alakul 
át, amely a hatásért felelős.

A D-vitamin aktív formája a kalcium 
homeostasisáért felelős és ennek hatás- 
mechanizmusa hasonló a glucocortico
id hormonokéhoz. Ezen túlmenően a 
sejtosztódásban is jelentős szerepe van, 
amely ma még nem teljesen tisztázott.

Amennyiben D-vitaminból hiány lép 
fel, az majd minden esetben az elégte

len kalciumbevitellel van összefüggés
ben. Ugyanis a vérszérum alacsony 
kalciumszintje maga után vonja a 
25(OH)D nagyobb mérvű termelődé
sét, de ezt követően ez a metabolit a 
májban jelentős mértékben lebomlik. 
így kevés l,25(OH)2D aktív vegyület 
keletkezik. Valójában a Ca maiab
szorpciója majd minden esetben páro
sul D-vitamin-hiánnyal. A szerző a na
pozást, illetve az élelmiszerek 
D-vitamin tartalmát elegendőnek tart
ja, a megfelelő Ca bevitel mellett. D- 
vitamin külön adagolása általában 
szükségtelen, főleg a D-vitamin toxici- 
tása miatt, aiftely már mg-os adagolás 
mellett is jelentkezik.

Míg az osteomalacia jelensége a D- 
vitamin-hiánnyal kapcsolatos, az oste- 
oporosist D-vitamin adagolással nem 
lehet befolyásolni. Áttételes szerepe az 
idősekben csupán annyi, hogy az idő
sek a kevés napozás miatt D-vitamin- 
hiányban szenvednek, ez izomgyenge
séget, szédülést, majd esetleg fracturát 
válthat ki. Ezért idősek D-vitamin- 
pótlása orálisan javasolható.

A csont felépítésében alapvető szere
pet játszó osteocalcin szintézisében az 
l,25(OH)2D is döntő faktor, de a D- 
vitamin számára szükséges receptor 
genetikusán és a kortól függően deter
minált.

Dworschák Ernő dr.

A láz kórélettanáról. Sitzmann, F. C. 
(Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
der Universität des Saarlandes, Hom- 
burg/Saar)..' Paediatr. Paedol., 1994, 
29, Al.

A testhőmérsékletet a hypothalamus 
thermoregulatiós központja irányítja a 
perifériás hideg- és melegreceptorok
ról és a hypothalamusön átfolyó vér 
hőmérsékletéről érkező jelzések és 
más mechanizmusok segítségével.

A normothermia a hőközpont kell- 
értékének az egybeesése a testhőmér
sékletével. Hypothermiában a kell
érték normális, a testhőmérséklet a 
kell-érték alatt van. Ennek ellenkezője 
a hyperthermia. Lázban a kell-érték 
magasabb szintre áll be, amit a testhő
mérséklet lassú emelkedése követ a 
normothermia eléréséig. Ennek meg
felelően a láz kezdetén a beteg hypo-
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therm állapotban van: fázik, rázza a hi
deg, amíg a testhőmérséklet el nem éri 
a magasabb szintre állított kell-értéket. 
Lázcsökkenéskor a kell-érték leesik, a 
beteg hypertherm lesz: izzad, a bőre 
kipirul.

Lázat többféle tényező idézhet elő: 
bakteriális endo- és exotoxinok, 
vírus-lipoproteinek és más „exogen 
pyrogenek” , amelyek a makrophagok- 
ban, a neutrophilekben, a lymphocy- 
tákban, az endothelsejtekben és a fib- 
roblastokban endogen pyrogenek, 
cytokinek termelését váltják ki. Utób
biak a hypothalamus hőközpontjában 
prostaglandin E2 képződést okoznak. 
A PGE2 a láz központi mediátora, 
amelyet nemcsak infekciók, de malig
nus daganatok és collagenosisok is lét
rehozhatnak. A központi idegrendszer 
sérülése és epinephrintúladagolás köz
vetlenül is előidézhet hőmérséklet
emelkedést a hypothalamus útján. Az 
eddig leírt mechanizmusokkal létrejött 
láz fázásérzéssel, hidegrázással, hűvös 
végtagokkal és libabőrrel kezdődik, de 
izzadás nincs.

Lázas lesz a beteg akkor is, ha a hő
termelése meghaladja a hőelvezető ké
pességét, pl. hyperthyreosisban, ma
lignus hyperthermiában, vagy ha az 
exogen hőbevitel felülmúlja a hőlea
dást, pl. napozás, szauna, túl meleg ru
házat miatt (hőpangás). A betegnek 
melege van, izzad, végtagjai forróak, 
nem libabőrös.

Égési sérüléskor a hőelvezető képes
ség sérül, normális hőtermelés mel
lett. A betegnek most is melege van, 
végtagjai forróak, de az izzadása 
csökkent.

A cy tokinek ingerlik még a haemato- 
poesist, előmozdítják az adhaesi- 
ós molekulák képződését, a lokális 
thrombosist és az akutfázis-protei- 
nek szintézisét (CRP, komplement, 
haptoglobin stb.); csökkentik az 
albumin és a transferrin termelé
sét.

A PGE2 fokozza az izmokban a 
proteolysist és vele csökkenti a test
súlyt. Az izomzat megnövekedett 
protein-leépülése elóanyagokat szol
gáltat a glukoneogenesishez, aZT 
akutfázis-proteinek és az immun
globulinok képződéséhez.

A láz folyamán antipyretikus anya
gok, endogen kryogenek is létrejön
nek: arginin, vasopressin, alfa-

melanocyta stimuláló hormon, TNFa. 
Lehetséges, hogy a salicylat az arginin- 
vasopressin stimulálásával hoz létre 
lázcsökkenést. (Ref: Mások szerint a 
salicylat a cyklooxygenäse bénításával 
gátolja meg a PGE2 és általa a láz ke
letkezését.) Az uromodulin és az 
IL-l-inhibotor a vizeletben kimutatha
tó antipyreticum. (Ref.: A népi orvos
lás szerint a saját vizelet elfogyasztása 
csökkenti a lázat.)

Hyperthermiában a test hőmérsékle
te túllépi a hypothalamus által ellenőr
zött kell-értéket, pl. a perifériás hólea
dás zavaraiban (hőpangás), 
atropin-túladagoláskor, hyperthyreo
sisban. A hyperthermia nem azonos a 
lázzal. Hőpangáskor a lázcsillapítók 
hatástalanok. A hyperthermiát pl. hi
deg borogatással vezethetjük le.

41,5 C feletti hyperpyrexiát infekci
ók (meningitis, pneumonia, sepsis, py
elonephritis), agysérülés (vérzés) és 
némely gyógyszer okozhatnak.

Egyes gyógyszerek után 8—21 nap
pal allergiás jelenségekkel vagy azok 
nélkül „izoláltan” endogen pyrogenek 
okozta láz jöhet létre.

Újszülöttek a központi hőszabályo
zás éretlensége miatt infekcióra nem, 
vagy alig reagálnak lázzal. A koraszü
löttek még nem tudnak izzadni, ezért is 
labilis a hőszabályozásuk.

A láz az egész szervezetre kihat. Za
vart okozhat az anyagcserében, a 
kalória- és az oxigénfelhasználásban. 
Károsíthatja a központi idegrendszert 
(görcs, delirium, hallucinatio). Más
részt a láz gyorsítja az immunreak
ciókat (fegocitózis, lymphocyta-trans- 
formatio, interferontermelés) és a se
rum vasszint csökkentésével elvonja a 
kórokozók elől a szaporodásukhoz fo
kozott mértékben szükséges vasat.

[Ref.: Lázas infekcióban a szervezet 
a kórokozók elől ferritin alakjában a 
RES-ben rejti el a vasat. Ezért a serutn- 
vas alacsony, de a ferritin normális 
vagy magas. J

Kollár Lajos dr.

A serum réztartalmának ingadozásá
ról. Köbberling, J. (Med. Klinik 
Ferdinand-Sauerbruch-Klinikum, 
Wuppertal, Németország): Dtsch. 
med. Wschr., 1995, 120, 61.

A folyóirat a „gyakorlat kérdései” c. 
rovatában az alábbi probléma vetődött 
fel: 42 éves, 15 éve ismert I. típusú dia
beteses férfiról van szó, akinek a cu
koranyagcseréje egyensúlyban van, de 
újabban recidiváló sinusitiseket észlelt 
a szaglás csökkenésével és változó 
mértékű fülzúgással, valamint prosta- 
titissel együtt. A serum réztartalma 
először magas (180 /zg/dl) majd túl ala
csony volt (30 /zg/dl). Kérdés, hogy 
van-e ennek klinikai jelentősége, vala
mint szükséges-e kezelni?

A se. réz koncentárció csökkenése 
az alábbi betegségekben ismert: L 
Wilson-kór (hepatolenticularis degene
ráció) mikor a Coeruloplasmin tükör 
alacsony, ezért a se. rézkoncentráció 
csökkent, a májban és a vizeletben vi
szont emelkedett. 2. Menkes- 
szindróma, csecsemőkön előforduló, 
X-kromoszómához kötött elváltozás, 
alacsony se.-réz és máj-réz tartalom
mal, valamint több réztartalmú enzim 
hiányával (cytochrom c.-oxydaSe, 
Coeruloplasmin- és lysyl-oxydase). 
Klinikai tünetei közül megemlítendő a 
súlyos mentális retardáció, ritka és 
erős göndör haj (kinky-hair). Terápiája 
eredménytelen, a gyerekek ritkán érik 
meg 10. életévüket. 3. Multiplex rézhi
ány új- és koraszülöttekben sideroblas
tos vas-refrakter normo- vagy mikro- 
cytás anaemiában fordul elő, leukope
nia kíséretében scorbutra emlékezteti 
csontelváltozásokkal. 4. A familiáris 
benignus hypocupraemiának nincse
nek klinikai tünetei. 5. A se. rézkon
centráció átmeneti csökkenése úgy is 
létrejöhet, hogy a Coeruloplasmin ki
választás a vizeletben fokozódik, ami 
annak a következménye, hogy a táplá
lék vas- és cink-tartalma magas, így 
kompetitiv antagonizmusról van szó.

Magas se. réz koncentráció a terhes
ség harmadik harmadában, oestrogén 
terápiával kapcsolatban és antikoncipi- 
ensek szedése után, valamint akut és 
krónikus infekciókban, különböző tu
morokban, pl. májsejtkarcinómában 
(akadályozott epelefolyás), exogén 
pancreaselégtelenségben fordulhat elő. 
Mindez azonban nem specifikus 
reakció.

A kérdésben szereplő diabetesben 
ezek az elváltozások kizárhatók, jólle
het intercurrens infekciót nem lehetett 
kizárni. A se. réz igen labilis, pl. ha 
vérvételnél a kar leszorítása sokáig
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tart, akkor magas. A válaszoló jogosan 
kérdezi, hogy tulajdonképpen mi volt a 
vizsgálat célja? A laborvizsgálat infor
matív értéke nagyon is korlátozott, 
ezért a rutin diagnosztikában nem is 
végzik. Erősen ingadozó rézkoncent
ráció diabetes mellhúsban nem ismert 
és nincs különösebb jelentősége még 
akkor sem, ha célzott vizsgálatokat 
nem végeztek. Sorozatvizsgálatoknak 
nincs értelme. Kezelni pedig nem kell.

Bán András dr.

Hyponatraemiás sürgősségi állapo
tok * Mulloy, A. L. és Caruana, R. J. 
(Sect, of Endocrinol, and Nutr. HB 
5025, Med. Coll, of Georgia, 1120 Fif
teenth St. Augusta, GA 30912—3140, 
USA): Med. Clin. N. Am., 1995, 79, 
155.

Az emberi szervezetben a 7400 mg kö
rüli natrium a legbőségesebben tárolha
tó kation és mintegy 2,5%-os gyakori
sággal a hyponatraemia a leginkább 
előforduló elektrolytzavar. A szervezet 
törekszik arra, hogy az extra- és intra- 
celluláris tér közötti egyensúlyt fenn
tartsa, a hyponatraemia kialakulását vé
dekező mechanismussal leküzdje. Ala
csony serum nátrium-szint mindezek 
ellenére előfordulhat hyperosmolaritás- 
ban (kis molekulasúlyú, osmoticusan 
aktív anyagok — glucose, mannitol — 
adásakor), de hypoosmolaritás esetén is 
(volumen összehúzott hyponatraemia: 
tápcsatornái folyadékveszteség, izzadás 
kiváltotta folyadékvesztés, sóvesztés re- 
nálisan pl. diureticum által, de ide so
rolható a cerebrális eredetű Bartter- és 
Schwartz-syndroma is). Jelentős cso
portot képez az euvolaemiával járó hy
ponatraemia (endokrin betegségek, a 
nem megfelelő antidiureticus hormon- 
secretiós syndromához társuló külön
féle tüdőbetegségek, az idegrendszer 
betegségei és többfajta tumor is, 
gyógyszerek: vasopressin, oxytocin, 
cyclophosphamid, clofibrat, MAO in
hibitorok, non-steroid gyulladáscsök
kentők, Carbamazepin, chlorpropamid 
stb., de ide sorolható a TURP-műtét 
során létrejöhető postoperativ hypo
natraemia, de a vízintoxícatio is. Van
nak oedemával járó hyponatraemiák is 
(pangásos szívelégtelenség, májcirrho- 
sis, nephrosis syndroma).

A hyponatraemiás encephalopathia 
symptomái igen változatosak, agykáro
sodás 8—50%-ban vezethet halálhoz. 
Külön kórképként az ugyancsak súlyos 
— olykor halállal is végződő — centrá
lis, híderedetű myelinolysist említik al
koholistákon és rosszul táplált egyéne
ken. Szerencsés esetben az egyidejű 
hyponatraemia korrigálható.

A terápia aszerint különül el, milyen 
formájú hyponatraemia befolyásolásá
ról van szó. Asymptomás esetekben 
normális salina-infusióval, symptomás 
hyponatraemia eseteiben hypertoniás 
salina-infusióval kell leküzdeni a sóhi
ányt, s ez 100—500 ml infusio beadása 
után már a tünetek enyhülésében nyil
vánul meg s ha a serum natriumszintje 
eléri a 130 mEq/l-t, a hypertoniás oldat 
adását be kell fejezni s az alapbetegség 
kezelésére kell irányítani a figyelmet,

Iványi fános dr.

SEBÉSZET

Jövőbeni fejlődési irányok a minimá
lisan invazív sebészetben (MIS). 
Wickham, J. (Dept, of Minimally Inva
sive Therapy, London, Anglia): BMJ, 
1994, 308, 193.

Az elmúlt 150 évben a sebészeti bea
vatkozásokkal kapcsolatos mortalitás 
és morbiditás elfogadott tény volt. A 
kevésbé invazív módszerekkel azonban 
ezek száma csökkent. A közeljövőben 
a következő változások és fejlődési
rányzatok várhatók ezen a területen, 
továbbá a kórháztervezésben és az or
vosképzésben:

1. „Látó” -rendszerek: A jelenlegi 
optikai endoszkópos rendszerek egyre 
finomodnak és egyre kisebbek lesznek 
az immáron három dimenziós és nagy- 
felbontású kamerák. Ez utóbbiak képét 
nagy felbontású és nagyított képernyőn 
(HDTV) már nemcsak az operatőr, de 
az asszisztencia is fogja látni, egyúttal 
mindezt rögzíteni is lehet úgy jogi, 
mint oktatási célból.

2. Eszközölt: Az anasztomózist kép
ző eszközök köre kibővül a mikrohul
lámú és rádiófrekvenciás sebészeti esz
közökkel, ami ki fogja szorítani az 
egyszerű varrást. Az ultrahangos ma- 
ceráció segítségével kis nyíláson ke
resztül eltávolítható lesz egy szerv,

vagy annak egy része és egy tumor. 
Megjelennek a szövetek leválasztásá
ban a teljesen nem-invazív módszerek 
is, mint az extrakorporális fókuszált 
ultrahang és mikrohullám. A szövetek 
endoszkóposán ellenőrzött bipoláris 
diatermás vágásának és koagulációjá
nak lézerrel való helyettesítése nagyfo
kú és felesleges költségnövekedést je
lenthet. A lézernek azonban megvan
nak a saját alkalmazási területei, mint 
a kövek roncsolása és a tumorok foto- 
dinamikus kezelése.

3. Radiológia: Az „intervenciós ra
diológus” szerepe fokozódik pl. az 
epeutak, a nyelőcső, a gyomor-bél
rendszer, vagy a coronariarendszer el
záródásainak rekonstrukciójában. A 
lumenes szerveken kívül azonban in
tenzíven növekszik a szolid szerveken 
CT, vagy MRI segítségével végzett be
avatkozások száma is. Jó példa erre a 
nucleus pulposus előreesett részének 
— eltávolítása.

4. Robotika: Egyszerűbb rendsze
rek, mint pl. robot segítségével végre
hajtott transzuretrális prosztatektómia, 
már működnek. Lehetséges lesz egy 
szerv látszólagosan valós képén végre
hajtani a műtétet, ami egyúttal robotok 
segítségével a valós betegen történik, 
akár többszáz kilométeres távolságból.

5. Mikromémöki tudomány: A mik
roelektronikához hasonlóan ez is a 
szilikonkristály-technológián alapul, 
azaz ebből az anyagból marják ki a 
szükséges eszközöket. [Ref: Ma már 
hagyományosan így készülnek a rádiók, 
komputerek stb. áramkörei.] Ezzel a 
technológiával azonban lehetséges akár 
1 mm-es, mikroszkópos elektromotor, 
vagy ennél ezerszer kisebb, 1 mikromé- 
teres csipeszek és ollók készítése is. 
Ezekkel lehetőség fog nyílni olyan mik- 
roműtétek elvégzésére, amelyek elkép
zelhetetlenek a hagyományos sebészeti 
eszközökkel. Az ilyen kis motor hajthat 
akár egy mikrotraktort, amely magával 
vonszolja a beavatkozás helyére a mik- 
rokamerákat, vagy a mikrobiopsziás 
eszközöket. Nagy jelentőségre fognak 
szert tenni az „emlékezettel rendelkező 
fémek” , amelyek pl. hő hatására új for
mákat, csipesz, vagy olló különböző 
mértékű alakját fogják felvenni. Az új 
sebészeti eszközökhöz elektromosságot 
vezető műanyagokat és gyémántkemény 
bevonatú fémeket is fel fognak használ
ni. Elektromos motorokat fognak be-
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építeni például az erekciós mechaniz
mus kiesése esetén, vagy az epehólyag, 
sót a szív helyett is.

6. Kórházak: A páciensek a maihoz 
képest rendkívül kevés időt fognak a 
kórházban tölteni. Ennek megfelelően 
kell módosítani a szállítást az operáló 
egységen belül. A műtő állandó és nem 
átmeneti részei lesznek a kombinált 
audiovizuális, ultrahang, RTG, MRI 
stb. rendszerek. A sterilizációs lehető
ségeknek ennek megfelelően fel kell 
gyorsulniuk. A nővérek, ápolók ha
gyományos szerepe csökken, illetve 
módusul, és nagyobb szerepet fog ját
szani az otthoni látogatás, valamint a 
betegek otthonában felszerelt monitor.

7. Anesztézia: Mivel a műtét kevésbé 
fog traumatizálni így a szedoanalgézia 
és a lokális blokk, esetleg ennek elekt
romos változata fog előtérbe kerülni.

8. A specialisták egyesítése: A sebé
szi beavatkozást egy orvos-igazgató 
fogja irányítani, aki az előzetes vizsgá
latot elvégzi és a sebészi kezelést java
solja. Az aneszteziológus megváltozott 
szerepét már taglaltuk. Az endoszkó
pos orvos valamennyi szervvel kapcso
latba fog kerülni. Vele szorosan együtt 
fog működni az „intervenciós radioló
gus” . A biomérnök ebbe a csapatba 
fog beilleszkedni. A hagyományos, 
nyitottan operáló sebész ennek a csa
patnak nem vezetője, hanem egyik tag
ja lesz.

9. Költségek: ezek a technológiák a 
mai áron rendkívül költségesek. [Ref: 
Azonban ez mindig így Van a kezdetek
kor. így például a szilikon technológi
án alapuló rádiók, komputerek ára a 
bevezetési árhoz képest ma 5-10-szer 
olcsóbb.] Ennek ellenére gyorsan ter
jednek. így az endoszkópos epehó
lyag-eltávolítás standard módszerré 
vált és bevezetésre került az endoszkó
pos méheltávolítás, vakbélműtét, sérv
műtét. Néhány éven belül uralkodó 
technika lesz ambuláns betegeknél az 
ízületek vizsgálata, a vesekő roncsolá
sa. Mivel mindezekről a laikus sajtó is 
bőségesen beszámol, így a fejlődésben 
a betegek nyomása is szerepet játszik.

10. Sebészeti kiképzés: A mai képzé
si gyakorlat elavult és túlhaladott, mi
vel a hagyományos sebészeten alapul. 
Mivel az USA-ban két éven belül a vá
lasztott hasi beavatkozások 95%-át en- 
doszkópiásan fogják végezni, ezért 
szükséges az „intervenciós radiológu

sok” és sebészek megfelelő kiképzése, 
amelyben speciális képzési központok
ban a látszólagos valóságon alapuló se
bészeti szimulátorok döntő szerepet 
fognak játszani. Jelenleg egyetlen ilyen 
központ van Angliában. Az ilyen kép
zésben részesült sebészek azonban 
mondhatni tökéletes sebészeti képessé
gekkel fognak először valós beteghez 
nyúlni.

11. A hagyományos sebész szerepe: 
A traumatológia egy része, a veleszüle
tett rendellenességek korrekciója és a 
plasztikai sebészet azok a területek, 
ahol a hagyományos sebészet szerepe 
nem csökken, de jelentősen módosul. 
Igen fontos, hogy a hagyományosan 
képzett sebészek folyamatosan átké
pezhessék magukat az új technoló
giákra.

12. A beteg java és az új technológi
ák: Az intervenciós medicina gyakor
latának és filozófiájának megváltozása 
ugyan nagy és új feladatok elé állítja 
mind az orvosokat és az orvostudo
mányt, mind az egészségügyi kor
mányzatot, azonban óriási fejlődést je
lent a betegellátásban, azaz mesz- 
szemenően a beteg javát szogálja. Az 
orvosok nem alkalmazhatnak már erő
sen traumatizáló beavatkozásokat azu
tán, hogy kevésbé invazív technológiák 
is rendelkezésre állnak. Ez a technikai 
fejlődés a beteget még jobban a gyó
gyítás középpontjába állítja.

[Ref.: E cikk referense szemorvos és 
véleménye szerint a szemészetben már 
a laparoszkópos sebészet néhány éves 
története előtt is alkalmaztak minimáli
san invazív sebészeti beavatkozást, 
amely csoportba feltételűül beletarto
zónak érzi az üvegtesti-ideghártyai se
bészet ún. vitrektómiás technikáját, 
vagy a kis résen át végzett szürkehá- 
lyogműtétet és lencsebeültetést. A refe
rens először az 1980-as évek elején lá
tott egy igen magas fokú technológiá
val végrehajtott ún. keratomileusis mű
tétet, amely ugyan nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, de ennek esz
köztárával saját, hazai robotikai sza
kemberekkel való megbeszélése alap
ján  teljesen automatizált formában 
végre lehetne hajtani egy nem áthatoló, 
ún. lamelláris szaruhártya-átültetést. 
Egy ilyen műtét azonban rendkívül 
költséges lenne és a történeti érdekes
ségen kívül egy ilyen beavatkozás gya
korlati hasznossága igen csekély. Két

ségtelennek tűnik azonban, hogy 
valamennyi mai diagnosztikai, sebé
szeti és nem sebészeti ágazatban a mi
nimálisan invazív technológiák mellett 
és után a robotika és az automatizálás 
nem csupán egy mérföldkövet, hanem 
olyan fordulópontot fog jelenteni, amit 
mai fantáziánkkal meg sem tudunk kö
zelíteni. Egy ilyen példa lehet mégis az 
említett, többórás, heroikus vitreo
retinalis szemészeti műtéteknek a jövő
ben biztosan bekövetkező robotizálása, 
felgyorsítása. Végezetül meg kell emlí
teni a világnak azt a sajátos, mai 
egészségügyi helyzetét, amelyet a refe
rens külföldi tartózkodásai során sze
mélyesen is megtapasztalt, hogy ti. a 
világ egyik részén már robotok operál
nak, más részén, így hazánkban is, 
még nincs minden orvosnak komputere 
és a világ egy további, igen nagy részén 
emberek sokasága ki van zárva a lega
lapvetőbb orvosi ellátásból és az egész
ségügyi helyzete semmit sem különbö
zik az ezer évvel ezelőtt lehetségestől, 
holott ennek gyökeres megváltoztatá
sához a gazdag országok polgárainak 
személyes adózását alig néhány dollár
ral kellene csupán növelni.]

Dervaderics János dr.

Távjelenléti sebészet. Távoli sebészet 
a közeli jövőben. Simon, B. (Univer
sity of Nevada School of Medicine, 
Las Vegas NV, USA): Bildgebung, 
1994, suppl. 1, 9.

A legutóbbi időkig a sebészet keveset 
változott olyan úttörő sebészek mun
kássága óta, mint Halsted, Billroth és 
Alexis Carrel. Az elmúlt három évben 
azonban Dubois, Perrissat és Reddick 
munkássága óta az epehólyageltávolí
tás „Arany Standardjává” vált a lapa
roszkópos sebészeti eljárás, amelyet 
további minimálisan invaziv sebészeti 
(MIS) technikák követtek. A laparosz
kópos sebészeti beavatkozások a beteg 
számára előrelépést, a műtétet végző 
orvos számára azonban visszalépést je
lentenek, mivel az operatőr elveszíti a 
mélység igazi érzékelését, sztereosz- 
kópos látását. Ezt felismerte az ipar és 
ma már készülnek olyan eszközök, 
amelyekkel a mélység percepciója le
hetséges (3DSCOPE). Ennek ellenére 
az ilyen beavatkozások során az orvos
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megszokott kézügyességével nem so
kat ér, többek között azért, mert az 
ezekhez használatos eszközök az eme
lőelven működnek. Az orvos további 
vesztesége, hogy hiányoznak a meg
szokott tapintási, hallási és szaglási ér
zések. Ennek ellenére visszaút nincs. 
A jövőbeli fejlődés azonban még a la
paroszkópos sebészetet is túl fogja ha
ladni és olyan technológiák kialakítá
sához fog vezetni, melyek segítségével 
az a paradoxnak tűnő helyzet áll elő, 
hogy az orvos még jobban, akár ezer 
kilométerekre is eltávolodik a betegé
től, de ennek ellenére a műtéttel kap
csolatos érzései megközelítik azt az ér
zést, mintha a műtét valós helyén 
lenne. Ezt nevezzük távsebészetnek.

A távsebészet (telepresence surgery) 
angol nevét Satava, Green és a cikk 
szerzője Simon (a magyar nevét pedig 
e cikk referense) adta. A távsebészet, 
távjelenlét, távrobotika definícióit pe
dig Sheridan dolgozta ki. A távsebészet 
fogalma sokkal többet jelent, mint a ro
botsebészet fogalma. A robotsebészet 
során egy mesterséges intelligenciával 
rendelkező robot önállóan végzi a mű
tétet és a sebész csak felügyelő. Robot
tal végeznek már transzuretrális prosz- 
tatektómiát (Timoney, Wickham) és 
csípőízület-beültetést (H. Paul-féle Ro- 
boDoc). A távsebészet során viszont a 
robot egy rendszernek csak intelligens 
kibővítője. Ennek a rendszernek az 
egyik végénél ugyan robot fogja operál
ni a valós beteget, azonban a rendszer 
másik végén, az akár ezer kilométerrel 
odébb lévő, megfelelő érző visszacsato
lásokkal rendelkező, komputerizált, há
romdimenziós képernyővel ellátott 
munkahelyen maga a sebész végzi a be
avatkozást és ezzel szinkronban operál
ja a „robotsebész” a valós beteget. A 
távjelenléti sebészeti rendszernek 
Green készítette el egy prototípusát, 
mellyel ex-vivo bélanasztomózist haj
tottak már végre. Technikailag a távse
bészeti rendszer „látó” része CCD TV- 
láncból áll, a sztereolátás pedig a pola
rizáció elvén alapul. Lényeges része en
nek a rendszernek az állandó erőérző 
visszacsatolás, így pl. a Green- 
rendszerrel akár tűbe is fűzhető a varró
fonál. (Ezeknek a rendszereknek az 
„ősei” a sci-fi filmekben, pl. a „Csilla
gok háborújában” jelentek meg.)

A távjelenlét hasznos lehet pl. az 
űrállomásokon a Földről végrehajtott

műtétek kapcsán, hepatitises és AlDS- 
es beteg műtétjekor, vagy radiaktív 
anyagok beültetésekor is.

Távjellenléttel lehetséges lesz, hogy 
egy nagy orvosi központ sebésze 
asszisztáljon a harmadik világban lévő 
falusi kollégája műtétjénél, amit a ma 
már létező komputeres hálózatok tesz
nek lehetővé.

A sebészeti és a korábban nem sebé
szeti technológiák ötvözése alapján 
megjósolható, hogy a távsebészet már 
a közeljövőben bevonul a sebészet esz
köztárába és messzemenően ki fogja 
bővíteni a betegek számára a terápiás 
lehetőségeket.

[R ef: A  referens felhívja a téma iránt 
érdeklődő olvasó figyelmét egy másik, 
ebben a hetilapban megjelent referátu
mára, melyben R. M, Satava ismerteti 
kissé részletesebben ugyanezeket a fo 
galmakat. A téma hazai, jövőbeni, 
esetleges, akár elméleti, akár gyakor
lati kutatói számára érdekes lehet, 
hogy a Medline komputeres adatbázis
ban jelenleg alig néhány cikk van még 
csak felsorolva és ezek irodalmi hivat
kozásaival együtt is még lehetséges 
egyetlen személy számára a terület je 
lenlegi teljes áttekintése, ami manap
ság ritkán mondható el orvosi témával 
kapcsolatban. Mivel a cikk nem említi, 
így meg kell feltétlenül arról emlékez
ni, hogy míg a laparoszkópos sebészeti 
beavatkozások elsajátítása a hagyomá
nyos sebészeti kiképzéssel rendelkező 
orvosok számára merőben újszerű fela
datot jelent, addig a távsebész, hála az 
alkalmazott technológiának, ugyan
azokkal az érzésekkel operál — majd
— mint melyeket megszokott. Minda
zonáltal ezek a cikkek egyelőre elha
nyagolják azt a nagyon fontos kérdést, 
hogy milyen módon fog illesztődni a la
paroszkópos sebészet a távsebészethez
— ez valószínűleg az orvosi mikromér- 
nökök kutatási eredményeitől függ el
sősorban. E cikk referensének szándé
kában áll a téma alapvető cikkeiből egy 
áttekintő silabuszt készíteni a hazai or
vostanhallgatók számára.]

Dervaderics János dr.

A sérülés utáni bélszűkület klinikai 
és radiológiai képe négy betegben. 
Hirota, Ch. és mtsai. (Faculty of Me
dicine, Kyushu University, Fukuoka): 
Radiology, 1995, 194, 813.

Tizennyolc év alatt négy esetben ész
leltek tompa hasi trauma következté
ben kialakult bélszűkületet, amely se
bészi resectiót tett szükségessé. Három 
betegük férfi volt, egy nő, életkoruk 
36—63 év között. A kórisme a követ
kező kritériumokon alapult; 1. tompa 
hasi trauma a kórelőzményben, 2. a sé
rülés előtt nyilvánvaló betegség hiánya,
3. a panaszok jelentkezése a trauma 
után, 4. bélszűkület kimutatása rönt
genvizsgálattal, 5. gyulladásos vagy tu
moros tényezők hiánya a műtéti készít
ményben a szűkület területén. Két 
betegükben a szűkület az ileum terüle
tén volt, ezekben ileusos jellegű pana
szok jelentkeztek 4 héttel a trauma után 
— hányinger, hányás. A röntgenvizsgá
lattal jól ábrázolható szűkület egyikük
ben az ileum 28 cm hosszú szakaszára 
terjedt ki, tubularis jellegű volt, a má
sikban rövid, 1 cm szakasz körkörös 
szűkületét találták. Két betegükben a 
sigmán alakult ki a szűkület. Ez egyi
kükben a sérülés után 1 héttel has
menés formájában jelentkezett, a má
sikban 18 hét után végbél vérzéssel. Ir- 
rigoscopia mindkettőnél 5—7 cm 
hosszú tubularis szűkületet mutatott a 
sigma-bélen, szabálytalan kontúrok
kal. Az ileum szűkületéhez mindkét 
esetben a proximalis vékonybélszakasz 
tágulata is társult. A preparátumok 
szövettani feldolgozása során három 
esetben a szűkület területén kifekélye- 
sedést találtak, egy esetben gyógyult 
fekélyt, a bélfalban fibrosist, fibro
muscularis hyperplasiát, nem specifi
kus beszűrődést.

Laczay András dr.

Nagy-Britanniában a  laparoscopiás 
sebészet csak ellenőrzött vizsgálatnál 
engedélyezett. Meijer Van Putten, J.
B. (Ned. Tijdschr. Geneesk., 1994, 
138, 2325.

A brit eü. minisztérium utasításában a 
laparoscopiás sebészetet minimumra 
korlátozza (The Observer, okt. 23.). A 
technikát a jövőben csak kontrollált 
vizsgálatoknál alkalmazhatják, me
lyeknél a klinikai eredményeket ponto
san rögzítik. Ez a rendelkezés az eü. 
fejlődési és kutatási részleg vizsgálatá
nak az eredménye. Ez a részleg 3 éve 
ellenőrzni az orvosi és sebészi tényke-
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dések hatásosságát. A bizottság elis
meri, hogy a laparoscopiás sebészet 
előnyökkel jár (kevesebb a postopera- 
tiv fájdalom, kevesebb a sebfertőzés, 
rövidebb a kórházi tartózkodás ideje, 
gyorsabb a gyógyulás), de fennáll an
nak a veszélye, hogy a nem teljesen el
bírált technikák túl gyorsan helyet kap
nak a klinikai gyakorlatban. Ez idő 
szerint Nagy-Britanniában 80-féle 
laparoscopiás műtétet végeznek, 12 ki
értékelt műtét közül egy bizonyult ru
tinszerű alkalmazásnál elvégezhető- 
nek, és ez a laparoscopiás epehólyag
eltávolítás. Még kétesek az appendix
eltávolítás, a hernia-reparatio, a colon- 
és lépeltávolítás, bizonyos gyomor- és 
prostataműtét laparoscopiás kivitele. 
Ezeket ezentúl csak formális vizsgálat
nál szabad elvégezni. A bizottság meg
állapította, hogy utalások történtek ar
ra vonatkozólag, hogy bizonyos brit 
sebészek laparoscopiás beavatkozáso
kat végeztek kellő gyakorlat és felügye
let nélkül, és gyakran követtek el hibá
kat, legalább hat haláleset történt, és 
több tucat beteg szenvedett el komoly 
károkát. Michael Peckham prof., a bi
zottság elnöke szerint a technika rend
kívül gyorsan terjedt el, jelentős fejlő
dést jelent, de vigyázni kell, hogy 
átmeneti bajok ne akasszák meg a fej
lődést ezen a téren. A brit eü. miniszté
rium 5 év múlva, 2000-re csökkenteni 
szándékozik az ágyak számát, a műté
tek 70%-át laparoscopiás technikával 
fogják elvégezni!

Ribiczey Sándor dr.

A gastrooesophagealis reflux máso
dik indikációs területe-e a digesztív 
laparoscopiás sebészetnek? Domer- 
gue, J., Fabre, J. M. (Service de Chi
rurgie digestive C, Hőpital Saint-Eloi, 
F-34295 Montpellier): Presse Médica- 
le, 1995, 24, 205.

A cholecystectomia a digesztív coe- 
lioscopiás sebészetnek első indikációs 
területe. A strasbourgi, erről a kérdés
ről tartott értekezlet első témája a lapa
roscopiás cholecystectomia volt. Kide
rült, hogy a funkcionális laparoscopia 
a sebészet legjobban alkalmazható te
rülete. A gastrooesophagealis reflux 
(RGO) sebészi laparotomia segítségé
vel oldható meg. Összehasonlító vizs

gálatok alapján kiderült, hogy a gyógy
szeres kezeléssel szemben az RGO-ban 
a sebészi kezelés a logikus eljárás.

Az RGO és az oesophagitis a leg
gyakrabban előforduló kóresemény, 
sőt az RGO közegészségügyi problé
maként kezelendő. A lakosság 10— 
15%-át érinti.

Az RGO az oesogastrikus összeköt
tetés mozgási betegsége, amelynek a 
kezelése leggyakrabban a hyperacidi- 
tas felé terelődik, ami felelős a tünete
kért. Mihelyt a nyelés megindul az 
oesophagus alsó sphincterében (SIÓ), 
átmeneti relaxálódás következik be, 
ami gyakori s többnyire az RGO tüne
teit kísérő savi refluxhoz társul. Egé
szében a reflux egy multifaktoriális fi
ziológiás mechanizmus, amely patho- 
logiássá is válhat, vagy a gyakorisága 
okán, vagy a refluxos rohamok tartama 
miatt, vagy az oesophagus hiányos 
tisztulása kapcsán, vagy a savi behatás
ra létrejött oesophagus nyálkahártya 
abnormális érzékenysége folytán. Köz
vetlen hatás: oesophagitis jelent
kezése.

Az RGO orvosi kezelése a tünetekre 
és az oesophagitisre nagyon hatásos. 
Hygienodiétás, gyomornedv elválasz
tás-ellenes kezelés (anti-H2, proton
pumpagátlók) 90%-ban javítja a reflu- 
xot és következményeit. A különböző 
gyógyító beavatkozások csökkentik a 
gyomorsósav-elválasztást, fokozzák az 
oesophagus tisztulását és megvédik az 
oesophagus nyálkahártyáját a savi és 
peptikus behatással szemben. Egy ta
nulmány igazolta az anti-H2 fölényét a 
placebóval szemben. Cimetidin, reniti- 
din is eredményes, de az omeprazol ha
tása előnyösebb. Az említett gyógy
szerkombinációk hatásosabbak, mint 
az anti-H2. Az elmondottak miatt rit
kán kerül sor sebészi beavatkozásra. 
Minden sebészi beavatkozás az antiref- 
lux, a SIÓ nyomásfokozódás elvén 
alapszik, a pozitív hasi nyomás meg
hosszabbítja az oesophagUst és zárja a 
His-szöget.

Különböző kezelési eszközök hasz
nálatosak a reflux ellen. Ezek közül a 
Nissen által felfedezett adja a legjobb 
klinikai pH-metriás és manometriás 
eredményeket. Jelentős még a Lortat— 
Jacob-féle beavatkozás, bár egyesek 
szerint ennél az eredmény kevésbé jó, 
mint az egyéb módszereknél (Toupet). 
Összehasonlító, véletlenszerűen válo

gatott vizsgálati anyagban a Belsey— 
Mark-féle módszer, a tünetek és má
sodlagos szövődmények ellen a Nis- 
sen-módszemek megfelelő értéket ad. 
Az Angelchik-féle implantációs mód
szernél a Nissen-féle a jobb, mert amaz 
veszélyeket hordoz magában. — Végül 
megjegyzik, hogy összevetéskor a 
Nissen-módszer mégis a legalkalma
sabb, bár Franciaországban a Toupet- 
metódust — a másodlagos hatások eny
hébb volta miatt — széles körben alkal
mazzák.

Az első beavatkozásokat — cardio- 
pexia a ligamentum rotundum segítsé
gével — laparoscopia alatt végezték. 
Majd a fundoplicatura Nissen terjedt el 
széles körben. A műtéti beavatkozás 
mortalitása szerény. Laparoscopiás se
bészi beavatkozás után (661 operádnál) 
a francia nagy anyagban csak egy ha
láleset volt. A globális mortalitás: 
4,3% , laparoscopia segítségével a 
mortalitás 5% volt. A műtét 2'/? óráig 
tartott. A kísérő tüneteket nagy széri
ákban a dysphagia jelenti, ami ezek kö
zött a leglényegesebb. Egyesek szerint 
— Cushieri — az eredménytelenség 
9%.

Arra a kérdésre, hogy milyen tények 
szólnak a sebészi vagy belgyógyászati 
terápia mellett, a következőkre hivat
kozhatunk: nagy anyagon, hosszú tá
von a belgyógyászi kezelés hatásos. A 
sebészi kezelés a tünetek javításában és 
az oesophagitisnél jön szóba. Általá
ban a sebészileg gyógyított betegek 
megelégedettebbek, mint a belgyógyá
szati kezelés után. — Gazdaságilag a 
sebészi megoldás sokkal drágább; egy 
sebészi kezelés ára kb. megfelel egy 
négyéves belgyógyászi kezelési idő
szaknak.

A laparoscopia indikációi: 1. Azo
nos a szövődményes oesophagitisével; 
a nyugati módszereket a társadalmi 
biztosítás összege is módosítja. 2. A 
belgyógyászi kezelés eredményének 
hiánya az endoscopia, a pHmetria érté
két hangsúlyozza. 3. Újabban a tünetek 
recidíváit a kezelés felfüggesztése von
ja  maga után. Hosszú távon nemcsak a 
klinikai tüneteket, a kezelési formát, 
hanem a társadalmi-gazdasági helyze
tet is mérlegelni kell, endoscopia, 
pHmetria segítségével. 4. A laparosco- 
piánál javul az eredmény egy újabb in
dikáció beiktatásával: az oesophagus 
motilitás értékelése révén, fontos azon-
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ban a sebészi „team” eredményessége 
is. 5. Az RGO laparoscopiás kezelése 
nagy élmény, ahol a sebészi beavatko
zás végleges megoldást jelenthet.

Kövér Béla dr.

A fő epeutak lithiasisa. 130 beteg se
bészi kezelésének analízise. Boute- 
lier, Ph. és mtsai (Service de Chirur
gie, Hópital Jean Verdier, F 93143 
Bondy): Presse Méd., 1995, 24, 
164.

A fő epeutak lithiasisa (FEUL) kezelé
sének célja, hogy biztosítsák a szabad 
utat a fő epeutakban (FEU) az epe ré
szére és megelőzzék a köves recidívát. 
Az erre a célra ajánlott módszerek na
gyon különbözőek. A konvencionális, 
klasszikus sebészi kezelés és az endos- 
copiás sphincterotomia (SE) mellett al
kalmazzák még a cholecystectomiát, a 
laparoscopiás choledochotomiát. A 
technika látványos fejlődése a sebészi 
beavatkozás mellett alkalmazott chole- 
dochoscopiát rutinszerű eljárássá tette, 
s ez még javult a videoscopia bevezeté
sével. A közlemény célja, hogy tíz év 
alatt — 1983—1993 — 130 betegnél 
végzett choledochus lithiasis sebészi 
kezelésének eredményét értékelje, 
ezáltal a mortalitást és a morbiditást 
csökkentse. A tanulmány retrospektív 
volt a kórtörténeti leletek alapján.

A szerzők áttekintést adnak a beteg
anyagról és az alkalmazott módszerek
ről. A diagnózist a klinikai (icterus, 
angiocholitis) és paraklinikai (bioló
giai retenciós hepatitis) leletek, echo- 
graphiás, iv. cholangiographiás, ret
rograd endoscopiás, cholangio-panc- 
reatographiás (CPRE) vizsgálatok se
gítségével állították fel. A műtét alatt 
végzett cholendoscopia videokontrol- 
lal ment végbe. Egyébként részletesen 
leírják a műtét lefolyását, az alkalma
zott módszert, és azt a betegek számá
val, a klinikai tartózkodási idővet 
együtt táblázaton tüntetik fel. A FEUL 
miatt operált 130 betegből 83 volt a nő 
és 47 a férfi; a nemek aránya: 1,7/1. Át
lagéletkor: 65,5+17,6, a betegek csak
nem 50%-a volt 70 éves vagy afölötti. 
Érdeklődésre tarthat számot, hogy a 
külső biliaris drainage nélküliek száma 
magasabb volt, mint a drainage-zsal bí
róké: 77, Ш. 53. 103 beteg részesült an-

tibioterápiában. Cholangiographiás 
kontrollt átlagban a 11,7. napon végez
tek, a draint átlag a 14,8. napon távolí
tották el. Három betegüket vesztették 
el, ezek életkora jóval a 70 év felett 
volt.

A csak vázlatosan ismertetett ered
ményfelsorolás után, a szerzők nagyon 
részletes diszkussziót adnak. Ebből az 
alábbiakat tarthatjuk kiemelkedőnek:
1. Az első öt év eredményét a második
kal összehasonlítva, a szerzők maga
tartásában jelentős fejlődés ment vég
be. Az első időszakban magas volt az 
STD (sphincterotomia transduodenalis 
aránya: 33%), ami nagyon jó choledo- 
choscopiás betekintést biztosított, s le
hetővé tette a külső biliaris drainage el
kerülését és a heveny postoperativ he
patitist is. Egy-egy súlyos pancreatitis 
fellépésére az STD-t elhagyták és a fő 
epeutakon át való eltávolítást részesí
tették előnyben. 2. A tanulmány máso
dik felében csökkent az STD-k száma, 
abban az arányban, ahdgy az ideális 
choledochotomiák száma növekedett, s 
javult a kontroll, a varratok minősége, 
a kontrolloknál a cholangiographiát 
kiszorította a videoscopia. 3. Az ideá
lis choledochotomia rutinná vált ott, 
ahol a transcystikus extractiót nem le
hetett megvalósítani. 4. A choledochus 
primer suturája megoldotta a drainage 
általi magas víz-, folyadékvesztés kér
dését, csökkentette a kórházi tartózko
dás idejét. 5. Csak két esetben észlel
tek későbbi kórecidívát. Már a chole- 
dochoscopia, de különösen a videos
copia elterjedése csökkentette a residu
alis lithiasisök számát. Ez azért is fon
tos, mert ez utóbbi a felelős a sebészi 
morbiditásért. 6. Az SE révén végzett 
kőeltávolítás gyakorisága 90%-os. Az 
SE-t vagy izoláltan, vagy egyéb eljá
rással összekapcsolva végzik általá
ban. Egy 257 betegről szóló multicent- 
ríkus prospektiv tanulmány az SE 
sikerét és gyakoriságát 72%-ban adja 
meg. 7. A szerzők beteganyagában a 
mortalitás 2,3% volt. Főleg az idős 
kor, az infectio szövődménye, légzési 
és keringési elégtelenség szerepel oki 
tényezőként. Táblázatban mutatják be 
az utóbbi tíz év alatt 12 sebészi team 
2547 betegen végzett műtétjének mor
talitási százalékát, amely a csoportok 
szerint 0—4% között ingadozott. 8. 
Egy másik tanulmány a fentebb jelzett 
időszakban az SE segítségével végzett

kőeltávolításnál a különböző szerzők 
anyagában észlelt mortalitást 0,85— 
3,9%-ban adja meg. 9. A szerzők 
130-as beteganyagában a szövődmény 
többségében súlyos volt (16 eset): 
pancreatitis, biliaris fertőzés, vérzés és 
retroperitonealis perforatio. 10. SE se
gítségével végzett kőeltávolításnál a 
kórházi ápolási napok száma nagyon 
változó. Úgy tűnik azonban, hogy ez 
kevesebb, mint a külső biliaris 
drainage-zsal végzett hagyományos se
bészi eljárásnál. 11. A terápiás taktikát 
négy szempont szerint kell megválasz
tani: a) Sebészi choledochoscopia a vi- 
deoscopiával együtt, a beavatkozás ri
zikója csaknam „0” . b) Külső biliaris 
drainage nélkül a choledochus primer 
varrata nagymértékben csökkenti a 
kórházi tartózkodást, c) Az SE súlyos 
szövődményekkel járhat, ezek kapcso
latát a kezeléssel nem lehet előre látni, 
d) A choledochus supraduodenalis te
rülete időnként súlyos légúti és cardia
lis szövődményeket eredményezhet. 
12. A szerzők jelenleg a laparoscopiás 
cholecystectomiát összekapcsolják rö
vid, transversalis laparotomia után 
végzett supra-duodenalis choledocho- 
tomiával. Ezt három tényező is indo
kolja: a) a rövid laparotomia kevésbé 
jár a légzési funkció megnehezítésével; 
b) a szokásos külső, biliaris drainage 
elhagyása lehetővé teszi, hogy a beteg 
már a 8. napon elhagyja a kórházat; c) 
a cholecystectomia laparoscopia se
gítségével könnyebb és biztonsá
gosabb.

Végkövetkeztetésként a szerzők 
hangsúlyozzák, hogy a choledochus 
lithiasisnak az SE segítségével végzett 
megoldása eltakarja a sebészetben a 
jelzett időszakban megtett fejlődést, 
amit a drainage nélkül végzett ideális 
choledochotomia hozott magával, 
megadva így a lehetőséget a zárókő 
ezúton történő eltávolítására. A társí
tott laparotomia megkönnyíti a fertőzé
sek elkerülését is. Úgy vélik a szerzők, 
nem lehet biztosan állítani, hogy az 
epeutak kőelzáródása megszüntetésé
ben a sebészi eljárás kisebb szerepet 
játszik, mint az SE; nem biztos, hogy 
ez utóbbi mindig jóindulatú. Valószí
nű, hogy a sebészi eljárásokat e terüle
ten újra kell értékelni.

Kövér Béla dr.
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Gyomorrák miatt végzett D l és D2 
dissectio morbiditásának randomi- 
zált összehasonlítása 996 holland be
tegen. Bonenkamp, J. J. és mtsai (Dept. 
of Surgery, University of Leiden Hospi
tal. PO Box 2300 RC Leiden, Nether
lands): Lancet, 1995, 345, 745.

Nem eldöntött kérdés, hogy gyomor
rák miatt végzett resectio alkalmával 
csak a perigastricus nyirokcsomókat 
távolítsuk-e el (Dl), vagy pedig a peri
gastricus téren kívüli regionális nyi
rokcsomókat is (D2), amit főleg japán 
sebészek szorgalmaznak.

Erre vonatkozóan randomizált mul
ticentrikus vizsgálatot végeztek hol
land betegeken, 1989—1993 közötti 
időszakban. Összesen 1078 beteg ke
rült randomizálásra, 539 mindkét cso
portban, szigorú kritériumok alapján.

A Dl csoportba kiválasztottak közül 
26, a D2 csoportba kiválasztottak közül 
56 nem felelt meg a kritériumoknak 
(szövettanilag igazolt gyomor adeno
carcinoma távoli metastasisok nélkül). 
5, ill. 20 beteg azért maradt ki, mert 
nem volt elérhető műtétkor a külön ké
pezett felügyelő sebész. 133, Ш. 152 
betegnél nem lehetett curátiv resectiót 
végezni. így végül is 711 beteg maradt 
a kiértékelésre, ebből 380-nál Dl típu
sú resectiót végeztek, 331 betegnél pe
dig D2 típusú resectiót.

A két csoportot összehasonlítva a cu- 
rativ resectio után a Dl csoportban a 
műtéti mortalitás 4% volt, a D2 cso
portban 10%, a különbség szignifikáns 
(p — 0,004). A szövődmények száma 
25%, Ш. 43% volt, ez is szignifikáns 
(p <  0,001). A legnagyobb különbség az 
anastomosis elégtelenség (4, ill. 9%) és 
az intraabdominalis fertőzések terén 
mutatkozott (8, ill. 17%) a D2 csoport 
kárára. Szignifikáns különbség volt a 
kórházi kezelési napokat illetően is (25, 
ill. 18 nap, p < 0,001). Kiértékelésük 
kapcsán különböző alcsoportokban 
(kor, nem, resectiós típus, lépeltávolí- 
tás, részleges pancreasresectio, transfu
sio) is vizsgálták a mortalitást és szö
vődményeket, s ezek száma a D2 resec
tio esetén egyöntetűen magasabb volt.

Vizsgálati eredményeik alapján 
mindaddig, amíg a túlélési adatok nem 
állnak rendelkezésükre, nyugati bete
geken nem javasolják a D2 resectiót, 
mint standard eljárást.

Metzl János dr.

Rövid bélhossz: hosszú élet? Vos, A. 
W. F. és mtsai (Groningen): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1995, 139, 417.

A legfiatalabb korban előforduló „rö
vid bél syndrománál” életmentő a pa- 
renteralis táplálás. A syndroma eredete 
lehet congenitalis, de előállhat sebészi 
beavatkozás után is (atresia, enteroco
litis necrotisans, volvulus, Crohn- 
betegség, bélinfarctus). Jelenlegi állás
pont szerint ileocoecalis billentyű 
megtartása esetén a resectio után 25 
cm-nél hosszabb, a billentyű elveszté
sénél legalább 40 cm hosszú jejunum- 
ileumhossz teszi lehetővé megfelelő 
adaptatiós szak után, ami lehet 1—2 év 
is, a parenteralis táplálás abbahagyá
sát. Ezalatt tágulnak a megmaradt be
lek, meg is hosszabbodnak, elmarad
nak a parenteralis táplálással együtt 
járó szövődmények, a cholestasis, cho
lelithiasis, a májkárosodás, a centrális 
vénás katétersepsis és a thrombosis. 3. 
„rövid bél syndromás” esetüket is
mertetik.

Az első eset egy jelenleg 2 éves és 
három hónapos fiú, aki zavartalan, 32 
hetes terhesség után született 2345 g- 
mal, hypothermiával, inkubátorban 
tartották. Hányás utáni vizsgálat 
vékonybél-atresiára mutatott. A lapa- 
rotomiánál a m. suspensorius duodeni- 
től 25 cm-re és az ileocoecalis billen
tyű fölött 5 cm-ig terjedő atresiát 
állapítottak meg, a resectio után a bél 
continuitását helyreállították, és 7 hét 
múlva az anastomosisban képződött 
stenosist korrigálták. A jejunum-ileum 
hossza 25 cm volt. Az ötödik naptól 
kezdve a v. subclaviába helyezett katé
teren át parenteralisan történt a táplá
lás. Ismételten jelentkezett sepsis és 
thrombosis, obstructio a v. cava sup. és 
inf.-ban és cholestasis is.

Egyéves korában eltömeszelódött a 
v. subclavia katéter. A katéter centralis 
elhelyezésére nem volt módjuk, áttér
tek az oralis táplálásra, gyomorfistulán 
keresztül állandó csepegtetőszondát al
kalmazva. A hétszeri kórházi felvétel
lel 10 hónapos volt az intézeti tartózko
dása, psychomotorikus elmaradása 10 
hónapos.

A második beteg egy négyéves fiú, 
35 hétre született, 2795 g-mal, tachy- 
pnoés, bordaközi behúzódást, orrszár- 
nyi légzést mutat, nyöszörög. Rtg- 
vizsgálat a tápcsatorna felső részében

mutatott ki obstructiót. 24 óra múlva 
tüdóoedema is jelentkezett. A laparo- 
tomiánál bélrotatiót, volvulust találtak; 
a" béltorsiót megszüntették, a belet fi
xálták. A műtét utáni súlyos sepsist ke
zelték, 3 hét múlva relaparotomizál- 
ták, és érelzáródás okozta ileumperfo- 
ratiót találtak; 4 cm-nyi ileumot rese- 
cáltak. Még két ízben kellett relaparo- 
tomizálni ismétlődő fistulák és stenosi- 
sok miatt, a vékonybélből csak 35 
cm-nyi maradt. Kezdetben elbírt kis 
mennyiségű per os táplálékot, de kate- 
tersepsis, thrombophlebitis utáni v. ca
va sup. et inf. syndroma lehetetlenné 
tette a további parenteralis táplálást, a 
forszírozott enteralis táplálás azonban 
kivihető volt; a beteg 1 éves korában 
pneumococcus meningitisen, 2 éves 
korában Salmonella enteritisen esett 
át. Jelenleg otthonában éjjelente kiegé
szítő szondatáplálásra szorul. Motori
kusán másfél, mentálisan félévi lema
radásban van.

A harmadik beteg jelenleg 13 éves 
fiú, 1620 g-mal született, pár napos ko
rában a meconium eldugaszolódást 
konzervatíve lehetett kezelni. 8 éves 
korában került gyomorpanaszok miatt 
kórházba, a laparotomia volvulust ál
lapított meg, az ileum és a colon ascen
dens avitalis volt, a resectio után nyílt 
hasi kezelést alkalmaztak, de a követ
kező hetekben 10 műtéti beavatkozásra 
volt szükség a nekrotikus bélrészletek 
eltávolítása, a többszörös perforatiók 
zárása miatt. A többszörös műtét miatt 
hasfali defektusok képződtek, a seb 
lassan gyógyult. Végül már csak ente- 
rocutan fistulák, jejunostoma és colos- 
torna maradt vissza. 5 hónap múlva 
helyre lehetett állítani a bél- 
continuitást. A jejunum-ileum hossza 
40 cm. A betegségfolyamat idején pa
renteralis tápláláson volt a beteg a v. 
subclavia katéteren át. Ismétlődő eldu
gulás, trombózis és fertőzés miatt infu- 
siós katétert alkalmaztak, de ez is fer
tőzéssel járt, arteriovenosus fistulával 
a lágyékban, ezért Gortelex-kacsot al
kalmaztak. A fistula már negyedik év
ben áll használatban. Éjjelente otthon 
kap 1—1 folyékony táplálékot, napköz
ben gyomorfistuláján át kap enteralis 
táplálékot, amit a fiú a hátizsákjával 
visz az iskolába, a szükséges pumpát is 
magával viszi.

Irodalmi adatok szerint már 10 cm- 
nyi vékonybélhossznál is elérhető a pa-
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renteralis táplálás, ami lényegesen 
megnehezíti az ilyen beteg normális 
életét. Eseteikben a szülők szívesen 
vállalták a fokozott tennivalókat. A fő 
cél mindenesetre a totalis enteralis táp
lálás elérése. Remélhető, hogy a folya
matban levő vizsgálatok, melyek a 
béltransplantatiót fogják lehetővé ten
ni, csökkenteni fogják a megterhelést.

Ribiczey Sándor dr.

NEUROLÓGIA

Gyógyszerek és sebészet az ischae- 
miás stroke megelőzésében. Barnett,
H. J. M., Eliasziw, M., Meldrum, H. 
E. (Department of Clinical Neurol. 
Scienses and Epidem. and Biostatis
tics. University of Western Ontario and 
the John R Robarts Research Institute, 
London, Ont. Canada): N. Engl. J, 
Med., 1995, 332, 238.

Az ischaemiás és haemorrhagiás stroke 
az idősebb korosztály fő halálozási és 
rokkantsági okai között van. A szerzők 
az antithrombotikus therapiát és a se
bészeti módszereket értékelték ischae
miás stroke esetén randomizált klinikai 
kísérletek elemzésével. A stroke gya
kori oka a pitvarfibrillatio. Hat klinikai 
kísérlet igazolta a warfarin előnyös ha
tását, de 75 éves kor fölött már az anti- 
koagulációnak magasabb a kockázata. 
Elfogadható alternatív kezelési mód az 
aszpirin adása. Cerebralis embóliával 
kombinált szívinfarktusban a heparin 
és a warfarin csökkenti az ismétlődést.

Használatuk előnyös acut myocar- 
dialis infarctus után a stroke megelőzé
sében. Thrombocyta aggregációt gátló 
szereket is adhatunk. A stroke és halál 
előfordulása 31%-kai csökkent a napi 
1300 mg aszpirint szedőknél. Egy má
sik tanulmány szerint a sulfinpyrazon, 
dipyridamol és suboctidil sem önma
gában adva, sem aszprinnel adva nem 
volt hatásosabb, mint az aszprin magá
ban. Az aszpirin hatásos a szív eredetű 
és az artériás eredetű stroke megelőzé
sében is, bár az eltérő vaszkuláris reak
tivitás miatt nem biztos, hogy egy 
gyógyszer mindkét esetben egyformán 
hat. Másik jónak talált szer a ticlopi- 
din, aminek az előnyét több klinikai kí
sérlet (Ticlopidine-Aspirin-Stroke- 
Study: TASS és Canadian-American-

Ticlopidine-Study: CATS) igazolta. 
Ezek alapján a ticlopidin 30%-kai 
csökkenti a stroke kockázatát, de a 
mellékhatásai miatt nem adható minden
kinek (hasmenést, csontvelódepresz- 
sziót és bőrkiütést okozhat). Két kí
sérletben egészséges középkorú angol 
és amerikai orvosoknak adtak aszpi
rint, ami a szívinforctus előfordulását 
csökkentette, de a stroke nem csök
kent, mivel a stroke megelőzésében az 
optimális dózis még nincs pontosan 
meghatározva. Az aszpirin hatáso
sabb, ha a kezdeti dózisa magasabb 
(650 mg/nap), bélben oldódó formá
ban a mellékhatásai is ritkábbak. Aki 
az aszpirint nem bírja, annak 2 X 250 
mg ticlopidint ajánlanak. A carotis be
tegségének sebészeti kezelése 1954 óta 
terjedt el és azóta váltakozó lelkesedés
sel folyik. A műtét logikusnak látszik, 
de a perioperatív 10%-os stroke és ha
lál csökkentette a műtétek számát a 
80-as években az USA-ban. Amerikai 
(NASCET) és európai (ECST) tanul
mányok igazolták, hogy a 70%-os vagy 
magasabb fokú stenosisos betegeken a 
gyógyszeres kezelés önmagában rosz- 
szabb eredményű, mint a carotis en- 
darteriectomia, míg ezalatt a műtét 
nem volt jobb hatású. A stenosis foká
nak meghatározása ultrahangvizsgálat
tal történik, de a műtétek előtt arterio- 
gráfiára is szükség van. A tünetmentes 
carotis stenosis előfordulása az élet
korral nő. 50 év fölött a népesség kb. 
egyharmada valamilyen carotis beteg
séggel bír. Kanadai és német tanulmá
nyok szerint, ha a stenosis 75%-nál ki
sebb, úgy a stroke kockázata elenyé
sző. Ezen esetekben gyógyszeres keze
lés ajánlott. A carotis és coronaria be
tegségek gyakori együttes előfordulása 
miatt a coronaria bypass beültetés 
előtt, azzal egyidejűleg vagy röviddel 
utána javasolják a carotis endarteriecto- 
miát is elvégezni. A tünetmentes caro
tis stenosisos betegek hajlamosak az is
chaemiás stroke-ra nagyobb sebészeti 
beavatkozások után. Bár a carotis műtét 
és a coronaria bypass egyidejű elvég
zése magas kockázatot hordoz, mégis 
szükséges azoknál, akiknél mindkét 
betegség súlyos tünetei fennállnak. 
Egyébként elsőként a carotis műtétet 
javasolják elvégezni. Az ischaemiás 
stroke megelőzésében sem az extracra- 
nialis-intracranialis anastomosis, sem 
a transluminalis angioplastica nem

ajánlott. A warfarin, aszpirin és ticlo
pidin csökkenti a stroke veszélyét, de a 
75 % fölötti carotis stenosisban az end- 
arteriectomia hatásosabb, tehát célsze
rű elvégezni.

Gurzó Zsuzsanna dr.

Tekinthető-e a migraine rizikófak
tornak fiatal nők ischaemiás stroke- 
ja  kialakulásában? Tzourio, C. és 
mtsai. (INSERM U 360, Recherches 
Epidémiologiques en Neurologie et 
Psychopathologie, Cedex 94807 Ville- 
juif, Franciaország): Brit. med. J., 
1995, 310, 830.

Kevés epidemiológiai vizsgálat foglal
kozott a migraine és a stroke esetleges 
kapcsolatával. Ennek egyik oka, hogy
1988-ig hiányzott a migraine kritéri
umrendszere. Miután az irodalmi ada
tok e vonatkozásban nem egységesek, 
jelen tanulmány célja esetleges össze
függés kimutatása volt fiatal nők 
migraine-je és ischaemiás stroke-ja kö
zött. Ezenkívül vizsgálták az orális 
kontraceptívumok, valamint a dohány
zás rizikót fokozó szerepét is.

Szerzők öt párizsi, ill. Párizs közeli 
neurológiai osztályon végezték vizsgá
lataikat 72, 1990—1993 között ischae
miás stroke miatt hospitalizált 45 évnél 
fiatalabb nőbetegen. A diagnózisokat 
minden esetben CT-vel, ezenkívül ese
tenként CAG, ECK, transoesophagea- 
lis, ill. transthoracalis ECK, cardioli- 
pin antitest és coagulatiós vizsgálatok
kal igazolták. Kontrollcsoportként 173 
random kiválasztott fiatal nőbeteg 
szolgált, akiket rheumatologiai vagy 
orthopaediai betegségek miatt kezeltek 
ugyanezekben a kórházakban; stroke 
egyik beteg anamnézisében sem szere
pelt. Minden betegtől egy, a fejfájás 
irányában részletesen strukturált kér
dőívet vettek fel, amelynek alapján a 
miagrine diagnózis könnyen felállítha
tó volt. A végső diagnózist e kérdőív és 
az ideggyógyász szakorvos vizsgálata 
alapján alakították ki.

Adataik értékelése során az alábbi 
megállapításokat tehették:

1. A kontrollcsoportban a migraine 
prevalenciája 30% volt, egyezően az 
irodalmi adatokkal.

2. A stroke-csoportban gyakoribb 
volt mind az aktuálisan orális kontra- 
ceptívumot szedők, mind az erős dohá-
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nyosok aránya. A migraine és orális 
kontraceptívum, ill. migraine és do
hányzás együttes előfordulási aránya a 
stroke- és kontrollcsoportban lényegé
ben azonos volt.

3. A migraine és ischaemiás stroke 
között szignifikáns kapcsolat volt 
kimutatható; ugyanis a stroke- 
csoportban a nőbetegek 60%-ának volt 
migraine-je, míg a kontrollcsoportban 
csak 30%-nak. Némileg nagyobb volt 
a stroke rizikója azoknál a migraine- 
eseknél, akik migraine-je aurával in
dult (erre egyéb irodalmi adat is van).

Mindezekből az következett, hogy 
migraine-es nők rizikója stroke-ra 
3X-os azokhoz képest, akiknek nincs 
migraine-je. Négyszeresre fokozta a ri
zikót, ha a migraine mellett orális 
kontraceptívum is szerepelt az anam- 
nézisben, ennél valamivel kevesebb 
volt a rizikó az erős dohányos 
migraine-eseknél.

így megállapíthatták, hogy függetle
nül egyéb rizikófaktoroktól, a migraine 
jelentős rizikótényező fiatal nők ischae
miás stroke-jának kialakulásában és 
különösen fokozott volt a rizikó, ha az 
aktuális anamnézisben dohányzás 
és/vagy orális kontraceptívumok sze
dése is szerepelt. A migraine és az is
chaemiás stroke kapcsolatának mecha
nizmusa nem tisztázott, épp ezért — 
noha az abszolút rizikó ischaemiás 
stroke-ra nem túl magas — fiatal mig
raine-es nőknek a dohányzás abbaha
gyását és — orális kontraceptívum 
használata esetén — alacsony dózisú 
tablettát kell ajánlanunk.

Faragó András dr.

Évszakos ingadozás az intracranialis 
aneurysma repedés gyakoriságában és 
összefüggése változó klimatikus viszo
nyokkal. Chyatte, D. és mtsai (Section 
of Cerebrovasc. Surg., Dept, of Neuro
surg., The Cleveland Clinic Found., 
Cleveland, Ohio; Neurol. Service, Vete
rans Affairs Med. Center, West Haven, 
Connecticut; Diablo Neurosurg. Med. 
Group, Walnut Creek, California): J. 
Neurosurg., 1994, 81, 525.

Boncolási adatok alapján a felnőtt né
pességben kb. 5% -ra becsülhető a ce
rebralis aneurysmák előfordulása, 
emellett az aneurysmák subarachnoi
dalis haemorrhagiájának (SAH) átla

gos évi gyakorisága csak 10/100000 
ember.

Kevés ismeretünk van az aneurysma 
rupturával kapcsolatos tényezőkről: a 
kiboltosulás enzimatikus károsodása 
és rheologiai faktorok azok a feltétele
zett mechanizmusok, amelyek repe
dést idézhetnek elő.

Mivel a cerebrovascularis megbete
gedések többféleségének az előfordulá
sa összefügg évszakos és klimatikus 
változásokkal, a szerzők ebből a szem
pontból vizsgálták meg az intracrania
lis aneurysma rupturákat.

A vizsgálat 1487 betegre terjedt ki, 
akiket 1981, 1983, 1985, 1987, 1988 és
1989-ben aneurysma SAH diagnózis
sal vettek fel Connecticut 36 kórházá
ba. Az átlagéletkor 55,1 +17,5 év volt, 
a nők aránya a férfiakénoz 1,7 : 1. A be
tegek több mint egyharmada meghalt a 
kórházban és csak 38,5 %-uk térhetett 
elég jó állapotban otthonába.

Az időjárási adatokat 1981-től 
1989-ig órákra lebontva vették tekin
tetbe, összesen 41-féle meteorológiai 
tényezőt, amelyek felsorolása megha
ladná a referátum kívánatos terjedel
mét. A napi időjárási viszonyokat egy
bevetették az aznap beutalt betegek 
számával és a Pearson korrelációs ko
efficienssel számolva. A statisztikai 
analízis céljára „beutalási halmozó- 
dás”-nak tekintették, ha 24 órán belül 
három vagy ennél több beteget vettek 
fel primaer aneurysma SAH diagnó
zissal.

A szerzők az aneurysma SAH gya
koriságában határozott évszakos variá
ciót találtak, az összes beteg esetében 
nem szignifikáns késő tavaszi és késő 
őszi csúccsal. Nemekre szétbontva vi
szont a férfiaknál a szignifikáns emel
kedés késő ősszel volt észlelhető 
(p < 0,005 Roger-teszt), míg nőknél a 
szezonális csúcs késő tavaszra esett 
(P<0,01).

A betegek SAH diagnózissal való be
utalásának napi gyakorisága és az az
napi extrem vagy változó klimatikus 
viszonyok között nem találtak korrelá
ciót, sem a teljes betegcsoportban, sem 
azt nemenként különválasztva.

A kórházba utalás előtti 72 óra mete
orológiai viszonyait tekintetbe véve azt 
tapasztalták, hogy a férfiaknál a beuta
lási halmozódást olyan klimatikus vál
tozások előzték meg, mint csapadék, a 
légnyomás 55 Hgmm-nél nagyobb mér

tékű süllyedése, a harmatpont-hőmér- 
séklet több mint 25°-os esése vagy 
ezek kombinációja.

Ismeretes, hogy az alacsony hőmér
séklet emeli a vérnyomást, növeli a vér 
viszkozitást és megváltoztatja a vér ko
agulációt. A hypertensio és megnöve
kedett viszkozitás mechanikai károso
dást, a megváltozott koaguláció pedig 
enzimatikus károsodást idéz elő az 
aneurysma falában. Mindezek az aneu
rysma rupturáját okozhatják.

Nők esetében nem találtak szignifi
káns összefüggést a megelőző 72 órás 
meteorológiai változások és az aneu
rysma SAH halmozódása között. Felté
telezik, hogy nőknél más faktorok ját
szanak szerepet az aneurysma repedés 
bekövetkezésében, mint a férfiaknál.

Mivel az aneurysma SAH különösen 
romboló hatású megbetegedés minden 
figyelmeztető előjel nélkül, az előidé
zésében közreműködő tényezők továb
bi felderítése nagyon kívánatos a meg
előzési stratégiában.

M. Odorfer Magdolna dr.

Akut intracerebralis haemorrhagia 
fellépésének circadian és circannua- 
lis m intája. Gallerani, M. és mtsai 
(Emergency Dept of St. Anna Hosp., 
Institutes, of Neurosurg., Int. Med. 
Univ. of Ferrara, Italy): Acta Neurol. 
Scand., 1994, 89, 280.

Míg számos cardiovascularis és cereb
rovascularis megbetegedés szignifi
káns circadian ritmusáról számolnak“ 
be a szerzők, addig az akut cerebrovas
cularis eseményeket illetőleg egymás
nak ellentmondók a megfigyelések. Az 
észlelések többsége szerint az ischae
miás stroke bekövetkezése reggeli nö
vekedést mutat, több szerző viszont en
nél korábbra eső csúcsot figyelt meg.

Mind a cardiovascularis és cerebro
vascularis megbetegedés és halálozás, 
mind a spontán intracerebralis hae
morrhagia évszakos mintáját is leírták.

A jelen vizsgálat célja az intracerebra
lis haemorrhagia (CH) circadian és cir- 
cannualis ritmusának további vizsgálata, 
valamint a vérzés anatómiai helyének, a 
nemnek, komák és a rizikófaktoroknak 
(magas vérnyomás, diabetes mellitus, 
dohányzás) tulajdonítható esetleges kü
lönbségeknek a felderítése volt.
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Mindazoknak a betegeknek az adata
it dolgozták fel, akiket 1983. januártól 
1991. decemberig CH-val vettek fel a 
ferrarai Egyetem Idegsebészeti Intéze
tébe: 161 eset, 94 férfi, 67 nő (nem 
hospitalizált betegek). Tekintetbe vet
ték, hogy a CH primaer vagy secun- 
daer volt, aneurysmára, angiomára vagy 
arteriovenosus elváltozásra volt vissza
vezethető és az anatómiai helyét (sup
ratentorialis, tipikus és atipikus supra
tentorialis és subtentorialis). További 
szempontok: nem, kor: < 6 0  év, >60 
év; hypertonia (57,7%), diabetes melli
tus (9,3 %), erős dohányzás (napi 20 ci
garettánál több 14,3%).

A circadian ritmus analízisénél, ha a 
tünetek jelentkezését nem tudták pon
tosan megállapítani, akkor az éjszakai 
(00.01—06.00 h), reggeli (06.01—12.00 
h), délutáni (12.01—18.00 h) és esti 
(18.01—24.00 h) eloszlást vették alapul, 
a circannualis ritmust pedig december 
22-től a következő második év január
21-éig elemezték. A ritmusok analízi
sét a cosinor módszerrel végezték, a 
szignifikanciát a Student-teszttel szá
mították ki.

A CH-k többsége reggel 06.00 és 
12.00 h között lépett fel (az esetek 
36,7%-a), különösen a tipikus supra
tentorialis elhelyezkedésűek, az atipi
kus supratentorialisak nem mutattak 
ilyen határozott csúcsot, a subtentoria
lis helyzetűek esetében pedig nem volt 
circadian ritmus észlelhető. Szignifi
káns értékeket a férfiakon, a 60 évnél 
idősebbeken és a nem dohányzókon ta
láltak.

A nők esetében szignifikáns 12 órás 
ultradian ritmus volt megállapítható.

A circannualis periodicitásban a 
csúcs februárra esett, a nemeket szét
választva, ez csak a férfiakra volt jel
lemző. A téli csúcs a 60- évnél fiata
labb, nem cukorbeteg férfiakon volt 
szignifikáns, ha supratentoralis elhe
lyezkedésű volt a vérzés.

A reggeli csúcs bizonyára nem egy 
okra vezethető vissza, hatiem több fak
tor játszik közre, így a szimpatikus tó
nus és az artériás vérnyomás emelke
dése, a felkeléssel kapcsolatos fizikai 
aktivitás, a vér viszkozitásának és a 
fibrinolytikus aktivitásnak a változása.

A CH circannualis ritmusa a téli 
csúcsértékkel jól egyezik a cardiovas
cularis halálozással, myocardialis in
farktussal és a nem embóliás cerebralis

infarktusokkal kapcsolatban több szer
ző által megállapított évszakos ritmus
sal és a hideg idővel egybeeső csúcs
csal.

Ebben is több tényező játszik szere
pet, az alacsony külső hőmérséklet ha
tására nő a szimpatikus aktivitás és a 
norepinefrin elválasztás, emelkedik a 
vérnyomás, haemodynamiás változá
sok következnek be.

A nőbetegek sajátságos viselkedését 
— ami a tüdőembólia circadian és cir
cannualis gyakoriságában is megmu
tatkozik (Gallerani és mtsai, 1992; 
Manfredini és mtsai, 1993) — megle
hetősen nehéz megmagyarázni. A fér
fiakétól eltérő és endokrinológiailag 
szabályozott alvadási egyensúlyról le
het szó, Ugyanis Lippi és mtsai (1985) 
női TIA betegeken szignifikánsan ma
gasabb thrombodynamiás potenciál in
dexet és a lysis idő meghosszabbodásá
ra való hajlamot mutattak ki.

M. Odorfer Magdolna dr.

A fájdalmas váll-izom atrophia. A 
váll-kéz szindróma differenciáldiag
nosztikája. Scherer, P. W., és Baum,
К. A. (Abt. für Neurol., Psychiatri
sche und Neurologische Klinik und 
Poliklinik, Universitatsklinikum Ru
dolf Virchow, Berlin, Németország): 
Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 371.

A fájdalmas váll-izom atrophia vi
szonylag gyakran előforduló neuropa
thia; az egyoldali fájdalommal egy idő
ben jelentkező folyamatot a végtag 
petyhüdt parézisével könnyen fel lehet 
ismerni, de jóval nehezebb az abortiv 
alakokét, mikor egyes izmok izolált 
károsodásáról van szó. 25—50 éves 
életkorban a leggyakoribb és a férfiak 
kétszer olyan gyakran betegszenek 
meg, mint a nők. A folyamat aetiolo- 
giája nem egységes; osteoclavicularis 
nyirokcsomó megnagyobbodásokkal, 
parvovirus infekcióval, maláriával és 
pneumoniával hozták kapcsolatba, de 
felvetődött trauma, testi megerőltetés, 
toxinok, Hodgkin-kór, kollagenózi- 
sok és lokális rtg-besugárzás szerepe 
is. Az esetek 28—83%-ában a fájda
lom kialakulása előtt 1—2 héttel vala
milyen infekció zajlik le.

Újabban egyre nagyobb szerepet tu
lajdonítanak az autoimmun mechaniz

musnak, mivel megfigyelték a CD3, 
majd a CD8 T-lymphocyták csökkené
sét és a CD4/CD8 quociens emelkedé
sét. Ami a vírus-aetiologiát illeti, ér
deklődésre tarthat számot a Coxsackie 
В csoport 1—6 típusa; ezek a vírusok 
autoimmun reakciót válthatnak ki; ál
latkísérletekben a CB-vírus 1—6 infek
ció perimyocarditissel, következmé
nyes cardiomyopathiával és a pancreas 
szigetsejtjeinek a károsodásával jár 
együtt (I. típusú diabetes mell.). A fo
lyamatban indukálódik a tumor-nek- 
rózis-faktor-a, az IL-lb, az IL-6 és a 
monocyták.

Az akut válltáji fájdalom mindig 
egyoldali, gyakran éjszaka jelentkezik, 
punctum maximuma a m. deltoideus 
vagy a scapula környéke és a kar laterá
lis részébe sugárzik ki. Pár óra múlva 
megszűnik, de leírtak tartós periódust 
is. A fájdalom után a felkar plexusának 
megfelelően petyhüdt motoros funkció 
észlelhető, elsősorban a m. serratus 
anterioban, aztán a m. deltoideusban 
és biceps brachiiben, Ш. a rekeszizom
ban és egyéb izmokban is.

Elsősorban a proximáüs izmok érin
tettek, de a paresis a distalisokra, pl. az 
ujjakéra is átterjedhet. Jellemző tünet a 
féloldali scapula alata. A kiegészítő 
vizsgálatok közül meghatározó az elekt- 
romyographia, ami az idegingerület 
terjedésének a lassulását képes az érin
tett izmokban kimutatni. A többi vi
szont nem specifikus, legtöbbször 
egyéb folyamatok elkülönítésére szol
gál (cervicalis discopathia, mellkasi 
térfoglaló folyamatok, Pancoast tumor, 
aztán herpes zoster, Borelliosis, trau- 
más plexus-laesio, a válltájék sugárte
rápiája).

Az akut stádiumban analgetikumok- 
ra és a kar nyugalomba helyezésére van 
szükség. Glucocorticoidok effektusa 
vitatott, leginkább analgetikus hatá
sukra lehet számítani. Később lokális 
hőkezelés, majd gyógytorna válik be. 
A folyamat prognózisa legtöbbször jó.

A fájdalmas váll-izom atrophia önál
ló kórkép, feltétlenül el kell különíteni 
a kompressziós szindrómától és a me
chanikus eredetű plexus sérülésektől; 
egyre inkább autoimmun mechaniz
mus következménye lenne. Többen né
mi hasonlóságot fedeztek fel a 
Guillain—Barré-szindrómával, a reci- 
diváló Bell-bénulással. Tulajdonkép
pen a Schwann-f. sejtek demyelinisa-
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tiójáról van szó, saját és idegen antigé
nek expressziójával együtt, amit a már 
említett CD3, CD8 és CD4 sejtek 
csökkenése követ. Ennek ellenére a 
pathomechanizmus ma sem egyértel
mű. Biztos, hogy a Coxsackie vírusnak 
is van valamilyen szerepe, akár a folya
mat keletkezésében v. gyorsításában. 
Leírtak epidémiát is, amikor a CB- 
vírus-fertózés halmozódott. A két szer
ző a fájdalmak kritériumait és a parézi- 
sek jellegzetességét táblázatban ismer
teti. Ez 3 hétig fokozódhat, utána 
viszont nem progrediál. Típusos ese
tet, elsősorban az egyoldali scapula 
alata révén, nem nehéz felismerni, vi
szont annál nehezebb az abortiv formá
két, ahol a m. serratus ant. izolált 
parézisére kell ügyelni.

Bán András dr.

SPORTORVOSTAN

A túledzés tünetegyüttese. Budgett,
R. (British Olympic Med. Ctr., Nort- 
wick Park Hosp., Harrow): Brit. Med. 
I ,  1994, 309, 465.

Sok minden okozhatja a sportoló kró
nikus kifáradását, az edzések és a ver
senyek stressze is. Az első tünet a telje
sítmény romlása. Ez a nem nemzetközi 
szinten sportolókat is sújthatja, az 
USA-ban évi 10%-ra teszik a „kiégő” 
egyetemista úszókat.

A korai észleléshez nincs figyelmez
tető teszt vagy tünet. Leginkább az in
tenzív interváll edzéskor észlelik, így a 
sprinterek között ritka, mivel ők ilyen 
edzésformát nem használnak. A szind
róma a krónikus íaradtság és a teljesít
ményromlás, kéthetes pihenés ellenére 
is. Ha nem elegendő pihenés után tér 
vissza a sportoló az edzéshez, igen gyak
ran kisebb felső légúti hurut lép fel.

Az overtraininggel szemben az over
reaching (szupramaximális terhelések) 
az edzés tervezett része, áz adaptációt 
van hivatva stimuláni.

A túledzés tünetei: fáradtság, fájó iz
mok, teljesítményromlás, depresszió, 
alvászavar, rémálmok, fáradtan ébre
dés, energiaszegénység, indítéksze
génység, lelki labilitás, ingerlékeny
ség, étvágytalanság, fogyás, fokozott 
verejtékezés, magasabb nyugalmi pul
zus, ismételt kis infekciók.

Az edzésanamnézisben rendszerint 
az intenzitás (hirtelen) megnövekedése 
derül ki, olykor a pihenő megkurtítá
sa, olykor pedig az, hogy nagyon mo
noton a terhelés és az élet. A sportolá
son kívüli stresszek szintén szóba 
kerülnek.

Objektív jelek keveset segítenek a 
diagnózisban: felálláskor csökken a 
vérnyomás, nő a pulzus, lassabb a pul
zusnyugvás, romlanak az ergometriás 
teljesítménymutatók.

A teljesítményt rontó egyéb okokat 
persze ki kell zárni: a krónikus gyulla
dások, a glykogén-depléció, allergiás 
légúti infekciók, a tartós dehidráltság. 
Alacsony ferritin-szint esetén indokolt 
szájon át vasat adni. Az egyéb laborle
letek (magas kreatinkináz, vírus anti
testek stb.) nem diagnosztikus ér
tékűek.

A multivitaminok és nyomelemek 
hatástalanok a megelőzésben és a gyó
gyításban.

A túledzés megelőzésében a hangu- 
lati-közérzeti skála napi monitorozása 
sokat segíthet. A reggeli pulzusemel
kedés napokon-heteken át szintén fi
gyelmeztetés.

Az (időben is) normális étkezés, a 
kellő pihenők, kellő rehidrálás, az 
edzésmonotonia elkerülése a megelő
zés fő faktorai.

A kezelés holisztikus megközelítést 
kíván. Sokhetes pihenés nagyon kis in
tenzitású testmozgással, lehetőleg más 
sportágban, mindenképpen az anaerob 
határ alatt, 6—12 héten át a fő 
gyógyszer.

A volt keleti blokk országaiban a pi
henés, a relaxáció, psychoterápia, 
massage, hidroterápia, vitaminok adá
sa történt főleg empirikus alapon. Ana- 
bolitikum gyorsítja a regenerációt, de 
tiltva van.

Meglepően jó eredményre képes a 
sportoló három hónapos könnyű edzés 
ellenére, de nem szabad ezután túl 
gyorsan fokozni az edzés intenzitását.

Apor Péter dr.

Sportolók myocarditise a kis arrhyth- 
miák és csekély echo eltérések m a
gyarázatában. Zeppilli, R és mtsai 
(Univ. Sacro Cuore e Centro della Me
dicina Sportiva, Róma): Chest, 1994, 
106, 373.

Három év alatt szívproblémákkal 980 
sportolót láttak, közülük hatnál került 
sor invazív vizsgálatokra, köztük en
domyocardialis biopsziára. Echo (N és 
2D), futószalag-terhelés, Holter, tech
netium ventrikulográfia, mindkét szív
fél katéterezése és mindkét kamrafal
ból biopszia, a minta fény- és elekt
ronmikroszkópos feldolgozása volt a 
diagnosztikus fegyvertár. A Dallas- 
kritériumok alapján diagnosztizálták a 
myocarditist.

A hat eset a következő:
1. 17 éves kosárlabdázó lány egy hét

tel a hűlés után gyakori polymorf kam
rai ES-eket mutatott a futószalag
terhelés alatt. Fél évvel később folytat
ta a sportolást, amikor normalizálódott 
a terheléses EKG. Két évvel később 
enyhe prolapsust, a jobb csúcson hy- 
pokinézist és enyhe elódomborodást 
jelzett az echo. Arrhythmogén jobb 
kamrai dysplasiára gondoltak, de az 
elektrofiziológia nem igazolt instabüi- 
tást, a biopszia viszont körülírt jobb 
kamrai myocarditisre utalt.

2. 20 éves profi labdarúgó influenza- 
szerű betegsége után a terheléses vizs
gálaton kamrai ES-eket és 4 ütemnyi 
kamrai tachycardiát mutatott. Egy év 
után engedték újra sportolni, az alapo
zó 3 hónapos edzés után a fenti vizsgá
latok nem mutattak kóros eltérést, 3 év 
múlva is játszik a labdarúgó.

3. A 23 éves labdarúgó megfázást 
követően „túledzésnek” vélt fulladá- 
sos panasszal jött, normál terheléses és 
Holter EKG-val, az echo hypokineti- 
kus mellső falat mutatott. 50%-os 
ejekciós frakció és diasztolés telódési 
zavar derült ki. Dilatatív cardiomyo
pathia gyanúja miatt eltiltották a sport
tól. Egy év után bal kamra tágulatot, a 
mellső fal ektáziáját és dyssynergiáját, 
valamint diffúz, nem specifikus fibró- 
zist igazoltak a vizsgálatok.

4. A 17 éves karatéka gyakori VÉS 
és bal szárblokk, csomós Tv2 miatt ke
rült továbbvizsgálatra. A bal kamrafal 
hypokinéziája mellett myocarditist lát
tak. Egy év után az idioventrikuláris 
rhythmushajlam maradt meg a tüne
tekből.

5. A 18 éves röplabdázó válogatott 
ritka VÉS és gyakori pitvari ES-ek 
miatt került katéterezésre, ahol mitra
lis prolapsus és jobb kamrai myocardi
tis derült ki.

6. 27 éves vízisíző bajnokon 18 éves
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korában mitrális prolapsust láttak, 
3500/24 óra VÉS mellett. Ez utóbbi 
megszűnt. 8 évvel később kiterjedt bal 
kamrai akinéziát mutatott az echo, a bi- 
opszia aktív, részben gyógyuló myo- 
carditist. 3 havi steroid kezelés során 
javult, a kamrai extrasystolia fenn
maradt.

A (vírus) myocarditist okolják a 
sportszív differenciáldiagnosztikájá
ban az átvezetési rendellenességek 
egyik magyarázatául, de mint ez az el
ső „in vivo” tanulmány mutatja, a 
kamrai repolarizációs rendellenessé
gek és arrhythmiák mögött is állhat 
myocarditis.

Az arrhythmogén jobb kamrai dys
plasia (ARVD) „a fiatal sportolók gyil
kosa” . EKG-ját a bal szárblokk morfo- 
lógiájú kamrai arrhythmia jellemzi, 
negatív T-vel a jobb praecordialis elve
zetésekben. Ilyen EKG azonban a kitű
nő edzettségű és a követéssel egészsé
gesnek bizonyult sportolókon is elő
fordul. A történet, a családi anamnézis 
segíthet a diagnózis felállításában. 
ARVD-t okozhat vagy felfedhet egyéb 
noxa, így vírus myocarditis is. Kétség 
esetén a biopszia a perdöntő.

Myocarditis gyanúja esetén a test
mozgást el kell tiltani.

Apor Péter dr.

Hirtelen szívhalál hegymászás és síe
lés közben, Burtscher, M ., Philadel- 
phy, M ., Likar, R. (Austrian Alpine 
Club): New. Engl. J. M ed., 1993, 329, 
No. 23.

A lapban 1993,329, 55—57. oldalszám 
alatt jelent meg Maron, B. J. tollából 
egy közlemény „A fiatal sportolók hir
telen halála — tanulságok a Hank 
Gathers-ügy kapcsán” címmel. Az er
re érkező reflexiók között olvashatjuk a 
fenti közleményt.

Ausztriában 1985 és 1991 között 416 
hirtelen szívhalál fordult elő hegymá
szás és síelés közben, ez az összes hir
telen hegyi sporttal kapcsolatos halálo
zás 30% -a. Az évi 8,5 millióra tehető 
hegyi sportoló közül a 34 évnél időseb
bek egy szívhalálra számíthatnak 780 
ezer hegymászással töltött óránként, és 
1,63 millió síeléssel töltött óránként. 
Az életkor növekedésével — csak a fér
fiakon — a hirtelen szívhalál esélye

meredeken nő, a nem sportolók várha
tó halálozásához képest 4,3-szor gya
koribb a hegymászás és 2,1-szer gyako
ribb a sílesiklás kapcsán. A nők között 
sokkal kevesebb a szívhalál a hegyi 
sportok kapcsán is. Akik rendszeresen 
sportolnak, nincsenek kitéve nagyobb 
rizikónak: az Alpin Szövetség tagjai 
között egy hirtelen szívhalál jut 5 mil
lió sportolás-órára.

A nem rendszeresen sportoló szemé
lyeken a hegyi sportolás előtt terhelé
ses EKG vizsgálat és ennek alapján fel
készítő edzésprogram szükséges.

Apor Péter dr.

Fizikai aktivitás, testzsír és elhízás a 
serdülőkön. Bar-Or, O., Baranowski, 
T. (Mc Master Univ. és Emery Univ. 
Sch., Atlanta): Ped. Exerc. Sei., 1994, 
6, 348.

A 11—21 évesekre vonatkozó irodalom 
áttekintése a neves szerzők tollából 14 
keresztmetszeti, 4 hosszmetszeti és 4, 
csak a fizikai aktivitást mint interven
ciót tárgyaló cikk eredményeit közli 
táblázatban is.

A testzsír (adipozitás) túlzott aránya 
a túlsúly (obesitas), melynek pontos 
határa nincs, de mérőeljárásonként 
(testtömeg és hossz aránya, bőrredő, 
bioimpedancia, testsűrűség, CT, 
NMR) többé-kevésbé kialakult osztá
lyozás létezik. A fizikai aktivitás (moz
gásmennyiség) az obeseken tévesen 
alacsonyan jelzi az energia elköltést, 
mivel a kövér ember csekély mozgása 
is több energiát igényel.

A keresztmetszeti mérések az aktí
vabbaknál némileg kevesebb testzsír
tartalmat igazoltak, de ellenkező köz
lemények is olvashatók. Oki összefüg
gés nem derülhet ki ezekből.

Az edzés (fizikai aktivitás) mint 
egyetlen beavatkozás a testzsírtartalom 
csökkentésére, 55 közlemény alapján 
1,6%-os zsírcsökkenéshez vezet, 
6—104 hét alatt. A kétéves, heti 7 x  20 
perces, az anaerob küszöb szintjén 
végzett intenzitású edzés során folya
matosan csökkent a testzsír.

Az obesitast sok ponton támadó stra
tégiák részeként a legtöbb esetben hatá
sos a fizikai aktivitás az egyéb kedvező 
hatásain kívül is. Nem szabad nagyon 
alacsony kalóriabevitellel társítani.

Nem tudjuk, hogy mennyi a mini
málisan szükséges fizikai aktivitás, 
mennyi a „küszöb” , nem tudjuk inten
zitásban vagy edzésvolumenben ponto
san kifejezni a kívánalmat.

Lehetőleg mindennap vegyen részt a 
fiatal valamilyen szórakoztató, lihegte- 
tó fizikai aktivitásban az iskolai testne
velés mellett. Egyes személyek testsú
lya azonban semmilyen beavatkozásra 
nem csökken. Ennek magyarázatát 
nem tudjuk.

Apor Péter dr.

Az alacsony T3 szindróma a sportoló 
nők elégtelen kalóriaellátását jelzi.
Loucks, A. B., Heath, E. M. (Ohio 
Univ., Athens): Am. J. Physiol., 1994, 
266, R 817.

A sportoló nők egy része az energia- 
igényes edzések ellenére nem eszik 
többet, mint a nem sportoló. Az ame- 
norrhoeás sportoló nőkön alacsonyabb 
trijódthyronin szintet mértek. Az 
aerob edzés elégtelen táplálkozás ese
tén 4 napon belül alacsony T3 szindró
mát okoz menstruáló sportolókon, de 
ha az energiabevitel megfelel a leadás
nak, akkor nem lép fel e jelenség.

27 normál, nem sportoló fiatal nő 
napi 30 Kcal/kg zsírmentes testtömeg 
kerékpárergometriás edzést végzett 4 
napon át, a korai follikuláris fázisban. 
A diéta négy csoportban 10, 20, 25, il
letve 40 Kcal/kg zsírmentes testtömeg 
volt, amely az egyáltalán nem kompen- 
zálttól a túlkompenzáltságig ívelte át az 
energialeadást.

Vért kilenc napon át, a kísérlet előtt 
is három napon vettek.

Az edzés 4. napjára a T3 és a szabad 
T3 csökkenése jelentős volt a két ala
csony tápanyag-bevitelű csoportban, a 
T4 ugyanitt nőtt. (6—16%-os változá
sok.) A számítások küszöbértékeket 
mutattak ki: 800 Kcal/nap és 200 
Kcal/nap szénhidrátbevitel alatt esik a 
T3 szint. Ha kevés a szénhidrátbevitel, 
sérül az endokrin tengely. Az alacsony 
T3 és a magas reverz T3 együtt hipo- 
thyreoidizmusra utal, de ilyen a kép 
anorexia nervosa és éhezéses amenor
rhoea esetén is. A jelen kísérletben a 
20—25 Kcal/kg LBM tápanyagot fo
gyasztó nők kerültek ebbe a küszöb
sávba. Állatkísérletek szerint a repro-
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duktív hormonrendszer is hasonlóan 
lehet érintve.

Kicsivel több szénhidrátbevitellel 
normalizálható ez a helyzet anélkül, 
hogy az edzésmennyiséget csökkente
nék.

Az „Egészséges embereket 2000- 
гел program hangsúlyozza, hogy a 
rendszeres testmozgást nem szabad 
éhezéssel párosítani a fogyás érdeké
ben sem. (US Dept, of Health and Hu
man Series. Washington DC, US Go- 
verment Printing Office 1991. DHHS 
Publ., No PHS 91-50212.)

Apor Péter dr.

Az anaerob kapacitás. Green, S. 
(Kelvin Grove Campus, Brisbane): 
Eur. J. Appl. Physiol., 1994, 69, 168.

Az élettani fogalmak pontos definíció
jának fontosságát az 1991-es Amerikai 
Sportorvosi Kongresszus is hangsú
lyozta.

Az anaerob kapacitás fogalom ere
dete a homályba vész. Az izomélettan 
és biokémia e század húszas éveitől ju 
tott az oxigén adósság (Hill és Lupton, 
1923), majd annak laktacid és alakta- 
cid összetevője (Margarita, 1933) meg
nevezéséhez. Az anaerob kapacitás a 
hatvanas években bukkant fel. A defi
níciók nem eléggé pontosak, a kriti
kákkal együtt tíz ilyet sorol fel a szerző 
táblázatban. Általánosan elfogadott 
meghatározás híján a kézikönyvek is 
elkerülik ezt a feladatot.

Anaerob azt jelenti, hogy oxigén 
nélkül élni. Anyagcserére vonatkoztat
va az ATP szintézis oxigén nélküli le
hetőségét jelenti.

A kapacitás, a teljesítmény (power) 
és a potenciál nem azonos értelmű sza
vak a szótári jelentésükben sem, így a 
fiziológiában sem keverhetők. Ugyan
ez áll a munka (work) és energia kifeje
zésekre is — ezekkel szokták az anae
rob kapacitás megjelenését jellemezni. 
A munka mechanikai fogalom, az 
energia kémiai, az ATP pedig nem 
munka. Az ATP, az ATP forrása és a 
mechanikai munka külön-külön foga
lom. Az ATP anaerob nyerését jelzi a 
végtermék (tej sav) felszaporodása 
vagy a kiindulási forrás (kreatinfosz- 
fát) csökkenése. A mechanikus mun
kavégzésben azonban aZ ATP aerob

pótlása és az energiaátalakulás aktuális 
hatásfoka is belejátszik.

Az anaerob kapacitást a rövid tarta
mú maximális terhelés kapcsán emle
getik. A javasolt meghatározás: az ana
erob kapacitás az anaerob módon 
reszintetizálható ATP mennyiség (az 
egész szervezetben) egy speciális típu
sú, rövid tartamú, maximális terhelés 
során (amely ily módon kimerítő is). 
Az ATP fenti módon történő reszinteti- 
zálódásának a maximális sebessége a 
maximális anaerob teljesítmény. Az 
anaerob potenciál az előre látható — 
teljesülő vagy nem — anaerob módon 
hozzáférhető energianyerési lehetősé
geket jelenti, mérőszáma a glukogén- 
tartalom, az anaerob enzimaktivitás, a 
pufferkapacitás.

Az anaerob munkakapacitás a teljes 
külső (mechanikus) munkavégzés a 
specifikus, kimerítő, maximális mun
ka során, melynek intenzitása megha
ladja az aerob kapacitást és amelynek 
során maximális ATP-nyerés történik, 
anaerob módon.

A maximális anaerob kapacitásról 
nincs értelme beszélni, a sportolók a 
választott (specifikus) mozgásban a 
teljes anaerob ATP-nyerésben vannak 
érdekelve és nem abban, hogy a nem 
specifikus mozgásban mit érhetnek el.

Az anaerob kapacitás rendszerszem
lélete szerint az az állítás, hogy a tartós 
izommunka során a tej sav emelkedésé 
az anaerob energiaigényt tükrözi, fino
mításra szorul. A tej savat termelő П tí
pusú (gyors) izomrostok tömegéből kiá
ramló tej sav a nagy oxidativ potenciál
lal bíró I. (lassú) rostokban és a szív
izomban oxidálódik, a dolgozó izomba 
visszafolyó vér tejsavszintje ezért ki
sebb, mint az elfolyóé, ez elősegíti a 
laktát kiáramlást. Bizonyos tejsavszint 
serkenti a sav-bázis egyensúlyt intracel- 
lulárisan, ez segíti a glukolitikus és glu- 
kogenolitikus fluxot és így növeli az 
anaerob kapacitást. Ha a dolgozó izmot 
nézzük csak, a laktát a sejten belüli H+ 
koncentráció révén szerepet játszik az 
anaerob kapacitásban, ám a szervezet 
aerob kapacitásának növelése a laktát el
tűnés fokozásával látszólag növeli az anae
rob kapacitást. Intra- és extracelluláris 
mechanizmusok együtt, az egész szerve
zet és nem csak a tejsavat termelő izom 
jelenti a rendszert az anaerob végtermé
kek ideiglenes elhelyezése tekintetében is.

Apor Péter dr.

Összeférhetetlen-e a  labdarúgás az 
elülső keresztszalag sérülése utáni ál
lapottal? Országos felmérés az incí- 
denciáról és kockázati tényezőkről 7 
év után 310 játékosról. Roos, H. és 
mtsai (Dep. Orthop. Univ. Lund, Dep. 
Orthop. Gén. Hosp. Malmö): Acta Or
thop. Scand., 1995, 66, 107.

Svédországban a szervezett futballisták 
egy biztosítóhoz tartoznak. Az 1986. 
évi térdsérülteknek (ezek az összes 
sportsérülések '/4-ét tették ki) először 
1989-ben, majd 1993-ban ismét ki
küldtek kérdőíveket, az alkalmazott 
kezelésről pedig az ellátó kórházakból 
kértek be tájékoztatást.

A térdsérült labdarúgók 83 %-a vála
szolt, 70%-uk volt férfi, a játékosok 
számához viszonyítva azonban maga
sabb volt a nők incidenciája, különö
sen 20 éves korig. A felsőbb osztály
ban játszók között magasabb volt ará
nyuk, ugyancsak a csatárok között is.

6 év után a sérülteknek még l/4-e 
futballozott. Sem az aktivitási szint, 
sem a panaszok nem mutattak különb
séget aszerint, hogy a sérülteket meg
operálták, vagy konzervatívan kezel
ték, a műtéti eljárás szerint sem 
találtak eltérést. A sérültek 2/3-a már 3 
év után abbahagyta a labdarúgást. 
Aszerint sem találtak jelentős különb
séget, hogy a műtét speciális osztályon 
történt-e. Az elülső keresztszalagsérül- 
tek V5-e műtét nélkül is tovább tudott 
futballozni.

Kazár György dr.

ALTERNATÍV MEDICINA

Az alternatív gyógymódok vizsgálata 
az USA-ban káoszt eredményezett.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1994, 138, 2219.

Az amerikai kongresszusban az alter
natív gyógymódok vizsgálatának terve 
olyan állapotokat teremtett, mely ha
sonlít egy macskákkal teli teremben 
egy zenekari előadáshoz. Az alterntív 
gyógymódok zűrzavarában a medita
tio, az imádsággal gyógyítás, az acu- 
punctura, homeopathia, a cápaporc 
rák ellen, a biofeedback, méhpollen- 
capsulák allergia ellen, a massage és 
sok egyéb szerepel. Emellett mind
egyik arról van meggyőződve, hogy 6
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a legjobb. Az amerikái egészségügyi 
intézeteket a szenátus 3 éve megbízta 
ezeknek a felfogásoknak rendszerezé
sével és vizsgálatával, egy speciális in
tézetet létesítettek, az „Alternatív 
Gyógymódok Hivatalát” (Science, 
1994, 265, 2000-2002.). Létesítésé
nek első évében az új intézet költégve- 
tésének majdnem felét, 750 000 dollárt 
az antineoplaston-therapia (egy ellent
mondó rákkezelés, mely bizonyos ami- 
nosavak, fenylacetylsav adásán alapul) 
kivizsgálására költötték, a költségvetés 
többi része az intézet fenntartásához 
kellett, a fizetésekre, útiköltségekre, 
konferenciákra. Tom Harkin szenátor, 
aki az intézet megszületésénél is jelen 
volt, úgy találta, hogy vajmi keveset 
produkált az intézet; felkérte a kong
resszust, vizsgálja ki az intézet műkö
dését. (Harkin bizonyos kapcsolatba 
került az alternatív gyógymódokkal, 
mert barátjától, Berkeley Bedelltől 
méhpollen-kapszulákat kapott széna
náthája ellen és ezek csodálatosan ha
tottak.) Harkin és Bedell, akik hor
gászkészleteikből milliomosok lettek, 
egy védőbeszédet mondottak egy új és 
olcsóbb módszerről: fel kell keresni az 
alternatív gyógyítókat és" eredményei
ket kell megvizsgálni, így várható 
gyors eredmény. Az eddigi duplavak és 
komplikált, kontrollált vizsgálómód
szerek Bedell szerint értelmetlenek, 
,,a legtöbb beteget nem a hatásmód ér
dekli, hanem az, hogy egyszerűen has
sanak” . Az alternatív medicina irodá
jának vezetője, dr. Joseph Jacobs nem 
érez semmit „a casuistika gyűjtés” 
iránt.

Nem mondhatott semmit, ehhez túl 
nagy volt a „Harkinisták” túlereje. 
Harkin egyben az elnöke az eü. intéze

tek budget-jeit megállapító albizottság
nak. Ennek tagjai nem érdekeltek az 
elnökük elleni harcban. Harkin egy új 
„független” bizottságot szándékozik 
összeállítani az alternatív hivatal szá
mára, ennek tagjai mind Harkin köve
tői lesznek. Az új hivatal Bedell mód
szereivel fog hatásosabban működni. 
A kongresszus 1995-re duplájára emel
te az alternatív hivatal költségvetését, 
nyilván Harkin befolyására, és most 
teljes munkaidőben gyűjtik a méhpol- 
len, a cápaporcogó, a különböző diéták 
hatását bizonyító történeteket és a 96 
éves román Emanuel Revici története
it, melyekben az egyénileg alkalmazott 
zsírok és selenium hatását ismerteti.

Jacobs igazgató ezt már nem nézhet
te tovább és lemondott.

Ribiczey Sándor tir.

A hagyományos gyógyászat is része 
az első vonalbeli egészségügynek 
Dél-Afrikában. Meijer Van Putten, J.
B. Ned. Tíjdschr. Geneesk., 1995,139, 
354.

A South African Medical Journal 
(1994, 84/12) supplementumában is
merteti a dél-afrikai orvosi tanács vizs
gálatának eredményét, mely az afrikai 
tradicionális gyógyítók és a biomedi- 
kálisan kiképzett orvosok együttműkö
désére irányult. A tradicionális gyó
gyászok, a gyógyfüvesek és a varázs
igével gyógyítók therapiás módszereit, 
kiképzésüket és a biomedikálisan ki
képzett orvosokkal való együttműkö
désüket vizsgálták és megállapították, 
hogy a tradicionálisan gyógyítók tisz
teletet érdemelnek, és fontos szerepük 
van az afrikaiak eü. ellátásában, egy

ben tanácsokat is ad a tradicionálisan 
gyógyítók befogadására az első vonal
beli eü.-i szolgálatba. A Szaharától 
délre kb. 1 millió a traditionálisan gyó
gyítók száma, azaz 500 lakosra jut egy 
ilyen gyógyász, míg a biomedikusan 
kiképzett orvosok közül 1 jut csak 
40 000 lakosra. A tradicionálisan gyó
gyítók nélkülözhetetlenek és nem vá
laszthatók el az afrikai kultúráktól és 
társadalmaktól. Munkaterületük any- 
nyira kiterjedt, hogy hatásukat a nyu
gati kiképzésű orvosok sohasem fogják 
tudni elérni. Gyógy füvek ismeretében 
egyedülállók, tanácsadásban, emberek 
közötti problémákban szerzett tapasz
talataik nagy segítséget jelentenek az 
eü.-ben. Tevékenységük természetesen 
hátrányokkal is járhat, a South African 
Medical Journal (1994, 84, 860—862.) 
közöl ilyen tragikus eseteket, melyek
ben a tradicionális gyógyítókhoz való 
fordulás okozta időveszteség többeknél 
amputatiókat, sőt halálozást is okozott. 
Ilyen következmények miatt sokan le
nézik őket, de ez igazságtalan dr. E. 
M. Barker elnök szerint, a legtöbb 
ilyen gyógyító szeretné továbbképezni 
magát, szeretné felismerni idejében 
azokat a tüneteket, melyek szükségessé 
teszik a nyugatilag kiképzett orvoshoz 
való fordulást. Mindent megtennének 
annak érdekében, hogy ne ártsanak a 
betegeiknek. Barker szerint nyilvántar
tásba kellene venni a gyógyítókat, ki 
kellene rekeszteni közülük a kizsákmá
nyolok — egyébként kis — csoportját. 
Előfeltétele ennek, hogy a nyugati 
módszerrel kiképzett orvosok és ápo
lók tisztelettel bánjanak a -tradicionáli
san kiképzettekkel. A végső cél a tradi
cionális és a biomedikálisan kiképzet
tek integrálódása az egészségügyben.

Ribiczey Sándor dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

A hazai (magyar nyelvű) orvosi szak- 
irodalmi mutató (HSZM) jelentősége

Érdeklődéssel és a felvázolt állásfogla
lással teljes mértékben egyetértve ol
vastam Boda Domokos és Rák Kálmán 
professzorok bölcs és pózmentes leve
lét a hazai (magyar nyelvű) orovosi 
szakirodalmi mutató (HSZM) beveze
tésének és általános használatának 
szükségességéről (Orv. Hetik, 1995. 
136, 1639). Levelem célja az, hogy rá
világítsak a nemzetközi és hazai orvosi 
szaksajtóban és tudományos közélet
ben évtizedek óta jelentős súllyal jelen 
lévő levélírók álláspontjának helyessé
gére. Boda és Rák professzorok ugyan
is egyértelműen leszögezik, hogy a 
külföldi szakfolyóiratok scientometriás 
gyakorlatban alkalmazott impakt fak
tora (IF) és a HSZM „nem riválisok” , 
hanem utóbbi bevezetése esetén egy
más kiegészítői lennének. AZ IF hasz
nálata lehetővé teszi a magyar kutató 
orvosok és klinikusok idegen nyelvű 
tudományos tevékenységének megíté
lését és numerikus összehasonlítását; a 
HSZM a magyar nyelvű szakirodalmi 
tevékenységről adna hasonló képet. Az 
elmondottakból következik, hogy a 
kétfajta — egymással, nézetem szerint 
szembe nem állítható — teljesítmény 
együttes értékelése reálisabb és árnyal
tabb összképet nyújt(ana) bárki publi
kációs tevékenységéről, mint a kumu
latív IF vagy a HSZM külön-külön.

Érdemes a HSZM bevezetésének és 
használatának szükségességét az 
orvosképzés-orvostovábbképzés as
pektusából is elemezni. Nehéz ugyanis 
megkérdőjelezni annak az állításnak a 
helyességét, hogy magas színvonalú és 
korszerű graduális-postgraduális okta
tó munkára csak az a klinikus egyetemi 
oktató képes, akinek számottevő és sok
irányú hazai szakirodalmi tevékeny
sége is van. Ennek az a magyarázata, 
hogy a magas IF-ral rendelkező angol
szász folyóiratokban elsősorban olyan 
experimentális munkák publikálhatók, 
amelyek egy sub-specialitás körülírt 
kutatási területének egy viszonylag ki
csiny szeletét reprezentálják. Ezeknek 
az egyébként rendkívül értékes, leg
többször bonyolult módszereket fel
használó kutatási eredményeknek az 
egyetemi oktatás és orvostovábbképzés 
szempontjából csak korlátozott jelen
tősége van. Nem mondható el ugyanez

a friss külföldi vizsgálati eredmények 
áttekintésén alapuló irodalmi szemlék
ről, a hazai vonatkozásban még új
nak számító diagnosztikus módszere
ket, betegségeket, terápiás eljárásokat 
és gyógyszereket bemutató dolgozatok
ról, amelyek érthető módon csupán 
magyar nyelvű folyóiratokban közöl
hetők. Az ilyen jellegű magyar nyelvű 
közleményeknek a hazai orvoskép- 
zés/orvostovábbképzés szempontjából 
vitathatatlan, a betegágy mellett és a 
tanteremben egyaránt érzékelhető 
praktikus haszna és „minőségjavító” 
ereje van: a szakirodalommal lépést 
tartani igyekvő klinikus nemcsak okta
tóként képes kvalifikáltabb munka vég
zésére, hanem diagnosztikus és gyó
gyító betegellátó tevékenysége is 
hozzáértőbb, korszerűbb lesz. A hazai 
szaklapokban publikáló szerzők egy 
részét tehát az a jó szándék is motivál
ja, hogy közvetítsék a kizárólag ma
gyar folyóirato(ka)t olvasó orvosok 
felé azt a hatalmas és gyorsan változó 
ismeretanyagot, amelyet a fejlett gaz
dasággal és orvostudománnyal rendel
kező országok prezentálnak.

Megjegyzem, hogy az elméleti kuta
tó és a gyakorló klinikus publikációs 
tevékenységének megítélésére eltérő 
szempontok alapján kerülhet csak sor. 

"Az utóbbi szerzőcsoport esetében az 
IF-ral jellemezhető nemzetközi publi
kációs tevékenység és a HSZM-val ka- 
rakterizálható hazai szakirodalmi 
munkásság együttes jelenléte kívána
tos. A problémakör ezen nagyon fontos 
aspektusával jelen levelemben részlete
sen nem kívánok foglalkozni.

Az elmondottak tükrében a HSZM- 
val jól jellemezhető magyar nyelvű szak- 
irodalmi munkásság diszkvalifikáció- 
ját helytelennek tartom, s osztom Boda 
Domokos és Rák Kálmán dr.-ок azon 
véleményét, hogy az ajánlott hazai szak- 
irodalmi index bevezetése és általános 
használata jó  ügyet szolgál: „elősegíti 
és ösztönzi a hazai szakirodalmi tevé
kenységet, nevelő hatású a fiatal okta
tókra és kutatókra és segíti a hazai 
szakirodalmi tevékenység — már-már 
hiányzó — elismertségét.”

Fazekas Tamás dr.

ОН-QUIZ: A tetanus lappangási ideje

T. Szerkesztőség! A XXXIX. sorozat 3. 
kérdésére („Melyik állítás érvényes a

tetanusra?”) adott válaszuk (Orv. He- 
til. 136. évf. 27. szám 1479. old) eddigi 
ismereteimmel ellenkezik.

A Fertőző Betegségek (Medicina 1981, 
329. oldal harmadik bekezdése) az inku
bációs időt 3—21 nap között adja meg. 

Az MSD Kézikönyv (Magyar kiadás 
1994'. 120. oldal) szerint a lappangási 
idő 2—50 nap (általában 5—10 nap).

A Korszerű orvosi diagnosztika és 
terápia (Melania Kft., 1993, 1066. ol
dalán) átlagosan 8—12 nap (5 nap—15 
hét) közé teszi a lappangási időt.

Magyar professzor Belgyógyászatá
ban (Medicina, Bp., 1985., a 629. ol
dalon) 5—10 napos inkubációt fel
tételez.

Fentiek szerint nem egészen érthető, 
miért véleményezték helyesnek azt, hogy 

„tetanusban a tünetek rendszerint 
több hónapos incubatiós periódus után 
jelentkeznek”?

Kopj ár Gábor dn

T. Szerkesztőség! Dr. Kopjár Gábor kol
léga úrnak az ОН-QUIZ XXXIX. soro
zat 3. kérdésével kapcsolatban írt meg
jegyzését el kell fogadnom, mint nem 
alaptalan kritikát.

Pontatlan fogalmazás eredményezte 
mind a nem korrekt kérdésfeltevést, 
mind pedig a megoldás indoklását az 
„A” pontot illetően. Ugyanis, a kérdés- 
feltevésnél az „A” válasznak helyesen a 
következőképp kellett volna szólni:

A) A tetanus rendszerint az expozíciót 
követő négy hónapon belül fejlődik ki.

(És nem úgy, ahogy szerepel: „Leg
többször az expozíciót követően 4 hó
napos látenciával fejlődnek ki a 
tünetek”).

Ennek megfelelően az indoklásban 
is, a helyes, korrekt valóban az lett vol
na, ha a „több hónapos inkubációs pe
riódus után” helyett a „ belül”, vagy a 
pontos inkubációs periódus megadása 
szerepel. (Ami kétségtelenül eseten
ként lehet több hónapos is, hiszen az 
MSD könyv szerint az említett 2—50 
nap, illetve a Korszerű diagnosztika ál
tal írt 5 nap—15 hét is erre utal.)

Mindezek alapján igazat adok Kollé
ga úrnak. (Egyébként a 3. kérdés má
sik négy válasza egyértelműen helyte
len, így kizárásos alapon mégis ez 
közelítette meg a „sántító” igazságot.)

Köszönöm az észrevételt, amely arra 
késztet, hogy a jövőben jobban töre
kedjek a kétértelműségek, illetve pon
tatlanságok elkerülésére az OH-QUIZ 
szerkesztésekor.

Pár Alajos dr.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

M. Dr. Bujdosó Györgyi: Album 
(Anthropomorph genetika). (Kiegé
szítés az egyetemi jegyzethez). Pro re
novanda cultura Hungáriáé Kiadó, 
1995.

A z  igazságügyi orvosszakértői eljárá
sok sajátos területét képezik a szárma
zásmegállapítással foglalkozó vizsgá
latok. Anthropologiai örökléstani 
ismereteink dinamikus fejlődése lehe
tővé tette az objektív adatokra támasz
kodó, nagy biztonságú orvosszakértői 
vélemények adását. A származásmeg
állapítás biológiai vizsgálata a vércso
portok felfedezésével kezdődött az 
1920-as években. Ezekkel a vizsgála
tokkal csupán az apaságot kizárni lehe
tett. Az apaság valószínűsítése a vér
csoportvizsgálatokkal csak az utóbbi 
évtizedek felfedezéseinek segítségével 
vált lehetségessé. Éppen ezért az anth
ropologiai vizsgálatok alkalmazásának 
szükségessége már elég régen felme
rült. Az első embertani tulajdonságok 
vizsgálata alapján Rache adott szakvé
leményt 1925-ben Bécsben. Hazánk
ban az anthropologiai vizsgálat beve
zetése származásmegállapítási perek
ben csupán az 50-es években kezdő
dött el, mégpedig a budapesti Orvo
si Egyetem Igazságügyi Orvostani In
tézetben. Ennek előzménye az volt, 
hogy az Igazságügyi Minisztérium 
1946. évi XXIX. te. sz. rendelete a há
zasságon kívül született gyermek jog
állását szabályozta és elrendelte a vér
csoportvizsgálatok bevezetését is a 
peres ügyekben. Ez a rendelet (ill. en
nek végrehajtási utasítása) a vércso
portvizsgálatok elvégzésével a buda
pesti Orvostudományi Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézetét bízta 
meg. Ez azért vált lehetővé, mert fenti 
intézetben 1946-tól már az általam ve
zetett vércsoport laboratórium műkö
dött. Pár év múlva megkezdték az anth
ropologiai vizsgálatokat is azokban az 
ügyekben, amelyekben a vércsoport
vizsgálat nem vezetett apaságkizárás
hoz. A 60-as évek végén, a 70-es évek 
elején az anthropologiai vizsgálatokat 
Bujdusó Györgyi vette át. A külső jel
legek vizsgálata mellett a 70-es évek 
elején elsőnek adott pozitív szakvéle

ményt a kromoszómavizsgálatok segít
ségével. A 70-es évek végén, a 80-as 
évek elején a nemzetközi élvonaltól 
csak néhány évvel lemaradva bevezeti 
a kromoszómák vizsgálatát is a szár
mazásmegállapításban. Ennek köszön
hetően nemcsak az apaságkizárás ered
ményességét fokozták, hanem lehetővé 
tették a pozitív apasági szakvélemény 
kialakítását is. 1985-ben megjelent 
könyvében (X vagy Y, apaságvizsgálat, 
igazságszolgáltatás) a szerző ismertette 
a vércsoport-, anthropologiai és kro
moszómavizsgálatok alkalmazásának 
lehetőségeit és ezek használhatóságát.

A szerző az „Albumot” kiegészítés
nek szánta könyvéhez. Ugyanis szeret- 

. te volna korszerű fényképanyaggal il
lusztrálni az egyes fejezeteket, de erre 
csak most adódott lehetősége. A fény
képanyagot kiegészítette a legmoder
nebb vizsgálati eljárások leírásával. 
Hangsúlyozza a kromoszómavizsgála
tok esetenkénti döntő jelentőségét.

Az utóbbi években a DNS diagnosz
tika is bevonult a származásmegállapí
tási vizsgálatok közé. A szerző jegyze
tében ennek alkalmazhatóságára is 
felhívja a figyelmet.

Az Albumban szereplő fényképfel
vételeket mintegy 22 ezer személy 
vizsgálatának adataiból állította össze, 
illetve közel 4 ezer személyen végzett 
kromoszómavizsgálat alapján válogat
ta a jellemző kromoszómákat, kiegé
szítve a 30 db kollaborációban végzett 
DNS analízisből származó mintával.

A munkáról csak a legnagyobb elis
meréssel lehet beszélni. A szerző kiváló
an eleget tett azon törekvésének, hogy 
rendszerezve bemutassa a humángeneti
kai vizsgálatok azon legújabb eredmé
nyeit, amelyek kiállták az orvosszakértői 
gyakorlat próbáját, a személyazonosítás 
és származásmegállapítás területén. Új
szerűnek és igen hasznosnak tekinthető a 
szemléletes fényképdokumentáció. Az 
„Album” hiánypótló és jól hasznosítha
tó nemcsak a hallgatók számára, hanem 
a továbbképzésben is. Kállítása esztétika
ilag is kielégíti a maximális követelmé
nyeket is. Büszke lehet rá nemcsak a 
szerző, hanem intézete is.

Rex-Kiss Béla dr.

Orfanos, C. E ., C. Garbe: Therapie 
der Hautkrankheiten. Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, Budapest, 1995., 
1358 oldal, 396 nagyrészt színes ábrá
val, 469 táblázattal. Ára: 248,— DM.

Az átfogó jellegű munka nemcsak a bőr
betegségek — hanem az alcímnek meg
felelően — az andrologia, phlebologia, 
poroctologia, gyermekbőrgyógyászat, 
trópusi dermatozisok és venerologiai 
kórképek terápiáját is tárgyalja. A szer
zők összesen 56 fejezetben fogják át a 
fenti témakörökbe tartozó betegségek 
kezelését. Egységes elvek szerint jártak 
el az egyes fejezetek felépítésében; a fe
jezet első oldalán tartalomjegyzék van 
és az ezt követő oldalon maximálisan 
1 oszlopban, szürkére satírozott alapon a 
fejezetcímben szereplő betegségről, v. 
fogalomkörről van egy általános ösz- 
szefoglalás. A kórképek tárgyalása so
rán szerepelnek a szinonim elnevezések 
és a terápiás rész előtt információt ka
punk a betegség lényegéről, etiológiájá- 
ról, a klinikai képről és a pathomecha- 
nismusról.

A részletekben való elmerülést előzik 
meg a kék alapszínű táblázatok azzal, 
hogy ténylegesen csak a lényeges adato
kat, felsorolásokat adják meg röviden. 
Az egyes kórképek, Ш. fejezetek tárgya
lása után rövid irodalom szerepel, nem 
egy helyen megadva a további informá
ciós lehetőséget adó cikkeket. A fejeze
tek legvégén az abban szereplő kórké
pekről színes, kifogástalan fotók vannak, 
nem egy helyen a kezelés előtti és utáni 
állapotot adva vissza.

A könyv jelentősége abban van, hogy 
túllép bizonyos fejezetek vonatkozásában 
a szakmai kereteken. Pl. a „Pruritus és 
antihistaminok” , valamint az „Urtica
ria” c. részek az 1. és 2. generációs anti- 
histaminokat és hatásmechanizmusukat 
tárgyalják. Jelentős, hogy pl. a „Terhes
ségi dermatózisok és kezelésük” címen 
külön fejezet található a könyvben. Itt in
formálódhat az olvasó arról, hogy mi
lyen fertőző betegségek, különösen 
herpes-varicella infectio léphetnek fel a 
graviditás alatt és milyen lehetőségek 
vannak ezek eliminálására.

Annak ellenére, hogy a szerzőknek 
számos munkatársa szerepel a könyv 
megírásában, az egész munka egységes 
elvek szerint felépített. Zavaró az, hogy 
egyes rövidítések nincsenek feloldva és 
emiatt pl. az immunológiában nem jára-
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tos kollégák részére nehezen érthető az 
egyes kórképek pathogeneziséről szóló 
rész. A szerzők viszonylag kevés iro
dalmi adatot közölnek és ennek tudható 
be, hogy magyar szerzők újat hozó 
munkái (pl. porphyria cutanea tardával 
stb. kapcsolatban) nem kerültek be a 
könyvbe. Nincs szó pl. az alopeciás, 
hajvesztéses állapotok kezeléséről, csak 
helyenként van utalás ezekre.

A könyvet kézbe fogva, átolvasva vá
lik nyilvánvalóvá, hogy a dermatológiá- 
nak és határterületeinek milyen nagy a 
többi klinikummal való átfedése. Ha va
laki új terápiás lehetőségek megismeré
se céljából veszi kézbe a könyvet, akkor 
derül ki, hogy lényegesen többet kap, 
mint amit remélt. A könyv jelenleg 
egyedülálló abban a tekintetben, hogy 
az óriási adathalmazt áttekintő módon, 
könnyedén tárja az olvasó elé. A beteg
ágy mellett dolgozó dermatologus, kli
nikus, más szakterületen dolgozó orvos 
egy kitűnő kiállítású, magas színvona
lú, „up-to-date” adatokat tartalmazó 
könyvet vehet kézbe. Minden — nem
csak bőrgyógyászati — klinikai, beteg

ellátó intézmény könyvtára számára kí
vánatos a munka megvétele.

Schneider Imre dr.

Lund, O. E., Waubke, T. N. (szerk.): 
Bildgebende Verfahren in der Augen
heilkunde. Methoden und Indikatio
nen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1994.

Ez a könyv a Bücherei des Augenarztes 
133. köteteként a 29. Esseni Szemorvos 
Továbbképzés főreferátumait tartalmaz
za, melyek a szemészeti diagnosztiká
ban nagyon fontos, összes képalkotó el
járást ismertetik. A könyv 200 oldal 
terjedelmű, 392 képet, köztük 139 szí
nes képet és 22 táblázatot tartalmaz.

Az egyes referátumok ismertetik a 
CT és MRI nyújtotta lehetőségeket az 
orbita diagnosztikában, az intra- és ext
racranialis megbetegedések nuclearme- 
dicinalis vizsgálatait SPECT- és PET- 
tel, a comealis topographiat és a video- 
keratoscopia klinikai alkalmazását, a 
cornea epithelium és endothelium új,

konfokális mikroszkóppal történő vizs
gálatát, a scanning laser oph- 
thalmoscopoiát (SLO), az indocyanin- 
zöld angiographiát és a fluoerscein 
angiographiát, a papilla analizálását 
SLO-val és laser scanning tomographi- 
ával, a szemészeti UH diagnosztikát és 
ennek jelentőségét a szemészeti tumor 
diagnosztikában, az infravörös diag
nosztikát, a Doppler-sonographia, 
duplex-sonographia, az arteriális, digi
talis subtractiós angiographia, és az 
MR-angiographia jelentőségét carotis 
keringészavarok diagnosztizálásában, 
és végül az eddigiektől eltérő fejezet a 
trópusi szembetegségekkel és a vakság 
okaival foglalkozik.

A szerzők mindegyik fejezetben fog
lalkoznak a metodikával és a vizsgáló 
eljárás indikációival. Ez a könyv a 
szemorvosok számára nélkülözhetetlen 
infomrációkkal szolgál, de a határterü
letek így a neurológia, a radiológia és 
az UH diagnosztika szakemberei szá
mára is hasznos olvasmány lehet.

Imre György dr.

SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG -  SPRINGER ÚJDONSÁG

Gödény Sándor—Lampé László

TERHESSÉG ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK

(Gyógyszeres terápia)

A könyvben a szerzők összefoglalták a terhességi, valamint a nőgyógyászati gyógyszeres 
kezelés alapjait, és legfontosabb tudnivalóit úgy, hogy a gyakoribb kórképekre fektettek kü
lönös hangsúlyt. A gyógyszereket a terápiás részben is említik, de ezekről külön gyógyszer- 
ismertető rész ad összefoglalót.

453 oldal, 1490,— Ft

M egrendelőlap

Alulírott megrendelem Gödény—Lampé: Terhesség és nőgyógyászati kórképek című könyvét......................példányban.

Megrendelő neve:..............................................................................................................................................................................

Címe: ...................................................................................................................................................................................................

Számla címzettje;.................................................................................... ..................... ....................................................................
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HALOTTAINK

Név Születési idő Munkahely Elhalálozás ideje

Dr. Báló József 1941 Bp. Orsz. Korányi urol. főo. 1995. 04. 15.
Dr. Bányai Ferenc 1927 Perkáta, háziorvos 1995. 02. 08.
Dr. Benke László 1950 Dombóvár, üzemorvos rokkant nyd. 1994. 11. 11.
Dr. Berecz Tivadar 1936 Eger, Onkol. Ri. főo. 1995. 04. 09.
Dr. Bodor Károly 1925 Szigetvár, üzemorvos nyd. 1995. 04. 19.
Dr. Cser Lajos 1924 Csorna, gége. oszt. vezető főo. nyd. 1995. 06. 17.
Dr. Cseszlai György 1939 Nyírbéltek, háziorvos 1995. 01. 12.
Dr. Dienes Gábor 1914 Mátészalka, szemész főorvos 1995. 07. 17.
Dr. Elek Gábor 1937 Bp. Szt. Margit. Kh. onkol. főo. 1995. 03. 31.
Dr. Eper Tivadar 1921 Sopron, Kh. rtg. oszt. ov. főo. nyd. 1995. 07. 04.
Dr. Fajszi Bulcsu Lehel 1940 Kimle, háziorvos 1995. 03. 27.
Dr. Feledi György 1952 Miskolc, Semmelweis Kh. szakorvos 1995. 05. 17.
Dr. Fonyó Irén 1937 Győr, m. Kh. tbc. gi. főorvos 1995. 07. 08.
Dr. Gajdosi Lajos 1911 Sátoraljaújhely, V. Kh. rtg. ov. főo. nyd. 1995. 05. 06.
Dr. Hajnády Endre 1931 Szihalom, háziorvos nyd. 1995. 04. 19.
Dr. Herczeg Béla 1933 Bp., XIII. kér. Polgárm. H. Ri. seb. szako. 1995. 04. 18.
Dr. Jámbor Éva 1941 SOTE П. Neurol. KI. adjunktus nyd. 1995. 04. 12.
Dr. Károlyi István 1906 Orsz. Bőr-Nemikort. Int. igazgató 1994. 11. 14.
Dr. Kecskés Mária 1935 Kaposvár, üzemorvos nyd. 1995. 06. 10.
Dr. Kenyár István 1942 Kecskemét, m. Kh. idegseb, főo. 1995. 06. 07.
Dr. Kugler Stefánia 1935 SOTE Oktató Kh. Ri. szem. főo. 1995. 04. 25.
Dr. Lenk András István 1951 Zalaegerszeg, m. Kh. Trauma, o. szako. 1995. 04. 16.
Dr. Magyar Éva Mária 1925 Szombathely, m. Kh. labor. adj. nyd. 1995. 04. 23.
Dr. Mészáros József 1938 Kisköre, háziorvos 1995. 04. 30.
Dr. Milák Zoltán 1929 Vác, V. Kh. elme. oszt. vez. főo. nyd. 1995. 06. 10.
Dr. Nacsa László István 1930 Hatvan, V. Kh. Traumát, o. főorvos nyd. 1995. 04. 22.
Dr. Nagy László 1928 Pécs, M. Gyermekkórház, labor. ov. főo. nyd. 1993. 10. 18.
Dr. Ones Tivadar 1931 Lenti, V. ÁNTSZ vez. főo. 1995. 03. 16.
Dr. Pánczél Sándor Ferenc 1923 Orsz. Orvosszakértői Int. nyd. 1995. 03. 13.
Dr. Puskás Nándor 1933 Nyíregyháza, m. ÁNTSZ főorvos 1995. 05. 14.
Dr. Reiter Magdolna 1923 Miskolc, Tbc. Gi. főorvos nyd. 1995. 03. .
Dr. Simon Gábor 1917 Miskolc, M. Tüdőgond. vez. főo. nyd. 1995. 04. 30.
Dr. Süveges Károly 1926 Bp. П. kér. háziorvos 1994. 06. 21.
Dr. Szabó János 1940 Kecskemét, üzemorvos rokkant nyd. 1995. 04. 22.
Dr. Szentkatolnay István 1924 Miskolc, M. Kh. gége. szakfőo. nyd. 1995. 07. 18.
Dr. Székely Olga 1914 Haynal Imre Egészségtud. Egy. nyd. 1995. 06. 29.
Dr. Sziklai Árpád 1926 Zuglói Önk. szemészeti Ri. nyd. 1995. 03. 08.
Dr. Szilárd Zoltán 1901 Pécs, m. Ri. Rtg. orvos nyd. 1994. 01. 30.
Dr. Tari Emese 1947 SZOTE, Szem. KI. egy. adjunktus nyd. 1995. 02. 09.
Dr. Valenta András 1916 Sátoraljaújhely, V. Kh. szem. o. főo. nyd. 1995. 05. 05.
Dr. Whgner Endre 1926 Győr, m. OMSZ vez. főo. nyd. 1994. 09. 30.

Emlékezzünk kegyelettel rájuk, hivatásukat hűségesen és becsülettel teljesítő kollégáinkra!
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HÍREK

Meghívó

Az Országos Háziorvosi Intézet és az Álla
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol
gálat tudományos ülésére, melyet 1995. 
szeptember 23-án, 9 őrkor rendez az Orszá
gos Onkológiai Intézetben (Kékgolyó u. 5.)

A tudományos ülés témája: A családor
vos (háziorvos) szerepe a folyamatosan nö
vekvő hazai halálozási arányszámú dagana
tos megbetegedések megelőzésében és 
szűrésében.

Megnyitó: Dr. Fodor Miklós
Bevezető: Dr. Lun Katalin
Előadások: (15 perc)
1. Dr. Arnold Csaba: Onkológiai preven

ció a háziorvosi praxisban
2. Dr. Kásler Miklós: Az ajak, szájüreg 

és gége daganatai
3. Dr. Ajkai Zoltán: A tüdő daganatai
4. Dr. Hókay Irén: Bőrdaganatok (me

lanoma)
5. Dr. Simon József: Az epidemiológia, 

megelőzés és szűrés hazai helyzete a nő- 
gyógyászati onkológia területén

6. Dr. Lengyel László: Az emlő daganatai 
Szünet
A rendezvényt támogató cégek termékbe
mutatója

7. Dr. Döbrössy Lajos: A cervix rák komi 
felismerésének lehetőségei az alapellátásban.

8. Dr. Ottó Szabolcs: Colorectalis da
ganatok

9. Dr. Erős András: A  pancreas da
ganatai

10. Dr. Kovács András: A prostatarák ko
rai felismerése, szűrése

11. Dr. Lust Iván: Szervezés, doku
mentáció

12. Dr. Kovács József: A daganatos bete
gek tájékoztatásával kapcsolatos kérdések

Felkért hozzászóló: Dr. Vass Ádám, Dr. 
Péter Zoltán, Prof. Dr. Pulay Tamás.

Az Egészségügyi Informatikáért Alapít
vány és a Haynal Imre Egészségtudomá
nyi Egyetem Orvosi Informatikai Tanszé
ke speciális tanfolyamot hirdet 1995. 
november 22.—december 1. között orszá
gos intézetek és egyetemek diplomásai, va
lamint a statisztika iránt érdeklődő orvosok 
részére ,,Orvosi és egészségügyi statisztika 
SAS programcsomaggal” címen.

A tanfolyam díja: 26 000,— Ft/fő
Témakörök:
SAS alapfogalmak; matematikai-statisz

tikai alapok; eloszlásvizsgálatok, transz- 
formáció, hipotézisvizsgálatok, statisztikai 
próbák, korreláció- és regressziószámítás, 
túlélési vizsgálatok; információszolgáltatás 
a SAS rendszerrel; jelentések készítése; 
grafikus megjelenítés; adatkezelés, adat- 
módosítás; az adatbevitel eszközei a SAS 
rendszerben.

Jelentkezés: HIETE Orvosi Informatikai 
Tanszék (1389 B p., Pf. 112.) vagy Egész
ségügyi Informatikáért Alapítvány (1464 
Bp., Pf. 1335.)

Információ: Prof. Dr. Kékes Ede 
Tel./fax: 270-20-19.

1980-ban a DOTE-n végzett évfolyamtársa
im visszajelzését kérem 15 éves találkozón
kon való részvételre, melyet 1995. október
22-én tartanánk Debrecenben. Részleteket, 
szállás és étkezés későbbiekben, a jelentke
zők számától függően. A szervezők kérik 
az évfolyamtársakat, hogy a találkozó idő
pontját baráti körben is tudassák.

Érdeklődni az alábbi címeken lehet: Dr. 
Czimbalos István 2660 Balassagyarmat, 
Hősök tere 3. Tel.: 35-312-549, 06-30-531-403 
vagy Dr. Orosi Piroska 4037 Debrecen, 
Mézeshegy út 32. Tel.: 52-603-03-737.

Reprezentatív, 90 m2-es, telefonos zuglói 
lakás orvosi rendelőnek kiadó. Tel.: 
157-4161

Az Orvosi Hetilap 1995, 136, 1760. oldalán 
megjelent OH-QUIZ-re (XLI. sorozat) há
rom helyes megfejtés érkezett:

A szerencse a sorsolásnál Tóth-Harsányi 
István dr.-nak kedvezett. Szívből gratulá
lunk, nyereményét postán küdljük el.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Gyermekorvosi ügyeleti szolgálat (Budán) 
ellátására várjuk gyermekgyógyász szakor
vosok jelentkezését. Díjazás megállapodás 
szerint. Jelentkezni lehet levélben (szakmai 
életrajzzal), ill. bejelentkezés után szemé
lyesen is.
Telefon: 250-3829.
1138 Bp., Váci út 202. IMS Kft.

Fővárosi kerületi orvosi ügyeletre szakor
vosokat keresünk. Belgyógyászati, oxyolo- 
giai, családorvosi, üzemorvosi szakképesí
tés előnyben. Bérezés megállapodás 
szerint.

Érdeklődés keddtől péntekig naponta 08 
órától 15 óráig a 250-3829 telefonszámon.

Tamási Város Szent Orsolya Kórház- 
Rendelőintézete (7084 Pincehely, Gróf 
Széchenyi u. 92.) orvos igazgatója meghir
deti az alábbi orvosi állásokat:

— 1 fő anaesthesiologus szakorvos
— 1 fő belgyógyász szakorvos
— 1 fő szülész-nőgyógyász szakorvos. 

Bérezés a KJT szerint.
A kórház területén lakás biztosított. Pálya

kezdők jelentkezését is várjuk. Házaspárok 
jelentkezését előnyben részesítjük.

Belgyógyász magánrendelőjébe társat ke
res. Tel.: 06-30404-220 (este).

Az MH Központi Honvédkórház igazga
tója pályázatot hirdet égési osztályon lévő 
orvosi állásra.
Pályázati feltételek:
— sebész vagy baleseti sebész szakvizsga
— legalább 8 év klinikai vagy rendelőinté

zeti gyakorlat
— középfokú idegennyelv ismeret
— részletes szakmai önéletrajz
— bizonyítványmásolatok
— érvényes erkölcsi bizonyítvány 
Bérezés a KJT szerint.
A pályázatot az MH Központi Honvédkór
ház igazgatójának kell benyújtani. Cím: 
1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.

A Szent Pantaleon Kórház (2400 Dunaúj
város, Korányi u. 4—6.) igazgatója pályá
zatot hirdet az alábbi állásokra:

— Kórbonctan: szakorvos
Pályázati feltétel: kórbonctan-kórszövettani 
szakvizsga (esetleg szakvizsga előtt állók is 
jelentkezhetnek).
Juttatás: bérlakás, vagy mikrobusszal biz
tosítjuk a napi utazást Budapestről oda- 
vissza.

— Anaesthesiologiai és Intenzív Terápi
ás Osztály: 2 fő  szakorvos
Pályázati feltétel: anaesthesiologiai szak
vizsga
Juttatás: bérlakás, vagy mikrobusszal biz
tosítjuk a napi utazást Budapestről oda- 
vissza.
Bérezés: Kjt. szerint +  munkahelyi pótlék 
+  premizálás.

— 2 fő  segédorvos
Pályakezdők is jelentkezhetnek. Férőhelyet 
biztosítunk. Bérezés az előbbiek szerint.

— Rehabilitációs Osztály: szakorvos 
Pályázati feltétel: szakvizsgával (belgyó
gyász, traumatológus, sebész, ortopédiai) 
rendelkezők, esetleg gyakorlattal rendelke
ző pályakezdők is jelentkezhetnek. 
Juttatás: férőhelyet biztosítunk

— Általános sebészet: segédorvos 
Pályakezdők is jelentkezhetnek. Férőhelyet 
biztosítunk.

— Bőrógyászat: szakorvos. (Az Osztály 
háttér nélkül működik, ezért várjuk szakor
vosok jelentkezését.)
Juttatás: férőhelyet biztosítunk.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az 1995 júniusában törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmények közül (V. rész)

Laevofusin-Kaliumchlorid oldat — infúzióhoz 
(elektrolitkonc entrátum)

A Laevofusin-Kaliumchlorid oldat elektrolitkoncentrátum, mely 
infúziós oldatok kiegészítésére szolgál. Kizárólag infúziós oldat
hoz (vivóoldathoz) hozzákeverve alkalmazható.

1 ml koncentrátum az adott infúziós oldat K+ és Cl-  koncént- 
rációját 2—2 mmol-lal növeli meg.

A K+ a legfontoabb intracelluláris kation, koncentrációja a 
plazmában és az interstitialis folyadékban egyaránt 4 mmoí/l kö
rül van. A káliumnak rendkívül nagy jelentősége van a membrán- 
potenciál fenntartásában, így hatással van többek között az ideg- 
rendszer, a váz-, szív- és simaizomsejtek ingerelhetóségére.

A Cl-  az extracelluláris tér legfontosabb anionja.
Koncentrációja 101 mmol/1 a plazmábna, Ш. 114 mmol/1 az in

terstitialis folyadékban. Meghatározó szerepet játszik az extra
celluláris tér ozmolaritásának fenntartásában, a sav-bázis háztar
tás, továbbá az extra- és intracelluláris tér közötti folya
dékmegoszlás szabályozásában.

Minthogy az erek fala kis molekulatömegű elektrolitokat át
ereszti, az erekbe juttatott elektrolitoldatok már nagyon rövid 
időn belül az extracelluláris térbe — az interstitiumba — jutnak.

A káliumnak az intra- és extracelluláris tér közötti mozgását 
ionpumpa teszi lehetővé (aktív transport). A klorid esetében az 
aktív és a passzív transportlnechanizmusoknak egyaránt szere
pük van. A kálium és a klorid kiválasztása túlnyomórészt a vesén 
át történik, de a gastrointestinalis veszteségnek vagy a nagyfokú 
verejtékezésnek is quantitativ következményei lehetnek.

A Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrátumnak az in
fúziós oldatokhoz való hozzáadásával különösen az extracellulá
ris tér káliumtartalmát lehet a szükséges mértékben szabályozni. 
Minthogy az interstitiumba jutó K+ és az intracelluláris H+ ki
cserélődnek, ugyanakkor a plazma bikarbónát is felhígul, a 
Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz 
enyhe savi irányú eltolódást okoz, alkalmazása ezért metabolikus 
alkalosis esetén különösen kívánatos.

Hatóanyag: 1,49 g kalium chloratum — 10 ml "vizes oldatban 
(ampullánként).

Elektrolittartalom mmdl/10 ml (ampullánként)

K+ 20,0
Cl“ 20,0

pH: 4,0-8,0

Javallatok: Hypokalaemia (különösen metabolikus alkalosis 
esetén).

Ellenjavallatok: Hyperkalaemia, hyperchloraemia, hyperlac- 
tataemia, hyponatraemia, acidosis, veseműködési zavarok, az al
kalmazott vivőoldatokkal szembeni ellenjavallatok.

Adagolás és alkalmazás módja:
A z alkalm azás módja: Kizárólag intravénás cseppinfúzióban, 

csak megfelelő infúziós oldathoz (vivőoldathoz) keverve hasz
nálható.

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet alkalmazni:
— 5% -os glükóz infúzió,
— „bázis-infúziós oldat” ( = 1 ampulla Laevofusin-Basis 

elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz + 500 ml vivőoldat — lásd

a Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz alkal
mazási előírását),

— „fiziológiás elektrolit — infúziós oldat” (1 ampulla 
Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz +  500 
ml vivőoldat — lásd a Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum
— infúzióhoz alkalmazási előírását),
— Ringer-infúzió,

— izotóniás nátrium-klorid infúzió,
— Ringer-laktát infúzió.
A  vivőoldathoz való keverés módszere:
1. Egy ampulla Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrá

tum — infúzióhoz tartalmát steril 10 ml-es fecskendőbe fel kell 
szívni.

2. Az alkalmazni kívánt infúziós oldat kiválasztása után, 
70%-os alkohollal kell fertőtleníteni azt a területet, ahol az infú
ziós oldatot tartalmazó üveg vagy tasak átszúrásra kerül.

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin-Kaliumchlorid elektro
litkoncentrátum befecskendezése, ill. a tű kihúzása után jól össze 
kell keverni az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infúziós 
oldatot.

Adagolás:
A napi adag a beteg szükségletétől függ, mely az ionogram és 

a sav-bázis háztartás ismeretében állapítható meg.
A napi maximális káliumbevitelt 100—200 mmol között kell 

tartani.
Az infúzió maximális sebessége
Felnőtteknek
Nem szabad óránként 20 mmol káliumnál többet adni. Ha a 

szérum-kálium érték 2,5 mmol/l-nél magasabb és az EKG nem 
mutat kóros elváltozásokat, nem célszerű óránként 10 mmol káli
umnál többet bevinni és literenként legfeljebb 30 mmol kálium
tartalmú infúziós oldatot kívánatos alkalmazni.

Gyermekeknek:
Szükségállapotokban 0,2—0,3 mmol kálium testsúly kilogram

monkénti és óránkénti bevitelére is sor kerülhet.
(Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek hem testsúlyra 

számítva vannak megadva, hozzávetőleg 70 kg súlyú betegekre 
vonatkoznak.)

A vivőoldatként alkalmazott infúziós oldat adagolására vonat
kozó megszorításokat ugyancsak figyelembe kell venni.

Mellékhatások: Magas káliumtartalmú infúziós oldat túl 
gyors alkalmazása (10 mmol-nál több kálium bevitele óránként)" 
hyperkalaemiát és következményes neuromuscularis, ill. cardio
vascularis tünetek kialakulását eredményezheti.

Az alkalmazott infúziós oldat mellékhatásaira is gondolni kell!
Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható:
— spironolaktonnal és triamterennel (káliumretenciót okozva 

hyperkalaemiához vezethet).
Minden olyan beteg, aki spironolakton vagy triamteren keze

lésben részesül, a hyperkalaemiás állapot megelőzésére szigorú 
ellenőrzésben részesüljön.

A kompatibilitást (összeférhetóséget), az esetleges anyagkivá
lást legalább vizuálisan gondosan ellenőrizni kell, de így is 
fennáll a szemmel nem érzékelhető kémiai, továbbá terápiás in
kompatibilitások veszélye abban az esetben:

— ha a Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrátumot 
nem az ajánlott infúziós oldatokhoz (vivőoldatokhoz) keverik 
hozzá (lásd az alkalmazás módját tárgyaló részt);

— vagy ha a Laevofüsin-kaliumchlorid elektrolitkoncentrá
tum mellett egyéb gyógyszert (infúzió készítésére alkalmas kon-



centrátumokat, injekciós oldatokat, injekció készítésére alkal
mas porampullák tartalmát) is hozzákevernek az infúziós (vivő-) 
oldathoz.

Figyelmeztetés: A készítmény kizárólag infúziós oldathoz ke
verve használható.

Az EKG, a szérum elektrolit-szintek (a szérum-kálium szint el
sősorban) és a sav-bázis háztartás gondos ellenőrzése szükséges.

A Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrátum — infú
zióhoz készítményt tilos hígítatlanul injiciálni vagy infundálni.

A felhasznált infúziós oldat (vivőoldat) alkalmazására vonat
kozó előírásokat figyelembe kell venni.

Terhesség és szoptatás időszakában a készítmény alkalmazását 
illetően nincsen szükség megszorításokra.

Csak tiszta és színtelen oldat használható fel.
Eltartása: szobahőmérsékleten (15 °C—25 °C között}.
Megjegyzés: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz

nálásra.
Csomagolás: 25x10 ml.

Zadorin kapszula
Hatóanyaga, a doxiciklin, széles spektrumú, bakteriosztatikus 
hatású tetraciklin származék, a kórokozók fehérjeszintézisét 
gátolja.

A doxiciklin gyorsan és csaknem teljes mértékben felszívódik 
a gastrointestinalis tractusból. A felszóvódást az étkezés gyakor
latilag nem befolyásolja.

A doxiciklin 90%-a kötődik a plazmafehérjékhez.
Két Zadorin kapszula bevételét követően a maximális plazma

koncentráció (kb. 2,5 //g/ml) megközelítőleg 3 óra alatt alakul ki. 
Napi egy kapszula bevétele során a plazmaszint még 24 óra eltel
tével is a terápiás tartományban marad, a „steady state” kb. 3 nap 
alatt alakul ki.

A doxiciklin felezési ideje 15 óra.
A doxiciklin elsősorban az epével, a vizelettel és a széklettel 

választódik ki. Az epében és a vizeletben mért csúcskoncentráció 
többszöröse a plazmában kialakultnak.

Veseelégtelehség esetén a „klasszikus” tetracikünektől eltérő
en a doxiciklin nem kumulálódik.

A doxiciklin hatásos számos Gram-poztív és Gram-negatív 
baktérium, valamint bizonyos egyéb mikroorganizmusok ellen.

I. A doxiciklinre általában érzékeny mikroorganizmusok:
Brucellák, Pasteurellák, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplas

ma urealyticum, Chlamydiák, Rickettsiák, gonococcusok, Vib
rio cholerae, Haemophilus ducrey, Propionibacterium acnes, 
Spirochaeták.

II. A doxiciklinre nem minden esetben érzékeny mirkoorga- 
nizmusok

(10—40%-ban rezisZtens törzsek):
Staphylococcusok, Streptococcusok (A, C és G csoport), 

Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi, Shigellák, Kleb- 
siellák, Proteus morganii, Escherichia coli, anaerobok, (Clostri- 
diumok, Bacteroides, Fusobacterium), Legionella pneumophila.

III. Rezisztens törzsek:
В és D csoportú Streptococcusok, Enterobacter, Serratia, Pro

teus mirabilis, Proteus rettgeri, Providencia, Pseudomonas és 
Mycobacterium tuberculosis.

А П. csoportba tartozó baktériumok okozta infekciókban a do
xiciklin csak akkor javasolható, ha a kitenyésztett kórokozó érzé
keny az antibiotikumra.

Hatóanyag: 100 mg doxycyclinum (doxycyclinum chloratum 
formájában) kapszulánként.

Javallatok: Légúti infekciók: Elsősorban mycoplasma, chla
mydia okozta megbetegedések (bronchitisek, atípusos pneumo- 
niák). Érzékeny kórokozók okozta pharyngitis, otitis, sinusitis, 
bronchitis.

Urogenitalis infekciók: nem komplikált gonococcus-infek- 
ciók, Chlamydia okozta urethritis, cervicitis, prostatitis.

Érzékeny kórokozók okozta nem komplikált alsó húgyúti in
fekciók.

Szemészeti infekciók: trachoma, inclusiós conjunctivitis.
Bőrinfekciók: súlyos acnéban kiegészítő terápiaként.

Gastrointestinalis infekciók: akut amoebiasisban az amoebicid 
szerek kiegészítéseképpen, érzékeny kórokozók okozta Shigella, 
enteropathogen E. coli infekciók.

A doxiciklin alternatív gyógyszer penicillin allergia esetén a 
következő esetekben: Neisseria gonorrhoeae, Treponema palli
dum, Listeria monocytogenes, Clostridium-, Bacteroides-, 
Fusobacterium-, Actinomyces speciesek okozta fetőzések.

A doxiciklin az egyik választható gyógyszer Borrelia burgdor
feri (Lyme-kór) kezelésében is.

Ellenjavallatok: Bármelyik tetraciklin származék iránti túlér
zékenység. Szoptatás.

Súlyos májkárosodás.
Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az elóny/kockázat szigorú 

mérlegelésével adható): Terhesség idején, valamint gyermekek
nek 8 éves kor alatt.

Adagolás: Felnőtteknek a Zadorin szokásos adagja a kezelés 
első napján 200 mg (egyszeri dózisban, vagy 12 óránként 100 
mg), majd a fenntartó adag 100 mg. Súlyosabb fertőzésekben 
(különösen krónikus húgyúti infekciók esetén) napi 200 mg-ot le
het adni a kezelés egész időtartama alatt.

Gyermekeknek 8 éves kor felett: 50 kg-os vagy annál kisebb 
testtömegű gyermekeknek az ajánlott adag a kezelés első napján 
4 mg/ttkg (egyszeri dózisban, vagy 12 óránként 2 egyenlő adag
ban elosztva), majd ezt 2 mg/ttkg-os adagok követik a soron kö
vetkező napokon.

Súlyosabb fertőzések esetén maximálisan napi 4 mg/ttkg-os 
adagot kell alkalmazni.

50 kg-nál nagyobb testtömegű gyermekek esetén a szokásos 
felnőtt adagot kell alkalmazni.

Az oesophagealis irritáció és ulceratio veszélyének csökkenté
sére a kapszulák bevétele sok folyadékkal történjen.

Ha gyomor irritáció lép fel, a Zadorint étellel vagy tejjel együtt 
kell bevenni.

A javasolt adagok túllépése a mellékhatások gyakoribbá válá
sát eredményezheti.

A gyógyszeres kezelést a tünetek enyhülése és a láz csökkenése 
után legalább 24—48 óráig folytatni kell.

Az А-csoportú Streptococcus pyogenes fertőzésekben a keze
lést legalább 10 napig kell folytatni a reumás láz vagy a glomeru
lonephritis kifejlődésének megakadályozására.

Akut gonococcus urethritis férfiakban: 300 mg-os egyszeri 
adag, vagy 100 mg napi két alkalommal, 2—4 napon át.

Akut gonococcusinfekció felnőtt nőben: 100 mg naponta két
szer a gyógyulásig (a bizonyított baktériummentességig).

Primaer és secunder syphilis: napi 300 mg, több részben, leg
alább 10 napon keresztül.

Mellékhatások: Gastrointestinalis: diarrhoea, nausea, vomi
tus, anorexia, valamint a rezisztens mikroorganizmusok elszapo
rodása következtében glossitis, stomatitis vagy staphylococcus 
enteritis előfordulhat.

Bőr: Maculopapularis erythematosus kiütések.
Ritkán leírtak exfoliativ dermatitist.
Fotoszenzitivitás (1. „Figyelmeztetés”).
Allergiás reakció: anaphylaxia, anaphylactoid purpura, angio^ 

neurotikus oedema, urticaria, pericarditis, szisztémás lupus eri- 
thematodes (SLE) exacerbatio.

Benignus intracranialis hypertensiót is leírtak, amely a gyógy
szerszedés megszakításával gyorsan megszűnt.

Vérképző szervi: thrombocytopenia, haemolytikus anaemia, 
eosinophilia, neutropenia.

Használata a fogak fejlődésének időszakában (terhesség máso
dik fele, csecsemőkor és gyermekkor 8 éves korig) a fogak mara
dandó elszíneződését okozhatja (sárga-szürke-barna).

Egyéb:
A doxiciklin stabil kalcium komplexet képez a csontképző szö

vetekben.
A vér karbamid-nitrogén szintje dózisfüggően emelkedhet.
A plazma prothrombin szintje csökkenhet.
Májkárosodás (elsősorban vese- és máj insufficientia esetén és 

vesebeteg terhesekben) fordulhat elő.
Szekunder infekciók alakulhatnak ki nem érzékeny kórokozók 

(elsősorban gombák) elszaporodása miatt.
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Gyógyszerkölcsönhatások: Nem adható együtt:
•alumínium-hidroxidot, kalcium-, magnézium- és vassókat, 

valamint bizmut- szubszalicilátot tartalmazó szerekkel, kolesztir- 
aminnal, kolesztipollal, valamint aktív szénnel, mert ezek csök
kentik felszívódását.

Ha szedésük elkerülhetetlen, a doxiciklin bevétele után leg
alább 3 óra elteltével vehetők be,

•metoxifluran narkotikummal (Penthran), súlyos, néha fatalis 
vesekárosodás lehetséges,

•karbamazepin, fenitoin, barbiturátok 7 órára csökkenthetik 
felezési idejét,

•hepatotoxikus szerekkel,
•penicillin- és cefalosporin készítményekkel (ezek hatását 

csökkenti).
Óvatosan adható együtt:
•orális antikoagulánsokkal (prothrombin-aktivitást csökkenti 

a К-vitamint termelő Ё. coli esetleges elpusztítása követ
keztében),

•orális antidiabetikumokkal (egyidejű alkalmazás esetén az 
antidiabetikum dózisának csökkentése esetleg szükségessé 
válhat),

•orális fogamzásgátlókkal (ritkán a kontraceptív hatást fel
függesztheti; egyidejű, nem hormonális védekezés javallott).

Figyelmeztetés: A tetraciklinek bejutnak a placentáris kerin
gésbe és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Csont- és fogká
rosító hatásuk miatt a terhesség második felében és 8 éven aluli 
gyermekeknek csak akkor adhatók, ha más antibiotikum nem ha
tékony vagy ellenjavallt. Mivel állatkísérletekben embriotoxikus 
hatásúak, a terhesség első felében is csak akkor adhatók, ha az 
anyára nézve vitális indikáció áll fenn.

Szoptatás alatt alkalmazva bejutnak az anyatejbe.
A  tetraciklin csoporton belül teljes keresztallergia áll fenn.
A doxiciklin tartós adagolása esetén a vérképző rendszer, a 

vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges (főleg az időseké, a 
vese-és májbetegeké, bár a doxiciklin kevéssé nephrotoxikus és 
a vesebetegek vérében sem kumulálódik).

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai laboratóriumi para
méterek (pl. vizeletcukor-, fehérje-, urobilinogén- és katechol- 
amin-) meghatározását.

Orális antidiabetikumokkal, Ш. antikoagulánsokkal történő al
kalmazásakor rendszeresen ellenőrzendő a vércukorszint, ill. az 
alvadási paraméterek, mivel a fenti "gyógyszerek adagcsökkenté
se válhat szükségessé.

Gonococcus-fertőzés és syphilis együttes előfordulásának gya
núja esetén a megfelelő diagnosztikus teszteket el kell végezni; 
legalább 4 hónapon át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges.

Fotoszenzibilitást okozhat; a doxiciklint szedő betegeket a nap
fénytől és az UV-sugárzástól óvni kell, bőr erythema megjelené
sekor a kezelést abba kell hagyni.

Mint általában az antibiotikus kezeléseknél, itt is előfordulhat 
rezisztens kórokozók (általában gombák) elszaporodása okozta 
felülfertőzés, ekkor ennek megfelelő terápiát szükséges el
kezdeni.

A doxiciklin-kezelés során vagy azt követően fellépő súlyos 
hasmenés esetén pseudomembranosus colitisre kell gondolni, 
ezért ilyenkor a szükséges diagnosztikus és terápiás lépéseket 
meg kell tenni. Perisztaltikát gátló szer adása kontraindikált.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: + +  Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 8 db kapszula.

Vitamin C Faure 2 % szemcsepp
A szemcsepp hatóanyaga, az aszkorbinsav fontos szerepet játszik 
a collagen és intercellularis anyag szintézisében és a sebgyógyu
lásban, ezért comea sérülések, szemlencsehomály kezelésére 
ajánlott.

Hatóanyag: 0,2 g acidum ascorbicum 10 ml vizes oldat
ban.

Tartósítószer: metil-parahidroxibenzoát, propil-tiomerzal.
Javallatok: A comea szövethiánya: maródásos és égési sérülé

sek. Szemlencse opacificatio.

Ellenjavallatok: A készítmény bármely összetevője iránti 
túlérzékenység.

Adagolás: Szokásos adagolás:
— felnőtteknek: 2—6-szor naponta 1 csepp,
— gyermekeknek: 2—6-szor naponta 1 csepp a szemrésbe.
Mellékhatások: Ritkán átmeneti égő, csípő érzés a szemben.
Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismeretesek.
Figyelmeztetés: Felbontás után 2 hétig használható.
Eltartása: szobahőmérsékleten, fénytől védve.
Megjegyzés: Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 10 ml-es üveg, faltkartonban, a steril cseppentő 

külön zacskóban.

Bazoton kapszula
A készítmény hatékonyságát a csalángyökér kivonatának egy spe
ciális szterol frakciója biztosítja, mely antiandrogén és aromatáz 
enzimgáltó hatást fejt ki. A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás 
gyakori betegség, mely vizelési problémákhoz (gyakori vizelés, 
gyenge a vizeletürítés) vezet.

Kialakulásában főként hormonális faktorok játszanak szerepet. 
Idősebb férfiakban a szexuális hormonkötő globulinok (Sex Hor
mon Binding Globulin, SHBG) koncentrációja nő. Az SHBG- 
nak nagy affinitása van a szabad tesztoszteronhoz és az 5 or- 
dihidrotesztoszteronhoz.

A Bazoton kapszula hatóanyaga mint növényi antiandrogén gá
tolja a dihidrotesztoszteron androgén receptorokhoz való kötődé
sét, aromatázgátlóként pedig a tesztoszteront dihidrotesztoszte- 
ronná alakító 5-a-reduktáz enzimet. Ezáltal csökkenti a SHBG 
kötő kapacitását, mely a szabad tesztoszteron koncentráció növe
kedéséhez vezet a vérplazmában, míg a szabad ösztron- és ösztra- 
diolkoncentráció csökken. A folyamat a fibroblastok növekedé
sének gátlását eredményezi, a prosztata epithelsejtjeinek 
degenerációja és a prosztata volumene (nagysága) pedig csökken.

A gyógyszerkészítmény hatására ritkábban nagyobb mennyisé
gű vizelet ürül, csökken a residuum és enyhül a dysuria; a vizelés 
könnyebbé válik.

Hatóanyag: 300 mg extractum radicis urticae siccum kapszu
lánként.

Javallatok: Jóindulatú prostata hyperplasia I. és П. stádiumá
ban fellépő vizeletürítési zavarok.

Ellenjavallatok: Nem ismeretesek.
Adagolás: Szokásos adag 3-szor 1 kapszula étkezések Után ke

vés vízzel bevéve.
Jóindulatú prostata hyperplasia П. stádiumában napi 2-szer 2 

kapszula (reggel és este) 3 hónapon keresztül. Fenntartó kezelés
re 3-szor 1 kapszula.

Mellékhatások: Gastrointestinalis zavarok; hányinger, há
nyás, emésztési rendellenesség és hasmenés előfordulhatnak. 
Ritkán allergiás reakció (bőrkiütés) léphet fel.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismeretesek.
Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 50 kapszula, 100 kapszula.

Laevofiisin-Kaliumphosphat oldat — infiizióhoz {elektro- 
litkoncentrátum)
A „Laevofusin-Kaliumphosphat oldat — infúzióhoz” elektrolit- 
koncentrátum, mely infuzós oldatok kiegészítésére szolgál. Ki
zárólag infúziós oldathoz (vivőoldathoz) hozzákeverve alkal
mazható.

1 ml koncentrátum az adott infúziós oldat káliumkoncentráéió- 
ját 2 mmol-lal, foszfátkoncentrációját 1,1 mmol-lal növeli meg.

A kálium a legfontosabb intracelluláris kation, koncentrációja 
a plazmában és az interstitialis folyadékban egyaránt 4 mmol/1 
körül van. A káliumnak rendkívül nagy jelentősége van a memb
ránpotenciái fenntartásában, így hatással van többek között az 
idegrendszer, a váz-, szív- és simaizomsejtek ingerelhetőségére. 
A foszfát — nagyrészt szerves vegyületek alkotórészeként — a 
legfontosabb intracelluláris anion, koncentrációja a plazmában 
és az interstitialis folyadékban egyaránt 1 mmol/1 körül mozog.
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A foszfát számos élettani folyamatban játszik fontos szerepet (pl. 
a szénhidrát-anyagcserében, az energiaháztartásban, enzimek 
aktivitásában, hormonok hatásában, a sav-bázis egyensúlyban, a 
csontszövet mineralizációjában stb.). Ennek ellenére az említett 
folyamatokban csak igen nagy mértékű foszfáthiány esetén követ
keznek be zavarok. Minthogy az erek fala a kis molekulatömegű 
elektrolitokat átereszti, az erekbe juttatott elektrolitoldatok már 
nagyon rövid időn belül az extracelluláris térbe — az interstiti- 
umba — jutnak.

A kálium és a foszfát mozgását az intra- és extracelluláris tér 
között nagyrészt ionpumpák teszik lehetővé (aktív transport), ki
választásuk túlnyomórészt a vesén át történik, de a gastrointesti
nalis veszteségeknek (pl. a foszfát esetében) is lehet klinikai je
lentősége.

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncentrátumnak az 
infúziós oldatokhoz való keverésével az extracelluláris tér 
kálium- és foszfáttartalma a szükségnek megfelelően szabá
lyozható.

Bár a foszfátnak bizonyos pufferhatása van és a kálium az 
anyagcserét savi irányban tolja el, ezen ionok sav-bázis egyen
súlyra gyakorolt hatása inkább csak elméleti jellegű.

Összetétel: Ampullánként (10 ml)

Kalium dihydrogen phos- 
phoricum 1,497 g
Kalium hydroxydatum 0,505 g
Aqua destillata pro injectione ad 10,0 ml
Elektrolittartalom mmol/10 ml (ampullánként)
kálium 20,0
foszfát 11,0
pH: 6 ,5-7 ,5

Javallatok: Hypokalaemia, hypophosphataemia (ha egyidejű
leg kálium bevitelére is szükség van).

Ellenjavallatok: Hyperkalaemia, hyperphosphataemia, vese
működési zavarok, hypoparathyreoidismus, az alkalmazott vivő
oldatokkal szembeni ellenjavallatok.

Adagolás és alkalmazás módja:
Az alkalm azás m ódja: Kizárólag intravénás cseppinfúzióban, 

csak megfelelő infúziós oldathoz (vivőoldathoz) keverve hasz
nálható.

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet alkalmazni:
— 5%-os glükóz infúzió,
— „bázis — infúziós oldat” ( =  1 ampulla Laevofusin-Basis 

elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz +  500 ml vivőoldat, lásd 
a Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum-infúzióhoz alkalma
zási előírását),

— „fiziológiás elektrolit-infúziós oldat” ( =  1 ampulla 
Laevofúsin-Isoton elektrolitkoncentrátum — infúzióhoz +  500 
ml vivőoldat — lásd a Laevofúsin-Isoton elektrolitkon- 
centrátum-infúzióhoz alkalmazási előírását),

— izotóniás nátrium-klorid infúzió.
A vivőoldathoz való keverés módszere:
1. Egy ampulla Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncent

rátum — infúzióhoz tartalmát steril 10 ml-es fecskendőbe fel kell 
szívni.

2. Az alkalmazni kívánt infúziós oldat kiválasztása után, 
70%-os alkohollal kell fertőtleníteni azt a területet, ahol az infú
ziós oldatot tartalmazó üveg vagy tasak átszúrásra kerül.

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin-Kaliumphosphat elekt
rolitkoncentrátum befecskendezése, ill. a tű kihúzása után jól 
össze kell keverni az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infú
ziós oldatot.

Adagolás:
A napi adag a beteg szükségletétől függ, mely az ionogram és 

a sav-bázis háztartás ismeretében állapítható meg.
A napi maximális káliumbevitelt 100—200 mmol között kell 

tartani.
Az infúzió maximális sebessége

Felnőtteknek
Nem szabad óránként 20  mmol káliumnál többet adni.
Ha a szérum-kálium érték 2,5 mmol/l-nél magasabb és az 

EKG nem mutat kóros elváltozásokat, nem célszerű óránként 10 
mmol káliumnál többet bevinni és literenként legfeljebb 30 mmol 
káliumtartalmú infúziós oldatot kívánatos alkalmazni.

Gyermekeknek:
Szükségállapotokban 0,2—0,3 mmol kálium testsúlykilogram

monkénti és óránkénti bevitelére is sor kerülhet.
(Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek nem testsúlyra 

számítva vannak megadva, hozzávetőleg 70 kg súlyú betegekre 
vonatkoznak.)

A vivőoldatként alkalmazott infúziós oldat adagolására vonat
kozó megszorításokat ugyancsak figyelembe kell venni.

Mellékhatások: Magas káliumtártalmú infúziós oldat túl 
gyors alkalmazása (10 mmol-nál több kálium bevitele óránként) 
hyperkalaemiát és következményes neuromuscularis, ill. cardio
vascularis tünetek kialakulását eredményezheti.

Az alkalmazott infúziós oldat mellékhatásaira is gondolni kell.
Gyógyszerkölcsönhatások г Óvatosan adható:
— spironolaktonnal és triamterennel (káliumretenciót okozva 

hyperkalaemiához vezethet).
Minden olyan beteg, aki spironolakton vagy triamteren keze

lésben részesül, a hyperkalaemiás állapot megelőzésére szigorú 
ellenőrzésben részesüljön.

A kom patibilitást (összeférhetőséget), a z  esetleges anyagkivá
lást legalább vizuálisan gondosan ellenőrizni kell, de így is 
fennáll a szemmel nem érzékelhető kémiai, továbbá terápiás in
kompatibilitások veszélye abban az esetben:

— ha a Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncentrátumot 
nem az ajánlott infúziós oldatokhoz (vivőoldatokhoz) keverik 
hozzá (lásd az alkalmazás módját tárgyaló részt);

— vagy ha a Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncentrá
tum mellett egyéb gyógyszert (infúzió készítésére alkalmas kon- 
centrátumokat, injekciós oldatokat, injekció készítésére alkal
mas porampullák tartalmát) is hozzákevernek az infúziós (vivő-) 
oldathoz.

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncentrátum foszfát
tartalmát figyelembe kell venni. Fennáll ugyanis a csapadékkivá
lás veszélye, mindenekelőtt akkor, ha magnézium- vagy kalcium 
ionok kerülnek az infúndálandó folyadékba.

Figyelmeztetés: A készítm ény kizárólag infúziós oldathoz ke
verve használható.

Az EKG, a szérum elektrolit-szintek (szérum-káliumszint első
sorban) és a sav-bázis háztartás gondos ellenőrzése szükséges.

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncentrátum — infú
zióhoz készítményt tilos hígítatlanul injiciálni vagy infundálni.

A felhasznált infúziós oldat (vivőoldat) alkalmazására vonat
kozó előírásokat figyelembe kell venni.

Terhesség és szopotatás időszakában a készítmény alkalmazá
sát illetően nincsen szükség megszorításokra.

Csak tiszta és színtelen oldat használható fel.
Eltartása: szobahőmérsékleten (15 °C—25 °C között).
Megjegyzés: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz

nálásra.
Csomagolás: 25 x 10 ml.

Sitosterin AL kapszula
A készítmény hatóanyaga a /J-szitoszterin, melynek fő hatása a 
prosztaglandinok (főként a PGE2 és PGF2-alfa) szintézisének 
gátlása magában az adenomaszövetben, de ezen túlmenően enyhe 
gyulladásgátló hatással is rendelkezik.

Néhány hetes kezelés után a szubjektív panaszok kifejezett ja
vulása következik be.

A prosztata gyulladás és pangás okozta duzzanata csökken, 
ami lehetővé teszi a hólyag teljes kiürülését. Egyidejűleg javul a 
beteg általános állapota is.

Hatóanyag: 65 mg yS-sitosterolum, valamint tökmag-, 
földimogyoró- és repceolaj, szójaleCitin és antioxidánsként E- 
vitamin kapszulánként.

Javallatok: A prostata megbetegedéseihez társuló „prostata-
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syndroma” (prostata hyperplasia és adenoma) a vizelettárolás és 
-ürítés zavara, krónikus hólyag nyálkahártya-gyulladás.

Ellenjavallatok: A készítmény bármely komponensével szem
beni túlérzékenység.

Adagolás: A kezdő adag 3—4 héten keresztül napi 3-szor 2 kap
szula, utána napi 2-szer 1 kapszula. Prostata adenoma és krónikus 
gyulladásos hólyagbántalmakban 3—4 hónapos kezelés célszerű.

A tablettákat étkezés közben vagy után szétrágás nélkül, kevés 
folyadékkal kell bevenni.

Mellékhatások: Az éhgyomorra elfogyasztott kapszula gastro
intestinalis panaszokat okozhat.

Különösen érzékeny betegnél szabályszerű bevétel esetén fel
léphetnek gastrointestinalis panaszok. Ezek azonban általában 
spontán megszűnnek és nem teszik szükségessé a kezelés meg
szakítását.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismeretesek.
Figyelmeztetés: A beteg figyelmét fel kell hívni, hogy a pros

tata megbetegedésekben ajánlott időszakos orvosi ellenőrzésen 
megjelenni.

Eltartása: szobahőmérsékleten (25 °C alatt), száraz helyem
Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 50 db, 100 db kapszula.

Uromitexan 200 mg, ilL 400 mg injekció
A mesna szulfhidril csoportot tartalmazó merkapto vegyület, 
mely a vesében kiválasztódva megköti az egyidejűleg alkalmazott 
oxazafoszforinok(ifoszfamid, ciklofoszfamid, trofoszfamid) uro- 
toxikus metabolitjait és detoxikálja azokat. Parenteralis alkalma
zást követően 8 órával teljes mértékben kiválasztódik a vizelettel.

A  mesna élettanilag közömbös, nem befolyásolja az oxazafosz- 
forinok egyéb fő, illetve mellékhatásait.

Hatóanyag: 200 mg, ill. 400 mg mesnum, valamint nátrium-ed- 
ta, nátrium-klorid 2 ml, Ш. 4 ml steril vizes oldatban ampullánként.

Javallatok: Oxazafoszforinok (ifoszfamid, ciklofoszfamid, 
trofoszfamid) urotoxicitásának megelőzése, elsősorban ifoszfa
mid, ül. nagy dózisú (10 mg/ttkg feletti) ciklofoszfamid vagy 
trofoszfamid kezelés és az oxazafoszforinnal kezelt magas rizikó- 
csoportba (előzetes medencei sugárkezelés, előzetes ifoszfamid, 
ciklofoszfamid vagy trofoszfamid terápiát követő cystitis, anam- 
nézisben szereplő húgyúti megbetegedések) tartozó betegek 
esetén.

Ellenjavallatok: Mesnával vagy egyéb merkapto vegyületek- 
kel szembeni ismert túlérzékenység.

Adagolás: Általános egyszeri adagja az oxazafoszforin össz- 
adag 20%-a az oxazafoszforin terápia kezdetén (0. óra), és 4, Ш. 
8 órával azt követően megismételve.

A mesna összadagja az oxaszafoszforin összadag 60%-a.

0. óra 4. óra 8. óra

Oxazafoszforin adag 2 g — —

Mesna adag 400 mg 4Ö0 mg 400 mg

Amennyiben szükséges, elsősorban gyermekeknek, előzetesen ká
rosodott urothelium vagy nagy adagú oxazafoszforin kezelés ese
tén a mesna egyszeri adagja az oxazafoszforin összadag 40%-ára 
emelhető, naponta 4-szer, 3 óránként beadva (0., 3., 6. és 9. óra).

Pl.

0. óra 3. óra 6. óra 9. óra

Oxazafoszforin adag 2 g — — —

Mesna adag 800 mg 800 mg 800 mg 800 mg

24 órás ifoszfamid infúzió esetén az infúzió előtt az ifoszfamid 
összadag 20%-ának megfelelő mesna adagot kell iv. bolus injek
cióban beadni, majd az ifoszfamid összadag 100%-át kell az 
ifoszfamid infúzióval egyidejűleg (az ifoszfamid infúzióban elke
verve) beadni 24 órán át, és ezután újabb 12 órás mesna infúzió 
(az ifoszfamid összadag 60%-a) következik. A mesna teljes adag
ja ebben az esetben az ifoszfamid összadag 180%-a. Az utolsó 12 
órás mesna infúzió helyett iv. bolus injekció is adható a 28., a 32. 
és a 36. órában.

Pl.

0. óra 0 - 2 4  óra 24.
óra

28.
óra

32.
óra

36.
óra

Ifoszfamid
adag

— 5 g/m2 
inf.

— — — —

Mesna adag 1 g/m2 
inj.

5 g/m 2 
inf.

- 3 g/m2 infúzió -

vagy 1 g/m2 1 g/m2 1 g/m2 
inj. inj. inj.

Mellékhatások: Esetenként túlérzékenységi reakciók (viszke
tés, bőrpír, urticaria, oedema, anaphylaxiás reakciók 
vérnyomáseséssel és szapora szívveréssel, valamint átmeneti 
transzamináz szint emelkedés). Ritkán irritatio az injekció bea
dási helyén.

Gyógyszerkölcsönhatások: A mesna in vitro inkompatibilis 
ciszplatinnal és mustámitrogénnel.

Figyelmeztetés: Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
keringési elégtelenség esetén.

Terhesség és szoptatás idején az előny/kockázat mérlegelésével 
adható.

A mesna kezelés befolyásolhatja a ketontestek kimutatását a vi
zeletben, hamis pozitív eredményt adhat.

Túladagolással kapcsolatban kevés a tapasztalat. Nagy adag 
intravénásán adott mesna (60 mg/ttkg felett) hányingert, hányást, 
hasmenést, fejfájást, végtagfájdalmat, vérnyomásesést, szapora 
szívverést, bőrreakciókat, gyengeséget és fáradtságot okozhat.

Az oxazafoszforinokkal egyidejűleg alkalmazott mesna keze
lés esetén ezek a reakciók nem különíthetők el egyértelműen a ci- 
tosztatikumok okozta mellékhatásoktól. A tünetek észlelésekor 
szupportív kezelés javasolt.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: +  Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz

nálásra.
Csomagolás: 15 ampulla.

Dr. Hardy Gézáné — OGYI Törzskönyvező Osztály
{Budapest, Zrínyi u. 3. 1051)

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok le a d á s á n a k  ha táride je  a la p  m eg je len ése  e lő tt 40 nap, a 6 hetes  
nyomdai á tfu tás m iatt.
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Gastroenterológiai javaslattal maldigestio- 
ban 9 5 %  tá m o g a tá s s a l  írh a tó . A maldiges- 
tio lehetséges tünetei: émelygés, büfögés, 
meteorizmus, gyakori székelés, zsírszéklet, 
hasi fájdalom, flatulentia, súlyvesztés, 
bizonytalan hasi panaszok.
* (Javaslat hiányában, vagy vény nélkül.)

® Kali-Chemie Pharma GMBH, Hannover (német licenc alapján)
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A vérnyomáscsökkentés mellett

В ay press
Nitrendipin

- specifikusan a perifériás erekre ható kalcium-antagonista
- kiválóan alkalmazható a magasvémyomás-betegség kezelésére
- védelmet nyújt az atherosclerosis kialakulásával szemben
- a kívánt terápiás hatás napi egy tabletta bevételével elérhető
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Egy megváltozott betegségről, a reumás lázról másfél évtizedes 
tapasztalatok alapján
Simon György dr., Ibrahim Mekraz dr., Rumpler Jolán dr. és Sárvári Katalin dr.
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, Budapest (főigazgató főorvos: Simon György dr.)

A szerzők feldolgozták osztályukon, a Svábhegyi Gyer
mekgyógyintézet Kardiológiai Osztályán kezelt, az adott 
időszakban hazánkban reumás lázban megbetegedett 
gyermekek mintegy 20%-ának adatait 1979. január
1-jétől 1993. december 31-éig. A 62 febris rheumatica 
miatt beutalt gyermek közül 26 carditisben, 3 pancardi- 
tisben, 2 chorea minorban és carditisben, 2 pedig chorea 
minorban szenvedett. 21 esetben alakult ki szívhiba: 16 
esetben mitralis regurgitációt, 2 esetben aortabillentyű- 
elégtelenséget, 3 esetben kombinált mitralis vitiumot 
kórisméztek. Elemezték betegeik tüneteit és megállapí
tották, hogy előtérbe kerültek a szubakut, krónikus, 
szubklinikus tünetekkel járó kórformák. Kedvező epide
miológiai adatként értékelik, hogy míg az első 5 éves pe
riódusban 34, a második 5 éves időszakban 18, majd 
1989-től 1993-ig csak 10 reumás lázban szenvedő gyer
mek beutalására és kezelésére került sor.

A reumás láz morbiditása, mortalitása és letalitása a szá
zadforduló óta folyamatosan csökkent a fejlett ipari orszá
gokban (3, 12, 22). A hazai járvány tani adatok is kedvező
ek. Búzás tanulmányában megállapította — országos 
beteganyagot vizsgálva —, hogy az első reumás fellángolás 
— shub — gyakorisága az 5—14 éves korcsoportban 10 000 
hasonló korú lakosra vonatkoztatva 1968-tól 1977-ig, tehát 
10 év alatt mintegy egy tizedére csökkent (5). A gyermek
szívbeteg rendelők 1968-ban 1021 első reumás fellángolás
ban szenvedő gyermeket észleltek. Az 1977. évre az első 
reumás shub miatt gondozásba vett gyermekek száma 
119-re csökkent (5).

A gazdasági téren elmaradt, volt gyarmati országokban 
ellenben gyakori betegség a febris rheumatica (2, 6, 21), a 
reumás eredetű szívbillentyűhibában szenvedő gyermekek 
száma is jelentős (21).

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 38. szám

Rheumatic fever: the disease underwent a change. 
Experiences over 15 years. The authors reviewed the 
records of paediatric patients treated at the cardiology 
department of the Svábhegyi Gyermekgyógyintézet dur
ing the period from 1 January 1979 to 31 December 1993. 
All the patients elected for the survey had rheumatic 
fever and represented about 20 percent of the national 
patient pool. Among the 62 children referred for suspec
ted rheumatic fever 26 had carditis, and 3 suffered from 
pancarditis. Two children had chorea minor with carditis 
and there were 2 additional cases with chorea minor 
only. Valvular heart disease has developed in 21 patients. 
There were 16 patients with mitral regurgitation, these 
conditions have occured in combination with mitral ste
nosis in 3 cases, whereas the insuffitientia of the aortic 
valve developed in two patients. The autors analysed the 
clinical signs of the patients and estabilished that the 
chronic syndromes came in front. The authors have ob
served a favourable trend in the epidemiology of the dis
ease, in particular, while 34 patients were referred during 
the first 5 years, there were only 18 cases in the second
5-years period. During the interval from 1989 to 1993, 
only 10 children with rheumatic fever have been referred 
to or treated at the authors’ institute.

Key words: rheumatic fever, endocarditis, myocarditis, heart 
valve disease

A kedvező epidemiológiai helyzetű országokban egyes 
években megnőhet a reumás gyermekbetegek száma. Veasy 
és munkacsoportja az Amerikai Egyesült Államok Utah 
államában másfél év alatt — 1985-ben és 1986-ban 74 első 
reumás fellángolásban szenvedő gyermeket kezelt: ez a 
munkacsoport az előző időszakban évente csupán 4—5 re
umás beteget észlelt (24).

1986-ban Ohio államban és Dallasban is a reumás lázas 
gyermekek számának növekedését állapították meg (4, 7).

A hazai, jelenlegi kedvező epidemiológiai helyzet sem 
nyújt teljes biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a jövőben 
sem kell számolnunk a reumás lázas gyermekbetegek szá
mának hirtelen növekedésével.

A rossz szociális helyzet, a zsúfolt lakásviszonyok 
Streptococcus-járványok kialakulását segítik elő (3, 11, 
18).

/& & * ■  ' ........ \
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A kezeletlen Streptococcus pharyngitisek következmé
nye reumás láz, reumás carditis lehet (3, 11).

Beteganyag és módszer

O sztályunkra a Svábhegyi (Szabadsághegyi) G yerm ekgyógyin té
zet 5 0  ágyas gyerm ekkardiológiai osztályára 1979. január 1-től 
1993. d ecem b er 31-ig 64 , 4 — 15 év es gyerm eket utaltak be febris 
rheum atica , ille tve  reumás card itis kórism ével. A  betegeket 1— 3 
hetes kórházi kezelés után kü ldték intézetünkbe.

K ét esetb en  anam nesztikus adatok, a fiz ik á lis  v izsgálat, az 
E K G , PKG, rtg és laboratórium i vizsgálati eredm ények alapján 
kizártuk a reum ás láz leh etőségét.

6 2  reum ás lázban szenvedő gyerm ek; 2 5  f iú , 37 leány adatait 
d o lgoztu k  fel.

H iányossága vizsgálatunknak az a körülm ény, h ogy  nem  volt 
m ód u n k  a teljes országos reum ás beteganyag felm érésére. A  
gyerm ek szívb eteg  gondozók reum ás gond ozottéinak  szám ához  
viszonyítottuk  az általunk kezelt betegek  szám át: b ecslésü n k  sze
rint a v izsgá la ti időszakban az ország összes reum ás lázban szen
v ed ő  gyerm ekbetegének  m in tegy  egyötödét utalták be osztá
lyunkra.

A  febris rheum aticának sp ec ifik u s tünete n in cs. A  kórism e  
m eghatározásában bizonyos tünetek — diagn osztik us kritériu
m o k  —  együttes előfordulására, kom binációjára vagyunk utalva 
(14). A  beutaló kórism e h e ly esség ét 2 „ n a g y ” Jones-fé le  tünet — 
card itis, polyarthritis, chorea — , reum ás bőrelváltozások  reum ás 
c so m ó k , vagy eg y  nagy és két „ k is” tünet —  k is  tünetek: arthral
g ia , lá z , gyorsult vörösvérsejt-süllyedés, kóros C-reaktív protein, 
m eghosszab bod ott PR intervallum  az EKG görbén  — fennállása  
bizonyította  (1, 14).

A  d iagn ózist a lezajlott S treptococcus in fek c ió  k órism ézése is 
előseg ítette: a torokleoltás p oz itív  bakterio lógiai lelete , illetve  
em elk ed ett antistreptolysin titer (1).

A  carditis kórism éjét a  m yocardium  gyulladását követő car
d iom ega lia , keringési e lég te len ség , a pericarditis-dörzszörej és  
az E K G  görbén ST elvá ltozások , valam int a  je lleg z e tes  hallgató- 
z á si le le t  —  zörej — kim utatása biztosította (2 0 ).

A  csú csi holosystolés zörej a m itralis b illen ty ű  akut endocar
d it ise s , va lvu litises eredetű zárási e lég telen ségére , a csú csi pro- 
tod iasto lés Carey—C oom bs-zörej funkcionális m itralis stenosis- 
ra utal. A z  aortabillentyű reum ás gyu lladásos folyam ata aorta 
in su ffic ien tiá t okozhat: a III. bordaközben ba lo lda lt parasternali- 
san  d iasto lés zörej hallható (2 0 ).

A  betegek  longitudinalis m eg fig y e lé se  leh etővé tette, hogy a 
m aradandó, a gyulladást követő  h egesed és következtében kiala
k u ló  szívbillentyűhibákat is  kórism ézzük.

A  v itiu m ok  diagnosztikájában a hallgatózási le le t, az EKG, 
P K G  és  radiológiai vizsgálat m ellett 1983 óta  echocardiographiás 
m ódszereket — M -m ode é s  2 D  eljárás — is alkalm azunk (15,18).

Eredmények

A 62 reumás folyamat miatt osztályunkra beutalt gyermek 
közül 26 szenvedett carditisben, 3 betegben pancarditist is 
diagnosztizáltunk, 2 betegben a carditis chorea minorral 
együtt alakult ki.

Csupán 5 esetben észleltünk ismétlődő recidív folya
matot, reumás carditist. Betegeink túlnyomó többségét — 
57 beteg — első reumás fellángolás — shub — miatt 
gyógykezeltünk (1. ábra).

A reumás endocarditis, valvulitis 21 esetben maradan
dó szívbillentyűhibát okozott. 16 betegben mitralis insuffi
cientiát — enyhe fokút — állapítottunk meg. 3 betegben 
kombinált mitralis vitiumot, 2 betegben pedig aortabillen-

febris rheumatica  
carditis nélkül 

n = 36 
eb b ő l :

febris rheumatica 
carditissel 

n = 26 
ebből:

polyarthritis chorea  minor
a rthralgia* erythema

carditis

carditis + polyarthritis 
vcarditis*chorea 

pancarditis

recidiv carditis

arthralgia carditis+erythema 
exsudatum multiforma

1. ábra: B etege in k  kórism e szerinti m egoszlása

tyű insufficientiát diagnosztizáltunk. A mitralis billentyű 
reumás folyamata először mitralis insufficientiát okoz. A 
hegesedés következtében az évek múlásával kombinált mit
ralis vitium, majd — általában felnőttkorra — „tiszta mit
ralis stenosis” alakul ki (17).

A szerzett reumás eredetű szívhibák megoszlását viszo
nyítva a billentyűhiba nélkül gyógyult carditises betegek 
számához a 2. ábra mutatja.

aorta
insuffientia
combinait 
mitralis vitium

mitralis
insuffientia

2 . ábra: C arditises betegeink  kórlefolyása a v itium ok  
kialakulása szerint

Reumás lázban szenvedő betegeink klinikai tüneteit is 
felmértük: 2 gyermeknek volt bőrelváltozása (erythema 
exsudatum multiforme Jones-féle nagy tünet) de reumás 
csomót (szintén nagy tünet) egyetlen esetben sem ész
leltünk.

A Jones-féle kis tünetek előfordulása a következő volt: 
14 gyermeknek nem volt láza, csak hőemelkedése. Gyako
ri tünet volt az arthralgia — esetszám 46 —, de ízületi duz
zanattal, bőrpírral és fájdalommal járó arthritist csak 12 
esetben kórisméztünk.

Az akut szakban 2 betegben alakutl ki cardiomegalia és 
2 beteg volt decompenzált, 3 pericarditist észleltünk. 24 
betegben a jellegzetes zörej utalt reumás carditisre. Meg
hosszabbodott pitvar kamrai ingerületterjedést 4 esetben 
észleltünk.

57 betegben a vörösvérsejt-süllyedés 50 mm/óra feletti 
értéket mutatott, 56 betegnek az AST titere volt kórosan 
emelkedett, 600 E feletti értékű (3. ábra).

Az elsődleges prevenció — az initialis angina— 
Streptococcus pharyngitis 10 napos penicillin kezelése 
megelőzheti a reumás láz kialakulásást (23). A mi beteg
anyagunkban csupán 4 gyermek pharnygitisét kezelték an
tibiotikummal!

Végül azt is megvizsgáltuk, hogy az észlelési időszak
ban tovább csökkent-e a reumás láz gyakorisága. Három
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4. ábra: R eum ás lázas betegeink szám a három , egym ást 
követő 5 éves periódusban (1979—1993)

egymást követő 5 éves periódusban külön-külön meghatá
roztuk a reumás betegek számát (4. ábra).

A megfigyelési időszak alatt a betegek számának foko
zatos csökkenését, kedvező epidemiológiai tendenciát ész
leltünk.

M e g b e s z é lé s

A reumás lázban szenvedő gyermekek sorsát, a betegség 
prognózisát két tényező határozza meg: kialakul-e szív
érintettség, carditis? Okoz-e maradandó billentyűhibát az 
endocarditis rheumatica? Beteganyagunkban a carditises 
betegek számaránya megfelelt az irodalmi adatoknak. Vi
szonylag alacsony volt a recidívák és a pancarditises bete
gek száma (19). A recidiváló reumás kórképek számának 
csökkenése az eredményes másodlagos profilaxis követ
kezménye lehet.

Miért alakult ki 21 betegben reumás eredetű, maradan
dó billentyűhiba?

Magyarázatot a Feinstein álal leírt „preterápiás inter
vallum” meghosszabbodásában kell keresnünk. Preterápi
ás intervallum: a reumás láz tüneteinek kialakulása és a 
megfelelő gyógykezelés megkezdésének időpontja között 
eltelt idő (9, 20). A mi vizsgálataink is azt bizonyítják, 
hogy a könnyen észlelhető tünetek, magas láz, ízületi duz
zanat, bőrelváltozások háttérbe szorultak: a betegség akut

formáit a szubakut, illetve krónikus szubklinikus tünetek
kel járó reumás folymatok váltották fel (3, 20). A reumás 
láz felismerése ezért egyre nehezebb diagnosztikus fela
dattá válik: a preterápiás intervallum meghosszabbodik.

A reumás carditis steroid kezelése pedig csak akkor 
előzheti meg a billentyűhibák kialakulását, ha a steroidot 
a gyulladás korai fázisában, az exsudativ fázisban alkal
mazzuk (16).

Betegeink tüneteinek elemzése során megállapítottuk, 
hogy a beutaló osztályok orvosai „reumás láznak” minősí
tették azokat a betegeket is, akik a pharingitis lezajlása 
után mintegy két héttel ízületi fájdalomról panaszkodtak, 
és az arthralgiát láz, vagy hőemelkedés, vörösvérsejt- 
süllyedés, emelkedett AST titer, valamint gyulladásra jel
lemző „C” reaktív proteinérték kísérte.

Grossmann és Arthreya az arthralgia „nagy” Jones-féle 
tünetként való értékelését még 1963-ban diagnosztikus hi
baként jellemezte (13).

A „Jones”-féle „nagy” tünet hiányában az arthralgiás 
betegek „reumás láz” kórisméjét nem tekinthetjük bizo
nyítottnak (1).

Azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy az arthralgiás 
betegeknek, illetve ezen betegek egy részének kisfokú ízü
leti duzzanattal járó ízületi gyulladása volt. Ezekben az 
esetekben helyes a febris rheumatica kórisméje.

Az arthralgia diagnosztikus jelentőségét sem becsül
hetjük le. Ha a paciens ízületi fájdalomról panaszkodik 
mind a nagy mind a kis ízületek gondos vizsgálatát végez
zük el.

Nagy hiba, ha egy-egy ízület duzzanata, az ízületek fe
letti bőr vörössége elkerüli figyelmünket és arthralgiát kó- 
rismézünk „sokízületi gyulladás” — Jones-féle nagytünet 
— helyett.

Összegezve betegeink tünteit megállapíthatjuk, hogy 
viszonylag kevés polyarthritist, chorea minort és reumás 
bőrelváltozást észleltünk. Reumás csomó pedig egyetlen 
betegben sem fordult elő.

Mi is megerősíthetjük azt a tényt — más hasonló vizs
gálatok eredményéhez hasonlóan —, hogy megváltozott a 
reumás láz tünettana és a tünetszegény formák kerültek 
előtérbe (3, 11, 20).

A járványtani adatok kedvezőek a reumás láz vonatko
zásában, de a Streptococcus-járványok kialakulásának le
hetősége hazánkban is fennáll.

A reumás lázas, reumás carditises betegek számának 
időszakos növekedését csak úgy előzhetjük meg, ha a 
Streptococcus pharyngitiseket felismerjük, bakteriológiai 
vizsgálattal igazoljuk és 10 napos penicillin kezelésben ré
szesítjük.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Osteochondroma ritka lokalizációja: a scapula
Than Péter dr., Bálint Lehel dr. és Kustos Tamás dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika (igazgató: Bellyei Árpád dr.)

A szerzők bemutatják a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Ortopédiai Klinikáján 1973 és 1993 között scapula exostosis 
miatt operált 6 esetüket és ismertetik az átlagban öt évvel 
a műtét után elvégzett utánvizsgálat eredményeit. Átte
kintik ezen ritka kórkép irodalmát a gyakoriság, diagnosz
tika és a műtéti kezelés tekintetében és megállapítják, 
hogy az osteochondroma rezekciója jó eredményeket 
biztosított az általuk operált betegeknél.

Kulcsszavak: scapula, osteochondroma, műtéti kezelés

Az ostechondroma vagy más néven exostosis cartilaginea 
a jóindualtú csontdaganatok közé tartozik és a csontrend
szer egyik leggyakoribb tumora. Elsősorban a hosszú csö
ves csontok metaphysisén, a serdülőkorban jelentkezik, 
malignus transzformáció — solitaer osteochondromák 
esetén — az irodalmi adatok szerint az esetek 1%-ában kö
vetkezik be (3,10). Speciális formája, az autoszomális, do
mináns öröklésmenetet mutató exostosis cartilaginea mul
tiplex.

Az elváltozás egyik relatíve ritka lokalizációja a scapu
la, irodalmi adatok szerint az exostosisok mindössze
4—5%-a található a lapockán (1, 11).

A scapula exostosis, mely egyébként a leggyakoribb tu
mor a lapockán (11), első leírását Demarquay adta 
1867-ben (2). Azóta mind a hazai, mind a nemzetközi iro
dalomban viszonylag kevés esetet ismertettek. Milch 
1962-ben három (4), Parsons 1973-ban öt (7), Szepesi és 
mtsai 1973-ban hat (9), Palkonyay 1982-ben szintén hat 
(6), Nercessian és Denton 1986-ban egy esetről számolt be 
(5).

Beteganyag és módszer

А РОГЕ Ortopédiai Klinikáján 1973 és 1993 között hat betegnél 
történt műtéti beavatkozás scapula osteochondroma miatt. Bete
geink (4 férfi, 2 nő) átlagéletkora a műtét időpontjában 18,5 év 
volt (6—37 év). Anamnesztikus adataikat és felvételi fizikális stá
tusukat mutatjuk be az 1. és 2. táblázatban. A diagnózist AP és 
betekintő scapula felvételekkel, ill. egy esetben СГ vizsgálattal 
állítottuk fel (1. és 2. ábra). Az exostosisok egy esetben a scapula 
ventrális felszínén, a margo vertebralis közelében, egy esetben 
ventralisan az angulus superior magasságában helyezkedtek el. 
Egy betegnél a scapula dorsalis felszínén volt az elváltozás. Mul-

Rare localization of osteochondroma: the scapula.
The authors demonstrate their 6 cases of scapular exo
stoses which were operated on between 1973 and 1993 at 
the Orthopaedic Department of the Medical University 
of Pécs. Results of the surgery with a mean five year fol
low up are discussed, and the literature data of incidence, 
diagnosis and treatment are rewieved. With resection of 
the osteochondroma good results were achieved in all of 
the cases.

Key words: scapula, osteochondroma, operative treatment

tiplex exostosis cartilaginea egy betegnél fordult elő. A műtéti in
dikáció minden esetben — az irodalmi ajánlásoknak megfelelően 
(6, 9, 11) — az exostosis épben történő rezekciója volt. A beavat
kozások során minden esetben típusos ostéochondromát, továbbá 
két betegnél a tumor körül elhelyezkedő, jelentős folyadéktartal
mú bursát is találtuk. Postoperativ szakban az érintett oldali felső 
végtagot 3—4 hétig Dessault-kötésben rögzítettük, majd intenzív 
gyógytornát végeztünk. Szövődmény nem volt. A szövettani vizs
gálat valamennyi esetben ostéochondromát igazolt.

Eredmények

A hat esetből ötöt 1993-ban, átlagban 5 évvel a műtétet kö
vetően (0,5—11 év) utánvizsgáltunk és kontroll röntgen fel
vételt készítettünk. A sebgyógyulás a margo vertebralis 
felőli behatolás rossz gyógyulási hajlamának megfelelően 
4 betegnél keloiddal, illetve per secundam történt. Az 
érintett oldali vállmozgások minden betegnél teljesek vol
tak, mozgáskorlátozottságot a keloiddal gyógyult sebek 
esetén sem észleltünk. A kontroll rtg-felvételek recidívát 
nem mutattak. Valamennyi betegünk panaszmentes és a 
műtéti eredménnyel elégedett volt.

Megbeszélés

Az osteochondromák viszonylag ritkán lokalizálódnak a 
scapulára, klinikánkon a szakirodalomban közzétett eddigi 
publikációkhoz hasonlóan kevés esetben, 20 év alatt 6 be
tegnél fordult elő a kórkép. A gyakoriság megítélésénél 
feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a lapocka ventrális 
felszínének izomborítása miatt a kisebb exostosisok ritkán 
okoznak panaszokat, ezért gyakran felfedezetlenek marad-
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1. táblázat: Betegeink anamnesztikus adatai

Név Életkor Nem Oldal Anamnézis
tartama

Panaszok jellege

1. Cs. E. 14 ffi jobb 6 hónap emeléskor lapocka alatti fájdalom, lapocka elemelkedett
2. N. B. 6 ffi jobb 3 év panaszmentes, szülő térimét tapintott
3. Sz. Cs. 7 ffi bal 3 év panaszmentes, szülő több térimét tapintott
4. A. Cs. T. 21 nő jobb 4 hónap emeléskor lapocka alatti enyhe fájdalom
5. D. P. 26 ffi jobb 2 év váll mozgatásakor enyhén fájdalmas pattanás
6. S. K. I. 37 nő bal 10 év váll mozgatásakor lapocka alatti fájdalom

2. táblázat: A  betegek fizikális státusa

Név

Fájdalom 
a váll 

mozga
tásakor

Crepi
tatio,

pattanás

Szárnyas
scapula

Egyéb
exostosis

Nyo
más
érz.

1. Cs. E. + -I- +
2. N. B.
3. Sz. Cs. + + +
4. A. Cs. T. + +
5. D. P. +
6. S. K. I. + + + +

1. ábra: Ventralis exostosis a betekintő felvételen

nak. Ezt a tényt több szerző  is hangsúlyozza (3, 6, 7). A  
kórkép vezető  tünetei a scapula alatti crepitatio, illetve pat
tanás é s  ugrás (scapula saltans), valam int a felső  végtag 
m ozgatásakor fellépő lapocka környéki fájdalom . Nagy
m éretű osteochondrom a esetén  a tumor tapinthatóvá válik 
és/vagy a lapockát a m ellkasfaltól e lem eli, létrehozva az 
ún. „szárnyas scapulát” (8 ) . Ilyen je llegű  tünetek esetén — 
különösen  ha más csontokon is van tapintható exostosis — 
szám olni kell a betegség fennállásának lehetőségével.

Betegeinknél a tum or lokalizációja öt esetben m egfelelt

2. ábra: Scapula exostosis CT felvételen

az irodalomban leírtaknak (5, 6, 9 ) , az egy esetben ész le lt 
dorsalis elhelyezkedés azonban irodalm i ritkaság.

A  diagnosztikában, m ás szerzőkhöz hasonlóan, szeret
nénk hangsúlyozni a betekintő, ferde felvételek jelen tő 
ségét. A z A P felvételeken ugyanis az elváltozás sok eset
ben nem látható. Napjaink fontos diagnosztikus m ódszere  
a CT vizsgálat, m ellyel az elváltozás egyértelm űen ábrá
zolható. A m ennyiben a rtg-felvétellel exostosist igazoln i 
nem  sikerült é s  a beteg panaszai konzekvensen fennállnak, 
érdem es a com putertom ögraphiát elvégezni.

A  kórkép kezelésében napjainkban a műtéti m egoldás 
dom inál. A  beavatkozás feltétlenül indikált a panaszokat 
okozó, illetve gyorsan növekedő osteochondrom ák esetén . 
H osszú távú utánvizsgálati eredm ényeket az irodalom ban  
nem  olvastunk. A z általunk végzett rezekció átlagban öt 
évvel a műtét után, valam ennyi utánvizsgált esetnél teljes 
panaszm entességet eredm ényezett, a betegek a m űtéttel 
elégedettek voltak és  recidívát sem  észleltünk. A  szakiro
dalomban leírtakhoz hasonlóan (6, 7, 9, 11), saját beteg
anyagunk alapján is ajánlhatjuk az elváltozás rezekcióját a 
betegség kezelésére. A  lapockatájék sebeinek gyakori ste
ril sebgyógyulási zavarai külön figyelm et igényelnek. E ze
ket a varratszedés késői elvégzésével, a kím életes m űtét
technikával é s  a gondos sebkezeléssel lehet m egelőzni.
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TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Az alkoholos eredetű idült hasnyálmirigy-gyulladás kezelése 
újabb savrezisztens pancreatin készítménnyel
Kempelen Imre dr. és Szilárd Mónika dr.
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, I. Belgyógyászat, Gasztroenterológia 
(osztályvezető főorvos; Kempelen Imre dr.)

A szerzők az alkohol indukálta idült pancreatitis kezelé
sének rövid patofiziológiai áttekintése után tárgyalják a 
szubsztitúciós kezelés lehetőségeit és a szubsztitúcióra 
használt gyógyszerekkel szemben támasztott kívánalma
kat. Beszámolnak egy önkontrollos, prospektiv vizsgá
latról, melyet 30, idült pancreatitisben szenvedő, önként 
jelentkező betegen végeztek egy újabb savrezisztens 
pancreatin tartalmú készítménnyel. A betegek két héten 
át napi 3x2 pancreatin tartalmú filmtablettát kaptak. A 
készítmény 10 000 FIP E lipázt, 9000 FIP E amilázt, 500 
FIP E proteázt tartalmazott. A széklet napi súlyát és szá
mát, zsírtartalmát, konzisztenciáját és a testsúlyválto
zást, valamint a hasi fájdalmat regisztrálták egy score 
rendszerben a kezelés előtt és után. 21 beteg fejezte be a 
vizsgálatot. Megállapítják, hogy szignifikánsan csökkent 
a napi székletek száma, súlya, zsírtartalma és a hasi fáj
dalom is. A testsúly is növekedett, de ez nem volt szigni
fikáns. Megállapítják, hogy a készítmény hatékony és al
kalmas az idült alkoholos eredetű pancreatitisben 
kialakuló exokrin pancreas funkciókiesés kezelésére.

Kulcsszavak: chronicus alkoholos pancreatitis, kezelés, új sav
rezisztens pancreatin készítmény

Az idült pancreatitis leggyakoribb oka az alkohol okozta 
hasnyálmirigy-károsodás (1, 7, 8, 21). Az alkoholfogyasz
tás és a betegség közötti ok-okozati összefüggés az esetek 
mintegy 90%-ában igazolható (10, 22, 23, 24). A betegség 
jellegzetessége az állandó progresszió, mely ha megindult, 
megállíthatatlan (9, 21).

A pancreas acináris állományának folyamatos pusztulá
sa előbb-utóbb az exokrin, majd később az endokrin funk
ció károsodásához vezet. A kezdet- és a végstádium között 
létezik egy ún. „relatív” exokrin pancreas funkciókiesés. 
Ekkor a termelt enzimek mennyisége — annak ellenére, 
hogy a hasnyálmirigy már beteg — még elegendő ahhoz, 
hogy normális táplálkozás esetén az emésztési funkciók

Treatment of chronic alcoholic pancreatitis with a 
new pancreatin product. The authors summarised 
pathophisiology and therapy possibility of the chronic al
coholic pancreatitis. They introduce a new product of 
pancreatine use for treatment of chronic alcoholic pan
creatitis. The aim of this prospectiv study was to asses 
the efficacy of this new drug in the treatment of chronic 
alcoholic pancreatitis. The treatment was carried out by 
new pancreatin product containing 10 000 FIP U lipase, 
9000 FIP U amylase, and 500 FIP E protease. During the 
study 30 patients — suffering from alcoholic pancreatitis 
— were treated. They received, two tablets three times 
daily in a period of two weeks. The following parameters 
were observed and compared before and after the period 
of treatment: complaints of the patients, the characteris
tics of the stool (daily weight, frequency, fat contents, 
consistency) the change of the body weight and degree of 
abdominal pain. These parameters were compared using 
a score-system, before and after the period of treatment. 
The authors could analyse the data of 21 patients. It was 
proved that there was a significant decrease in frequency, 
daily weight and fat contents of the stool and in abdomi
nal pain. There was not significant change in the body 
weight. The authors concluded that this new product is 
a good pancreatin preparation wich is useful and suitable 
for effective treatment of chronic alcoholic pancreatitis, 
if the patient keeps abstinence.

Key words: chronic alcoholic pancreatitis, treatment, new pan
creatin preparat

zavartalanul végbemenjenek, de nagyobb étkezési kilengé
sek vagy nagyobb mennyiségű pancreas inhibitorokat tar
talmazó étrend esetén, klinikai tünetek jelentkeznek. A be
teg időszakos hasi panaszai mellett még nem fogy, nincs 
steatorrhoeája, de klinikai terheléses-funkciós próbákkal 
már csökkent enzimtermelő képesség igazolható (9, 14). 
Étrendi elórások, ésszerű szubsztitúció ilyenkor eredmé
nyes. A férfiaknál ötször gyakoribb a betegség, mint a nők
nél (11, 14). Mintegy 10 év folyamatos — napi 70 g-nál több 
— alkoholfogyasztás szükséges ahhoz, hogy alkoholos 
eredetű idült pancreatitis alakuljon ki és a pancreas exok
rin funkciója klinikai tüneteket okozó mértékben csökken
jen (16, 25).

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 38. szám 2051



A hasnyálmirigy jelentős rezerv kapacitással rendelke
zik. Ha állományának legalább 70%-a elpusztul, csak ak
kor kell az exokrin funkció-elégtelenség tüneteivel szá
molnunk és ekkor lépnek fel a maldigestio klinikai tünetei 
is. A lipáz szekréció hamarabb károsodik, mint a proteoli- 
tikus enzimek szekréciója, ezért krónikus pancreatitisben 
a fehérjék és szénhidrátok bontása később és kisebb mér
tékben szenved kárt, mint a zsírbontás. Az elégtelen lipáz- 
termelés következményeként az emésztetlen zsírok be
vonják a fehérjék és szénhidrátok felületét. Ennek követ
keztében a proteázok és az amiláz nem tud kellő mérték
ben hozzáférni a zsíroktól bevont felületű fehérjékhez és 
szénhidrátokhoz. Ekkor kreatorrhoea és szénhidrátbontási 
elégtelenség alakul ki, már akkor is, amikor a fehérje- és 
szénhidrátbontó enzimek mennyisége még elegendő. A 
bélben elszaporodnak a rothasztó baktériumok és a foko
zott gázképződés feszítő fájdalmat, puffadást okoz (14). Az 
emésztetlen, rothadó fehérjék okozzák az idült pancreati
tisben a nagy mennyiségű bűzös székletet, amely ozmoti
kus hatás következtében még vizet fesz fel, ezért hígul, nő 
a súlya, és a volumene is. A klinikai tünetek megszüntethe
tek — az alkohol absztinencia mellett — megfelelő étrend
del és hatékony szubsztitúcióval (13, 14, 21).

Az idült alkoholos pancreatitis kezelésében három 
alapproblémát kell megoldanunk: fájdalomcsillapítást, az 
exokrin pancreaselégtelenség és az endokrin insufficientia 
kezelését. A fájdalom oka a pancreas állományának duzza
dása — a Wirsung- és a másodlagos vezetékekben kialaku
ló szűkületek — következtében létrejövő ductalis pangás és 
nyomásfokozódás, valamint a később kialakuló perineura- 
lis infiltráció (4, 13, 22). A ductalis pangás csökkenthető 
az exokrin működés felfüggesztésével (12, 25). Ezt a célt 
szolgálja a carentia, a gyakori, kis volumenű — maximáli
san 70—80 g zsírt, főleg kis és közép lánchosszúságú növé
nyi eredetű triglicerideket tartalmazó — étrend is. Haté
kony enzim szubsztitúció — feed back mechanizmus útján 
— csökkenti a exokrin mirigyek enzimtermelését, mérsé
kelve ezzel a ductalis pangást és az állományon belüli fe
szülést. Ez egyben jelentős fájdalomcsillapító hatást is 
eredményez (12, 25).

Az enzimszubsztitúcióra használt készítménynek több 
feltételnek kell megfelelni. A gyógyszer hatóanyagainak 
nem szabad aktiválódni a tablettán belül, a tárolás ideje 
alatt és a célszervbe jutás előtt. (A tablettán belül aktiváló
dó tripszin megemésztheti a lipázt.) Ellenállónak kell len
nie a gyomorsósav hatásával szemben (2, 3, 9, 18). A 
gyógyszerként alkalmazott enzimnek megfelelő időben és 
helyen kell a táplálékkal keveredni. Lényeges a készítmé
nyen belüli proteáz-lipáz arány (17, 18). A nem megfelelő 
enzimarány esetén a gyógyszer lipáztartalma a duodenum- 
nedvben — tripszin és más proteázok által okozott — pro- 
teolízisnek eshet áldozatul. Ezen szempontok igen sok 
hatóanyag-előállítási, -stabilizálási és -standardizálási, va
lamint -tartósítási gondot jelentenek az előállítók részére. 
A pancreas exokrin funkciójának pótlására szolgáló készít
mények sokfélesége jelzi, hogy a probléma még nem telje
sen megoldott. Az említett szempontok egyre tökéletesebb 
megoldásával hatékonyabb készítmények előállítására tö
rekszik a gyógyszeripar. Ezért megvizsgáltuk, hogy egy

újabb, sertés pancreatin tartalmú, savrezisztens készít
mény hogyan befolyásolja a leggyakrabban előforduló — 
alkoholos eredetű idült hasnyálmirigy-gyulladás — klini
kai tüneteit.

Beteganyag

A vizsgálatba osztályunk és gasztroenterológiai ambulanciánk 
117 idült pancreatitisben szenvedő betege közül 30 olyan — ön
ként vállalkozó és a helsinki dokumentum szellemének megfele
lően felvilágosított — beteget vontunk be, akik anamnesztikus 
adatok szerint 10 éven át legalább napi 70 g alkoholnak megfelelő 
szeszes italt fogyasztottak. A vizsgálatból kizártuk a cukorbete
geket, a gyomorműtéten átesetteket, a hasnyálmirigy vagy egyéb 
szerv tumoros betegségében szenvedőket, valamint azokat, akik 
együttműködésére eleve nem lehetett számítani.

Értékelhető eredménnyel a vizsgálatot 21 beteg fejezte be. 
Drop out-ra 9 esetben került sor: 5 esetben a kollaboráció hiánya, 
2 esetben saját kérésére, 2 alkalommal egyéb gyógyszeres keze
lés miatt. 21 beteg közül 17 volt férfi (86%) és 4  nő (14%), átlag- 
életkoruk 41,6 év (28—56). A  férfiak átlagos testsúlya 54,6 kg 
(42—71,5 kg), a nőké 47,3 kg (37—54) volt. Beteganyagunkban 
9 enyhe, 10 közepesen súlyos és 2 súlyos klinikai stádiumban lévő 
eset fordult elő. Négy betegnél korábban cholecystectomia tör
tént, de már nem volt igazolható epeúti betegségük, 2 beteg évek
kel ezelőtt pancreas drainage műtéten esett át.

Vizsgálati módszerek

A krónikus pancreatitis kórisméjének felállításához az anamné- 
zis és fizikális vizsgálatok adatai mellett az 1. táblázatban össze
foglalt laboratóriumi vizsgálatokat és képalkotó eljárásokat alkal-

1. táblázat: Krónikus pancreatitis kórisméjének 
megerősítéséhez felhasznált laboratóriumi és képalkotó 
eljárások (n =  30)

Vizsgálat Kóros érték
Kóros érték 

feletti 
esetszám

Se amylase > 2 0 0  U/l 30
Se lipaze >  190 U/l 30
Széklet emésztettség
(zsír, fehérje, szénhidrát) 30
Kóros spontán zsírürítés > 7  g/die 14
Zsír terhelés után > 7  g/die 16
Zsír felszívódás 1 h>20%  5 h>50%  30
Keményítő terhelés >80% 26
Széklet súly > 5 0 0  g/die 28
Hasi UH pancreatitisre utal 30
ERCP pancreatitisre utal 12
CT pancreatitisre utal 9

máztuk. A képalkotó eljárások közül minden betegnél készült ha
si ultrahangvizsgálat* és amennyiben ez nem volt elégséges a kó
risme egyértelmű felállításához, ezt megerősítendő vagy kizáran
dó ERCP (12 beteg) és hasi CT (9 beteg) is készült.

A betegek étrendje napi 50 g zsírt, 220 g szénhidrátot, 70 g 
fehéijét tartalmazott a kezelés ideje alatt. Naponta 3 x 2  tabl. 
Neo-PanpurR (EGIS) filmbevonatú pancreatin készítményt 
(10 000 FIP E lipáz, 9000 FIP E amiláz, 500 FIP E proteáz) kap
tak, főétkezések közben, 14 napon át. Emellett szükség szerint al
kalmaztunk antacidákat és anticholinergicumokat (papaverin, 
drotaverin).

Keményítő terhelés: Althausen (cit. 21) klasszikus módszerét 
módosítva alkalmaztuk. Az eredeti leírásnak megfelelően 100 g
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1. ábra: Savrezisztens pancreatin készítménnyel végzett kezelés hatása. A vizsgált paraméterek átlagpontértékeinek változása

keményítőt fogyasztott a beteg per os, de gyomorürülés elősegíté
sére az étkezés előtt 15 perccel 5,26 mg metoclopramid mono- 
hydratot adtunk egy alkalommal im. Ezután vércukor-megha- 
tározás a klasszikus vércukorterhelés szabályai szerint történt.

Zsír felszívódás vizsgálata (5): 50 g disznózsír elfogyasztása 
után se triglicerid meghatározás 1—3—5 óra múlva. Kielégítő 
felszívódás esetén az egyórás frakció legalább 20%-kai, az 5 órás 
50%-kal haladja meg a kiindulási értéket.

Széklet zsír meghatározás (szemikvantitatív eljárás) Drumey 
és mtsai (6) és Pelot (19) módszerét módosítottuk. A napi széklet 
súlyát fiziológiás sóoldat hozzáadásával 1000 g-ra egészítettük ki. 
Ezt emulgeáltuk és mikroszkóp alatt vizsgáltuk — Sudan III-mal 
festett készítményben — az egy látótérre eső zsírcseppek számát. 
Kellő pancreas lipáz aktivitás esetén kevesebb mint 3 zsírcsepp 
látható látóterenként. Ez a módszer elég jól korrelál á Van de 
Kamer-féle kémiai meghatározással (2. táblázat).

2. táblázat: Vizsgált paraméterek pontértékei és klinikai 
stádium beosztás

Enyhe Közepes Súlyos

Fájdalom
csillapító nem szüks. naponta 1—2 többször

Puffadás csak étkezés naponta egész nap
után többször

Széklet szám 1 -2 3 - 5 5 felett
Széklet súly 500-700  g 8 0 0 -9 0 0  g 900 g felett
Széklet jellege lágy 1—2 lágy 3—4 folyékony
Széklet zsír 3-5 csepp 6—9 csepp 10 csepp felett

Pontérték 
klinikai stádium

1 2 3

az összpontszám 
alapján

3—5 pont 6—9 pont 10 pont felett

Zsír terhelés: a betegek egy alkalommal 1 g/tskg disznózsírt 
fogyasztanak. Ezután széklet zsír meghatározás a 24 órás gyűjtött 
székletből az ismertetett szemikvantitatív eljárással. Látóteren
ként 4—5 zsírcsepp enyhe, 6—9 csepp középsúlyos, 10 csepp fe
lett súlyos zsíremésztési (lipáz termelési elégtelenség) zavarra 
utal.

Értékelés módja

Prospektiv, önkontrollos vizsgálat során a kezelés hatékonyságát 
a klinikai jelek (fájdalom, puffadás) és széklet paraméterek (zsír
székelés mértéke, széklet száma, súlya, jellege) és a testsúly vál
tozása alapján kívántuk értékelni. Ezen paraméterek változását 
rögzítettük egy score rendszerben a kezelés előtt és után (2. 
táblázat).

A score számok alapján a betegeket csoportokba osztottuk: 
enyhe: 3—5 pont; közepesen súlyos: 6—9 pont; súlyos: 10 pont 
felett. Értékeltük, hogy hogyan változik a betegek súlyossági ál
lapota a score számok alapján. A változások értékelésénél az egy- 
mintás ,,t” próbát alkalmaztuk. Ha ,,p” 0,05-nél kisebb volt, ak
kor tekintettük szignifikánsnak a különbségeket.

Eredmények

1. Szignifikáns m értékben csökkent az ep igastfialis és bal 
bordaív alatti fájdalom. A z  említett tünetek 7 betegnél te l
jesen  m egszűntek és 14-nél jelentősen csökkentek.

2 . Kóros spontán zsírürítés a kezelés m egkezdése előtt 
10 esetben  állt fenn és  ez  minden esetben m egszűnt a keze
lés végére.

3. Szignifikánsan csökkent a székletek  súlya és szám a, 
m egszűnt a széklet hasm enéses je llege, é s  ezzel párhuza
m osan csökkent a hasi puffadás érzése is  (1. ábra).

4 . Három  beteg k ivételével valam ennyi beteg klinikai 
állapota javult és eggyel kedvezőbb klin ikai stádiumba ke
rült a kezelés végére (3. táblázat).

3. táblázat: Különböző klinikai stádiumban lévő betegek 
válasza a szubsztitúciós kezelésre

Kezelés előtt Nem javult Javult Panaszmentes

Súlyos 2 — 2 ___

Közepes 10 2 4 4
Enyhe 9 1 1 7
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5. Valamennyi betegünknél az eddig tapasztalt testsúly- 
csökkenés megállt, és a kezelési idő végére kisfokú, de 
nem szignifikáns, súlygyarapodás következett be (208 g/14 
nap).

6. Az értékelt paraméterek össz-score-száma szignifi
kánsan csökkent a kezelés végére. Ez arra utal, hogy az 
újabb savrezisztens pancreatin készítménnyel végzett ke
zelés hatása klinikailag kedvező.

Mellékhatások
A kezelés első 3 napjában három beteg jelzett közvetlenül 
a gyógyszer bevétele után görcsös epigastrialis és köldök 
körüli fájdalmat, valamint gyomorégést. A harmadik nap 
után, a kezelés megszakítása nélkül, e tünetek megszűn
tek. E tünetek lehettek az alapbetegség következményei is.

Egyéb mellékhatásként értékelhető klinikai tünetet 
vagy laboratóriumi eltérést nem tapasztaltunk.

Megbeszélés
Az exokrin funkciókieséshez vezető krónikus pancreatitis 
kezelése akkor sikeres, ha a beteg absztinens, megfelelő 
étrendet tart és hatékony enzim szubsztitúciót alkalma
zunk. Eseteinkben az első két feltétel adott volt, így az 
eredményt az alkalmazott készítmény hatékonysága hatá
rozta meg. A duodenumban jól oldódó filmbevonatú tab
letta lehetővé tette, hogy a készítményt a gyomorsósav ne 
bontsa el. Az enzimeket tartalmazó stabil granulátum, pel
let formájában, biztosította a jó  keveredést a vékonybéltar
talommal. Ezt bizonyította, hogy a zsírszékelés minden 
esetben megszűnt, igazolva, hogy ez a pancreatin készít
mény elegendő mennyiségű lipázt tartalmazott napi 50 g 
zsír emésztéséhez (1. ábra). A szerencsés, — a fiziológiást 
megközelítő — lipáz /proteáz arány (10 000 FIP E, lipáz 
500 FIP E proteáz) biztosította, hogy az aktiválódott prote- 
ázok a bélben sem tudták elbontani a lipázt. Elvben a pro- 
teázok lipázbontó hatását ellensúlyozni lehet a tablettán 
belüli lipáztartalom növelésével, de 22 000—25 000 FIP 
E-nél nagyobb mennyiségű lipáz bélbejutása — a lipáz oz
motikus hatása miatt — kellemetlen vékonybélgörcsök és 
hasmenés okozója lehet. Ez kisebb adag esetén is kialakul
hat, de jóval ritkábban. Ezt feltételezve említettük meg há
rom betegünk kezelés elején jelzett köldök körüli fáj
dalmát.

A hatékony enzimszubsztitúció feed-back mechaniz
mus útján csökkenti a pancreas fermentumok termelését 
(3, 12, 25), ezáltal csökken a ductalis feszülés és ezért 
csökken a fájdalom is.

Részben e hatásmechanizmusnak tulajdonítottuk, hogy 
a kezelés ideje alatt kevesebb lett a betegek fájdalomcsilla
pító szükséglete, majd a hasi fájdalmaik is elmúltak. A má
sik, fájdalomcsillapítás szempontjából jelentős lehetőség, 
ha hatékony mennyiségű lipázt tartalmazó készítmény jut 
a vékonybélbe — ez a fehérje- és szénhidrát-molekulák fe
lületén tapadó zsírok lebontása útján —, lehetővé teszi, 
hogy proteázok és az amiláz is hozzáférjen a molekulához

és kifejtse hatását. Ekkor a bél baktériumflórája is kedve
zően változik, csökken a rothasztó és erjesztő baktériumok 
száma és aktivitása is. Ezért csökken a gázképződés, a be
lek feszülése, a puffadás és a feszítő hasi fájdalom is. Ezt 
a folyamatot kedvezően lehet befolyásolni az anaerob fló
rára ható béldezinficiensekkel is. A kezelés során antimik- 
róbás szert nem alkalmaztunk, így a kedvező hatás az al
kalmazott savrezisztens pancreatin készítménynek 
tulajdonítható.

A score rendszer szerinti beosztás alapján javult a bete
gek klinikai állapota is. Ez arra enged következtetni, hogy 
tartós kezelés esetén jobb lesz az idült alkoholos pancreati- 
tisben szenvedő betegek életkilátása — ha a beteg abszti
nens. Ennek az új típusú, filmbevonatú, savrezisztens, ser
tés pancreatin tartalmú készítménynek a terápiába való 
bevezetése gazdagítja az idült alkoholos pancreatitis követ
keztében kialakuló exokrin funkciókiesés okozta tünetek 
hatékony kezelésére alkalmas készítmények számát.
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Metabolikus Klub

első összejövetele

1995. szeptember 29-én, pénteken 17 órakor kezdődik, 
a MUOSZ Székházban (Andrássy út 101.)

Az első előadást Prof. Halmos Tamás (Orsz. Korányi Tbc és Púim. Int) ,,Multimetabolikus (X) Szindróma 
— érvek és ellenérvek” címmel. Az előadást követően esetmegbeszélésekre, néhány perces referátumokra, 
kongresszusi beszámolókra, a hazai orvosi közélet híreinek ismertetésére kerül sor.

Metabolikus Klub

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, hiszen a klub létrehozásának gondolatát az adta, hogy a napi feladatok 
ellátása mellett nem marad idő az osztály vagy a praxis profiljából eltérő szakterületek újabb eredményeinek 
megismerésére.

A Klub foglalkozásai havi rendszerességgel zajlanak majd, minden hónap utolsó péntekén, a MUOSZ székház
ban, a részletes programot megfelelő időben az Orvosi Hetilap hasábjain közzétesszük.

A T. Kollegák szíves véleményüket örömmel fogadjuk és várjuk.

Dr. Medgyesi János
diabetologiai referens 
Pharmacia 
1118 Budapest 
Day ka G. u. 3. 
tel.: 269-8228

Dr. Székely Gábor
orvosi főszerkesztő 
Springer Hungarica 
1075 Budapest 
Wesselényi u. 28. 
te l.' 25-15-569
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ORVOS ES JOG

Mediátor szerepe az egészségügyi permegelőzésben
Nagy László dr.1 és Kahler Frigyes dr.2
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet, Veszprém1 
Veszprém Megyei Bíróság2

A szerzők a magyar egészségügyben egyre gyakoribb be
teg és orvos (intézmény) közötti jogviták gyors megoldá
sára alkalmas permegelőző eljárási módszer bevezetését 
javasolják a mediátori rendszer megalkotásával. Ismerte
tik a javasolt szervezeti felépítést, a hatáskört és a mediá
tori kinevezés személyi feltételeit. Felhívják a figyelmet 
a választottbírósági rendszer és a mediátori intézmény 
közti különbségekre.

Kulcsszavak: egészségügyi jogviták, permegelőzés

Az utóbbi időben növekszik a kártérítési, a tény megállapí
tási és az orvosi adatok kiadatását igénylő perek száma az 
egészségügyben is. Ennek okai összetettek, de elsősorban 
a romló gazdasági helyzettel, a munkanélküliséggel, az el
szegényedéssel függnek össze. Az egészségügy költségve
tésének problémái, a tartalékok hiánya nem teszik lehető
vé, hogy biztosítással nem rendelkező intézmények az 
emelkedő, sok esetben eltúlzott, vagy nem teljesen jogos 
kártérítési igényeket nagyvonalúan kielégítsék. Emiatt az 
orvos vagy orvosi intézmény elleni kártérítési perek száma 
nő és további emelkedés is várható. A vitázó felek (beteg 
—orvos, beteg-intézmény) hosszú, elkeseredett harcot 
vívnak egymással, sokszor éveken át. A vita bírósági dön
téssel ér véget. Ugyanakkor az ilyen ügyek rendkívül pub- 
likusak, a kezelő intézmény hírnevét csorbítják és az érin
tettek, így elsősorban a beteg komoly pszichés 
károsodásához is vezethetnek.

Elsődleges feladatunk lenne olyan permegelőzési eljá
rási mód bevezetése, mely időben lényegesen rövidebb, Ш. 
egyszerűbb a bírósági útnál. Az eddigi perek elhúzódása, 
a formális perbeli bizonyítási nehézségek amellett szól
nak, hogy a perindítás helyett a válaszottbíráskodásról szó
ló 1994. évi LXXI. törvény adaptálásával az egészségügyi 
jogviták jobban kezelhetők lennének. A bíróság csak ak
kor avatkozzon be, ha a permegelőzési eljárás eredményte
len lenne.

A permegelőzési eljárás nem ismeretlen a munkajog
ban sem. Az Mt. 194. § (1) bekezdése kötelezően írja elő 
a felek számára az egyeztetést a munkaügyi viták békés 
megoldása érdekében.

Az 1994. évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny

The mediator’s role in the prevention of lawsuits in 
the health care. The authors suggest to inaugurate a new 
prevention proceeding suitable for the quick ending of 
the more and more often conducted litigated issues be
tween patients and physicians (health care providers), by 
framing the mediator system. They outline the organisa
tion, authority, and the personal conditions of being ap
pointed to mediator. They emphasize the difference be
tween the board of arbitration and the mediator system.

Key words: prevention o f lawsuits, litigated issues in health care

116/1994. szám) hatálya nem terjed ki az egészségügyre, 
bár a törvény szellemének megfelelő rendszer kialakítását 
lehetővé teszi.

A megoldást az amerikai jogrendszerben jól bevált vá
lasztottbíráskodás intézményrendszere jelenthetné, adap
tálva magyar viszonyokra.

Az a felvetés, hogy a mediátori rendszer az 1994. évi 
LXXI. törvényben meghatározott választottbíróság mintá
jára képzelhető el, nem jelenti, hogy a hivatkozott törvény
ben írt feltételeket kívánja a javasolt intézmény mindenben 
átvenni. A mediátori rendszer a választottbíróságokhoz ké
pest a specialitás viszonyában áll. A mediátori rendszer 
ugyanis egy olyan különleges területen kívánja a permege
lőzés feladatát ellátni, ahol annak kimondása: „mediátor 
bárki lehet” eleve illuzórikussá teszi az intézményt, hiszen 
éppen annak tudata váltja ki a jogkereső közönség bizalmát 
a mediátorokkal szemben, hogy a legtekintélyesebb szak
emberek foglalkoznak majd az ügyükkel. Éppen az az ok, 
hogy a mediátori intézmény létrehozása törvényhozói ak
tust igényel, mert a választottbíróságokról szóló törvény 
éppen az említett különbség miatt a szóban forgó területre 
nem alkalmazható.

Önmagában az a tény, hogy a mediátorok köre — az
1994. évi LXXI. törvényben szabályozott választott burá
kéhoz képest — behatárolt, (éppen a gyakorlati működő- 
képesség garanciájaként), s ezt törvény mondja ki, nem el
lentétes sem az Alkotmánnyal, sem az emberi jogokat és 
alapvető szabadságokat rögzítő nemzetközi dokumentu
mokkal. A mediátori közreműködés ugyanis nem kötele
ző, s nem alkalmaz állami kényszert; az teljes mértékben 
a felek egybehangzó akarata alapján tevékenykedne.
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A mediátori intézményrendszer fogalma 
A mediátor olyan személy, aki megfelelő élettapasztalat
tal, szakmai képzettséggel, igazságügyi, ill. jogi ismere
tekkel rendelkezik és működési területén közismert szak- 
tekintély.

A mediátori intézmény olyan, kinevezéssel létrehozott 
tanács, amely a felek által választható mediátorokból áll és 
permegelőző eljárás keretében dönt a beteg és az orvos (in
tézmény) közti vitákban.

A mediátori rendszer indokoltsága 
Magyarországon a gazdasági életben évekig működött per
megelőzési intézmény a vitás kérdések eldöntésére. Ugya
nakkor az egészségügyben nincs olyan szervezet, amely 
ezt a funkciót betölthetné. Sem a kórház, sem az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ill. annak jo
gutódja, sem az Orvosi Kamara, de még az igazságügyi or
vosszakértői szerveztek sem képesek e feladatnak megfe
lelni, mert gyakran érheti őket az a vád, hogy az ügyben 
így vagy úgy érdekeltek, érintettek vagy legalábbis az ügy
fél velük szemben bizalmatlan.

Célszerű az orvos-beteg vitájának mediátor segítségé
vel történő megoldása azért is, mivel a probléma központ
jában szakkérdések eldöntése áll. A helyes állásfoglalást 
az tudja meghozni, aki orvosi szakisirteretekkel rendelke
zik, azaz a jogi tudás itt — bár mérsékelten — de háttérbe 
szorul. Ugyanakkor fontos a jogász jelenléte is, mert kép
zettsége garantálja a döntés jogi helyességét, a felek meg
felelő tájékoztatását, az ügyfélegyenlőséget és más garan
ciális elemek feltétlen megvalósulását.

A mediátori rendszer működése tehát jogi és orvosi is
meretekkel rendelkező személyek részvételével képzelhető 
el, önálló szervezetben. Ez a megoldás teljes függetlensé
get jelent valamennyi orvosi intézménytől.

A mediátori rendszer azonos jogokat és kötelességeket 
tartalmaz, mint a választott bíróságoké. A tagokat a Leg
felsőbb Bíróság elnöke, a népjóléti miniszter, az igazság
ügyminiszter a Magyar Tudományos Akadémia egyertésé- 
vel nevezné ki. E legmagasabb szintű felhatalmazás azért 
kívánatos, mert az állampolgárok olyan széles rétegét érin
tő egzisztenciális kérdésekben állapít meg jogokat és ír elő 
kötelezettséget, amelyek más természetűek az egyéb vá
lasztottbíróságok ténykedésétől és leginkább a bírói jog
szolgáltatáshoz hasonlítható.

Szervezeti felépítés
Regionális központokban (Budapest, Debrecen, Miskolc, 
Pécs, Győr, Veszprém) működne és 3 mediátorból állna.

A tanács elnöke nyugdíjas bíró, míg a másik két mediátor 
olyan tekintélyes szakorvos, akiket a felek választanának 
az eljáráshoz a rendelkezésre álló kinevezett mediátori ke
retből. Döntéseiket így a felek magukra nézve kötelezőnek 
fogadnák el. A mediátori eljárás után bírósági út igénybe
vételének csak bizonyos esetekben lennének meg a fel
tételei.

A mediátori tanács hatásköre 
Ténymegállapító állásfoglalás
Olyan esetekben, ha a felek nem támasztanak anyagi 
igényt, csak egyes tények tisztázását kérik az orvosi keze
léssel, eljárással kapcsolatban.

Kártérítési jogviták
Amikor a tényállás megállapítása után arra is választ kell 
adni, hogy a panaszolt fél eljárása megfelelt-e a szakma 
szabályainak, van-e felróható magatartás részéről, illetve 
mulasztás vagy gondatlanság megállapítható-e. Kötelezett
ségét elmulasztotta-e vagy a tőle elvárható magatartást 
tanúsította-e. Vizsgálni kell a károkozás és a felróható ma
gatartás közti teljes vagy részleges okozati összfüggés 
fennállását vagy kizárását, és ezt követően kerülhet sor az 
okozott kár összegszerűségének a megállapítására.

A mediátori rendszer sikeres működésének alapfeltéte
le a biztosítótársaságokkal, illetve a rokkantságot előidéző 
eseteknél a nyugdíjfolyósító intézetekkel való megállapo
dás és szoros együttműködés.

Dolgozatunkat vitaindítónak szántuk. Szeretnénk az ér
dekeltek gondolatait megismerve, elképzelésünket javítani 
és kivitelezésre a jogalkotóknak ajánlani.

Eldöntendő kérdések:
1. Szükséges-e Magyarországon a mediátori rendszer 

kialakítása?
2. Ha igen, milyen formában?
3. A leírt elképzelés részleteiben szükséges-e valami

lyen változtatás?
A vita lezárása után a koncepciót a jogalkotók elé kí

vánjuk terjeszteni.

IRODALOM: 1. Várnái T.: Választottbíráskodás a felek ellenére? 
Magyar Jog, 1995, 1, 51—64. — 2. Robert E. Bryne, Lapinski, 
J.: Alternatív jogvita megoldási módszerek és alkalmazásuk. 
Amerikai—Magyar Jogásztalálkozó. Veszprém, 1994. október 
27. — 3. Nagy L., Kahler, F: Közvetítő (mediátor) felállításának 
szükségességéről az állampolgárok és a gyógyító intézmények 
(orvosok) közötti vitás kérdések peren kívüli megoldására. Ma
gyar Jog: 1995, 4.

(Nagy László dr., Veszprém. Szabadság tér 6. 8200)

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok le a d á s á n a k  ha táride je  a la p  m eg je len ése  e lő tt 40 nap, a 6 hetes  
nyomdai á tfu tás  miatt.

Kérjük m egrendelőink szíves m egértését. Springer Hungarica Kiadó Kft.
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RITKA KORKÉPEK

Atípusos lefolyású Kawasaki-syndroma 
háromhónapos csecsemődben
Teufel Ágnes dr. és Szauer Edit dr.
Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház, Pécs (igazgató: Sulyok Endre dr.)

A szerzők egy háromhónapos Kawasaki-syndromás cse
csemő esetét ismertetik. Az atípusos kórlefolyás során 
több hét alatt, lassan bontakoztak ki a betegség egyes tü
netei (antibiotikum rezisztens magas lázas állapot, urti- 
cariform bőrkiütések, serosus meningitis, steril pyuria, 
coronaria aneurysma, thrombocytosis, gyorsult vérsejt- 
süllyedés). A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy 
Kawasaki-syndroma már a korai csecsemőkorban is 
megjelenhet, nem ritkán atípusos formában.

Kulcsszavak: Kawasaki-syndroma, csecsemőkor, atípusos le
folyás

A Kawasaki-syndroma (KS) szisztémás vasculitis, melyet 
először Tomisaku Kawasaki írt le 1967-ben Japánban, mint 
mucocutan nyirokcsomó syndromát (6). A betegség 
85%-ban 5 éves kor alatt jelentkezik (8, 14), ezen belül a 
csúcsincidencia 1—1,5 éves korra esik (20).

A világon mindenütt előfordul, de az ázsiai országok
ban és fekete bőraekben gyakoribb (3, 5, 20).

A KS etiológiája tisztázatlan. Infekciós eredetre utal
nak az időnként és főként az urbanizált területeken halmo
zódó esetek, a testvérek közötti magasabb incidencia. Fel
vetették a Propioni bacterium acnes, Streptococcus, 
Pseudomonas, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia burg
dorferi, Rickettsia etiológiai szerepét, mivel néhány eset
ben izolálni tudták ezeket a kórokozókat a betegek szerve
zetéből (5, 7, 20, 21). Kapcsolatot találtak az Epstein— 
Barr-, valamint a retrovírusok és a KS között. Megfigyelé
sek szerint atópiás dermatitisben is gyakrabban jelentkezik 
a betegség (19). Több közlemény jelent meg a szőnyegtisz
tító szerek használatát követően 30 napon belül fellépő KS- 
ról (2,6, 17). Bizonyos HLA csoportok (B22, B5 stb.) gya
koribb előfordulását is megfigyelték (3, 18, 20). Mindezen 
etiológiai tényezők azonban még nem bizonyítottak. Jelen
legi elképzelések szerint a betegség patogenezisében hy- 
persensitivitás, vagy — főleg az akut fázisban fellépő — 
zavart immunológiai reakció szerepe feltételezhető.

Rövidítések: KS =  Kawasaki-syndroma; Thr =  thrombocyta

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 38. szám

Atypical course of Kawasaki-syndrome in a three- 
month-old infant. The authors report on the case histo
ry of a three-month-old infant with Kawasaki-syndrome. 
The course of the disease was atpyical, the various sym
ptoms (antibiotic resistant high fever, urticariform rash, 
meninigitis serosa, steril pyuria, coronaria aneurysma, 
thrombocytosis, high sedimentation rate) developed 
slowly during a period of several weeks. The authors in
tend to point out that Kawasaki-syndrome may appear in 
early infancy, frequently in an atypical way.

Key words: Kawasaki-syndrome, early infancy, atypical course

Esetismertetés

E. N. 40. hétre, 3540 g-mal, spontán született. A perinatális szak 
eseménytelen. Az anyatejes csecsemő 3 hónapos korában került 
felvételre 10 napos lázas anamnézissel, mely Oxybion és Eryth
ran kezelésre nem szűnt. Otthonában 2 napja ismételten hányt,
5—6-szor zöldes-nyálkás, hígabb székletet ürített, valamint fel
vételét megelőző napon testszerte maculo-papulosus urticari
form, helyenként összefolyó exanthemák jelentek meg. Fizikális 
vizsgálattal 4 cm-es májat, 2 cm-es lépet, valamint a bal pst. I I -  
ben 2/6 erősségű ejectiós zörejt észleltünk, mely accidentálisnak 
bizonyult. Nyirokcsomó-duzzanatot, nyálkahártya-érintettséget, 
conjunctivitist és végtagi bőrelváltozást (hámlás, oedema, ery
thema) sem ekkor, sem a későbbiekben nem észleltünk. Labora
tóriumi eredményei: Htc: 34%, Hgb: 120 g/1, We: 12 mm/h, fvs: 
15 000/mm3, CRP: 77 mg/1, qualitativ vérkép: 4% stab, 46% 
segment, 50% lymphocyta. IgG: 4,2 g/1 (normális tartomány
ban), IgA: 0,56 g/1 (mérsékelten emelkedett), IgM: 0,92 g/1 (fo
kozottan emelkedett), C3: 42 mg%, C4: 18 mg%. Vizelet rutin 
vizsgálat üledék, leoltás: negatív; széklet bakteriológia, parazi- 
tológia, vírus (adenovirus, rotavirus): negatív; torokleoltás, hae- 
mocultura szintén negatív volt. Három nap múltán ismételt vize
letvizsgálattal steril pyuriát találtunk. Gastrointestinális tünetei 
átmeneti javulás után ismét jelentkeztek. Egy hét múlva anaemi- 
zálódott (Htc: 26%, Hgb: 82 g/1), Thr ekkor: 210 000/mm3. Az 
ismételt leoltások (torok, vizelet, széklet bakteriológia, haemo- 
cultura), fülészeti, kardiológiai konzíliumok negatívak voltak. 
Az ekkor elvégzett lumbálpunctio során alacsony nyomással 
ürült a liquor, mely Pándy: -I- és benne 58/3, lymphocyta túlsú
lyú sejtszámot találtunk; leoltása negatív volt. Ezzel egy időben 
észleltük először gyorsult vérsejtsüllyedését (68 mm/óra), a ke
netben segment: 56%, lymphocyta: 36%, monocyta: 4%, eosi
nophil: 4%, Thr: 180000/mm3, fvs: 7800/mm3. Ez idő alatt al
kalmazott vénás antibiotikus kezelés (Zinnat, Brulamycin, 
Rocephin) ellenére 39,5 °C-ig terjedő remittáló lázmenete nem 
változott.

Ekkor KS lehetőségét vetettük fel; ezt a gyanúnkat a 4. héten
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1. ábra: A beteg lázmenete és főbb laboratóriumi paraméterei a terápia függvényében

kialakult emelkedett Thr-szám (470 000/mm3) is alátámasztotta. 
A néhány nappal korábban elkezdett Atilén terápiát (100 
mg/kg/nap acetyl-salicylsav) nagy dózisú Intraglobin F kezelés
sel egészítettük ki (600 mg/kg/nap 3 napon át). Erre prompt láz- 
talanná vált. Betegünk lázmenete és főbb paraméterei az 1. ábrán 
láthatók. Laboratóriumi paraméterei ekkor a következők voltak: 
We: 47 mm/h, Thr: 650 000/m m3, fvs: 10 000/mm3, a kenet
ben: segment: 26%, lymphocyta: 58%, eosinophil: 58%, mono- 
nuclearis: 2%, az IgG: 11,2 g/1, IgA: 0,64 g/1, IgM: 1,16 g/1, C3: 
117 mg%, C4: 33,6mg%. Celluláris immunitásvizsgálatot, HLA 
tipizálást nem végeztünk. Felvételétől kezdve hetente elvégzett 
echocardiographiás vizsgálatai negatívak voltak, azonban az 5. 
héten mindkét arteria coronaria eredését tágnak találtuk. A coro
naria érintettség pontosabb megítélésére betegünket az Országos 
Kardiológiai Intézet Gyermekosztályára irányítottuk, ahol a kö
vetkezőket állapították meg: mindkét arteria coronaria patológi
ás. A  bal arteria coronaria descendens anterior ágán 2 darab 
gyöngyfüzérszerű aneurysma (max. átmérő: 3mm) látszik, a 
jobb arteria coronaria ectasiás 13 mm-ig követhetően. Ezt köve
tően még 4 hétig — a We és a Thr-szám normalizálódásáig —■ 
folytattuk a 100 mg/kg/nap salicylat medikációt, majd dózisát 10 
mg/kg/nap-ra csökkentettük. Emellett a 4 hónapos nyomon köve
tési idő alatt kardiális statusában lényeges változás nem volt; la
boratóriumi paraméterei (We, Thr) a betegség kezdetétől számí
tott 9. héten normálissá váltak.

Megbeszélés

KS-s betegünk ismertetését a korai életkorban való jelent
kezés és az atípusos kórlefolyás miatt tartjuk érdemesnek.

A KS hat fő tünete közül (1. táblázat) a diagnózis felállí
tásához legalább öt jelenléte szükséges. Esetünkben azon
ban az egész kórlefolyás alatt csak kettő volt meg: az anti
biotikumra rezisztens, tartósan magas lázas állapot és a 
kiütés. A kiütés ebben a betegségben nagyon változatos le
het: scarlatiniform (11, 15), purpura jellegű — és mint be
tegünknél is — maculo-papulosus, polymorph megjelené-

1. táblázat: Kawasaki-syndroma fő tünetei. A diagnózis 
felállításához a láz és további négy tünet szükséges

Tünetek Előfordulási
gyakoriság

Jellemzők

Láz 100% — minimum 5 nap; 
antibiotikum resistens

Conjunctivitis 85% — bilateralis; nem 
gennyes

Nyirokcsomó
duzzanat

70% — min. 1 db;
— 1,5 cm; cervicalis; 

nem purulens
Kiütés 80% — polymorph; nem 

vesiculosus; nem 
pörkösödik

Ajkak és a mucosa 
elváltozásai

90% — ajakszárazság, 
fissuraképződés

— málnanyelv
— száj- és garatnyálka- 

hártya-pír
Végtagok
elváltozásai

70% — tenyéri, talpi 
erythema

— kéz- és lábfej oedema
— ujjvégek hámlása

sű. Rendszerint nem viszkető bőrjelenségek ezek. Soha
sem lesznek hólyagosak és nem pörkösödnek. Általában a 
lázas szakot kísérik. Az egyéb kísérő tüneteket a 2. táblá
zatban soroltuk fel. Betegünkben az asepticus meningitist, 
gastroenteritist, steril pyuriát és kardiális érintettséget ész
leltük. Ezek közül az utóbbit szeretnénk kiemelni, mert ez 
a KS legsúlyosabb szövődménye és a betegség 1—2%-os 
halálozásáért is felelős (1, 7, 19, 21). A kardiális szövőd
ményre hajlamosító tényezőket a 3. táblázatban foglaltuk 
össze (1, 3, 10, 19, 21). Betegünk Asai-scorja 5 pont volt,
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2. táblázat: A Kawasaki-syndroma kísérő tünetei

Relatíve gyakoribb Relatíve ritkább
abnormalitások abnormalitások

arthralgia, arthritis hydrops vesicae felleae
asepticus meningitis gastrointestinális ischemia
pneumonitis sárgaság
anterior uveitis, photophobia lázas convulsio
gastroenteritis encephalopathia, irritabilitás
meatitis, dysuria cardiális érintettség
steryl pyuria — coronaria thrombosis,
otitis vagy aneurysma

ascites
pancreatitis

3. táblázat: Asai score

Pontérték

0 1 2

életkor < 1  év — + _
nem -  fiú —
láz (nap) < 1 4  1 4 -1 5 > 1 5
We (mm/h) < 6 0  6 0 -1 0 0 > 1 0 0
magas We (nap) — — > 3 0
H gb<100g/1 — + —
fvs-szám (103/mm3) < 2 6  2 6 -3 0 > 3 0
arrhytmia — — +
cardiothoracikus index — + —
abnormális EKG lelet — — +

6—9 pont között mérsékelten fokozott, 9 pont felett fokozott a coronaria 
aneurysma kialakulásának veszélye.
(Cardiothoracicus index: a szív és a mellkas legnagyobb harántirányú át
mérőjének hányadosa.)

ami alapján még nem sorolható a fokozottan veszélyezte
tett csoportba. A betegség első stádiumában (0—10 nap) a 
coronaria erek vasculitise és pancarditis manifesztálódhat 
(tahcycardia, tompa szívhangok, ingerképzési és -vezetési 
zavarok stb.). Második stádiumban (12—28 nap) coronaria 
intima proliferatio zajlik, és megindul az aneurysma kiala
kulása, mely a harmadik stádiumban (28—45 nap) teljese
dik ki. Aneurysma a betegek 15—20 %-ában jelentkezik 
(10, 15, 19), fő lokalizációja a jobb főág és a bal coronaria 
anterior descendens ága (1). 50—60% -ban 1—2 éven belül 
neointima-képződés révén visszafejlődik (1, 10, 12, 19), 
mely kisméretű fusiformis aneurysma esetén és fiatal élet
korban gyakran következik be. A persistaló aneurysmák 
tovább nőhetnek, thrombotizálódhatnak, rupturálódhat- 
nak és elmeszesedhetnek. A halálesetek kb. 2/3-a myocar- 
dialis ischaemia, V6-a A-V block miatt következik be (19). 
A laboratóriumi tünetek közül a betegség korai szakaszára 
a következő paraméterek jellemzőek: emelkedett fvs, We, 
CRP, valamint a minőségi vérkép balra tolódása. Az AST 
mindvégig negatív. A KS-ra igen jellemző thrombocytosis 
a 2—3. héten jelenik meg. Betegünkben azonban a maga
sabb süllyedés csak a 4., az emelkedett Thr-szám pedig 
csak az 5. héten manifesztálódott. További laboratóriumi 
eltérések lehetnek még: enyhe anaemia vashiánnyal vagy 
anélkül, emélkedett transaminase, alfa2-globulin értékek 
(5, 15).

Differenciáldiágnosztikai szempontból a KS-t az alábbi 
betegségektől kell elkülöníteni: bacterialis fertőzések, kü

lönösen a scarlatina (15), vírusfertőzések, toxicus shock 
syndroma (10, 13), juvenilis rheumatoid arthritis (11), juve
nilis periarteritis nodosa (8, 14), Stevens—Johnson- 
syndroma (11), subsepsis allergica. Ismertetett esetünkben 
ezek közül a vírus- és a bakteriális infekciót, a subsepsis 
allergicát, valamint a juvenilis rheumatoid artheritis szisz
témás formáját kellett kizárni. Az infekciós eredet ellen 
szólt a tartós antibiotikum adása ellenére hetekig persistáló 
magas láz, a negatív leoltási eredmények, a relatíve jó álta
lános állapot. A subsepsis allergicát és a juvenilis rheuma
toid arthritist csak a további kórlefolyás alapján tudtuk 
kizárni.

A KS terápiájában legfontosabbnak a nagy dózisú iv. 
immunglobulint tartják egymást követő napon, 400 
mg/kg/nap dózisban. Immunglobulin alkalmazása mellett 
jelentősen csökken a coronaria aneurysma kialakulásának 
veszélye (3, 9).

Régóta alkalmazzák ebben a betegségben az acetylsali- 
cylsavat is, melyet az akut fázisban 80—100 mg/kg/nap dó
zisban ajánlanak gyulladáscsökkentés céljából, majd 3—5 
mg/kg/nap dózisban Thr-aggregatio gátlás céljából (2, 3,
5, 19).

A bemutatott eset felhívja a figyelmet arra, hogy tartós 
antibiotikum resistens, magas lázas állapot esetén csecse
mőkorban is kell KS-ra gondolni, és amennyiben ezen be
tegség bizonyítást nyer, mielőbb adequat terápiát kell 
kezdeni.

Köszönetnyilvánítás: Ezúton szeretnénk köszönetét mondani 
dr. Kádár Krisztina főorvosnőnek az echocardiographiás vizsgá
latokkal nyújtott értékes segítségéért.

IRODALOM: 1. Beitzke, A ., Zobel, G.: Koronaraneurysmen bei 
Kawasaki-Syndrom: Inzidenz und Prognose. Kiin. Pádiatr., 
1989, 201, 33—39. — 2. Blum-Hoffmann, E., Hoffmann, G. F, 
Wessel, A., Gahr M.: Kawasaki-Syndrom. Monatschr. Kinder- 
heilk., 1992, 140, 273-216. — 3. Cassidy, J. T, Petty, R. E :  
Textbook of pediatric rheumatology. Churchill Livingston, 1990, 
385—394. old. — 4. Engelhardt, W, Muhler, E., Keutel, J. és 
mtsai: Koronaraneurysmen nach Kawasaki-Syndrome. Zeitschr. 
für Kardiologie, 1990, 79, 3 3 6 -3 4 0 . -  5. Hicks, R. V, Melish,
M. E.: Kawasaki-Syndrom. Ped. Clin. North A m ., 1986, 33. —
6. Kawasaki, T: Acute febrile mucocutaneous syndrome with 
lymphoid involvement with specific desquamation of the fingers 
and toes in children. Jap. J. Allerg., 1967,16, 178—222. — 7. Ka
wasaki, T. Kosaki, F, Okama, S. és misai: A new infantile acute 
febrile mucocutaneous lymph node syndorme (MLNS) prevai
ling in Japan. Pediatrics, 1974, 54, 271—276. — 8. Lauding, B. 
H., Larson, E. J.: Are infantile periarteritis nodosa with corona
ry artery involvement and fatal mucocutaneous lymph node synd
rome the saem. Comparison of 20 patients from North America 
with patients from Hawaii and Japan. Pediatrics, 1977, 59, 
651—662. — 9. Umbach, H.-G., Undinger, A.: Das Kawasaki
syndrom bei Säuglingen im ersten Lebensjahr. Hin. Pädiatr., 
1991, 203, 133—136. — 10. Melish, M. E.: Kawasaki-syndrome: 
a new infectious disease? J. Inf. Dis., 1981,143, 317—324. — 11. 
Melish, M. E., Hicks, R. M ., Larson, E. J.: Mucocutaneous 
lymph node syndrome in the United States. Am. J. Dis. Child., 
1976, 130, 599—607. — 12. Moss: Hearth disease in infants, 
children and adolescents. Edited by F. H. Adams, G. C. Emma- 
nonilides, Th. A. Riemenschneider IV. Edition Williams and 
Wilkins, Baltimore, 1989. — 13. NagyB., Kalmar A., Csorba S.: 
A Kawasaki-betegség a toxicus shock-syndroma egyik megjele
nési formája? Gyermekgyógy., 1984, 35, 357—361. — 14. Nyer
ges, G., Mészner Zs., Barna M. és mtsa: A nyálkahártya-bőr-
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nyirokcsomó (Kawasaki) syndromáról 12 hazai eset kapcsán. 
Orv. Hetil., 1980,121, 1257-1262. — 15. Nyerges G . , MolnárL .: 
Nyálkahártya-bór-nyirokcsomó szindróma. Gyermekgyógy., 
1976, 27, 538—542. — 16. Patriarca, P. A., Rogers, M. E, Mo- 
rens, D. M. és mtsai: Kawasaki-syndrome: Association with the 
application of rag shampo. Lancet, 1982, II, 578—580. — 17. 
Rauch, A. M., Glode, M. P, Wiggins, J. W. és mtsai: Outbreak of 
Kawasaki syndrome in Denver, Colorado: Association with rag 
and carpet cleaning. Pediatrics, 1991, 87, 663—669. — 18. Sato,
N., Sagawa, K., Sasaguri, Y. és mtsai: Immunopathology and

cytokine detection in the skin lesions of patients with Kawasaki 
disease. J. Pediatr., 1983, 24, 198—202. — 19. Schaad, U. B., 
Odermatt, К., Stocker, F. P. és mtsai: Das Kawasaki-Syndrom. 
Schwei/. Med. Wschr., 1990,120, 539—547. — 20. Shulman, S. 
T :  Kawasaki disease. Proceedings of the Second International 
Kawasaki Disease Symposium. Alan R. Liss, inc., New York, 
1986. — 21. Zsadányi J., Lakatos L ., Herczeg L.: Halálos kime
netelű Kawasaki-syndroma 4 hetes csecsemőben. Orv. Hetik, 
1991, 132, 2101—2103.

(Teufel Ágnes dr., Pécs, Pf. 76. 7601)
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HORUS

Emlékezés Reuter Camillóra (1874—1954)

Engedtessék meg kivételesen, hogy a nagy pszichiáterre, 
Reuter Camillóra emlékezve, ne rekesszem ki mondan
dómból szubjektív észleleteimet. Reuter, a pécsi idegklini
ka első professzora nagy hatást gyakorolt pályaválasztá
somra. Tizennégy éves gimnazistaként hallottam először 
Olasz Istvántól Reuter professzorról, mint a pszichotiku- 
sok műalkotásait 1918 és 1945 között gyűjtő széles látókörű 
orvosról és tudósról.

Reuter Camillo Resicabányán született, 1874. február 
lT-én. Tanulmányait Temesvárod végezte, eredetileg bota
nikusnak készült, de anyagi nehézségek miatt az orvosi pá
lyát választotta. 1901-ben Budapesten orvosdoktori címet 
szerzett, Moravcsik professzor elmeklinikáján lett tanárse
géd. Már a következő évtől publikál, erősen vonzotta a ka- 
zuisztika, a konkrét esetek leírása. Az első világháború ki
töréséig tanársegédként dolgozik, 1914—1918 között a 
zágrábi katonai kórház elmeosztályán működik. Közben 
habilitációjára készül, 1918-ban lesz magántanár. A hábo
rú tapasztalatairól 1916-ban publikál is (A háború szerepe 
az elmebajok kortanában, Gyógyászat). 1918 áprilisában a 
pozsonyi Erzsébet egyetemre kinevezik a neurológia és a 
pszichopatológia nyilvános, rendes tanárává. Rövid idő 
után az Erzsébet egyetem Pécsre költözik.

Közleményeinek fenomenológiai leírásai részletesek, 
precízek, pontosak. Számos, a mai klinikum számára is 
hasznos megfigyelést tesz, tapasztalatot közöl. így tanulsá
gos írása, amelyben a hisztériás és az epilepsziás roham 
differenciáldiagnózisáról ír, vagy tanulmánya a háborús 
neurózisokról, ahol kiemeli a szociális tényezők fontossá
gát is. Példamutató, ahogy már 1902-ben, fiatal elmegyó
gyászként referálja az akkori, modern elmekórtani irodal
mat az Orvosi Hetilapban. Jelentős tanulmánya a 
terhesség alatt kialakult elmezavarról, amelyben igazolni 
látja Olshausen és Krafft — Ebing felfogását a jó prognó
zist és a rövid lefolyást illetően. Többek között ír még a de
mentia praecox hisztológiai vonatkozásairól, a gyermek
kori paranoiáról, a fiatalkorú bűnözők karakteréről.

Mint a bevezetőmben említettem, mély hatással volt rám 
a pszichopatológiás képzőművészet és különösen Istók 
László, Reuter által összegyűjtött pszichotikus művészi 
anyaga, a konstruktivizmust idéző grafikája és metafori
kus szürrealista költészete. E sajátos művészetbe a „Pszi
choanalízis — a belső nyelv tudománya” c. 1992-ben meg
jelent folyóiratszám enged betekintést. Istók Madonna

képét Reuter Camillo feleségének ajánlja, ott sejlik szelle
misége Jakab Irénnek a gyűjteményt feldolgozó könyvé
ben. Szerepe a heiÖelbergi Kari Wilmannéhoz, vagy az an
gyalföldi Selig Árpádéhoz hasonlítható, akik összegyűj
tötték az elmebetegek alkotásait, de a feldolgozást másokra 
hagyták. Reuter a részletes elmegyógyászat tárgyköréről
— mint említettük — precízen, egy botanikus pontosságá
val ír, amit a jövőre hagy, amit létesít, az mégis az, amit 
paradox módon nem hoz létre, amit csírájában hagy, ami
— nem marad meddő — lehetőség. Én ezen gondolatok 
mentén érzékelem őt, akinek — a Kömyey Tanítványok 
Társasága által 1992-ben állított — domborművét naponta 
látom. Ebben az évben a társaság alakuló ülésén Pécsett, 
Jakab Irén professzor asszony tartott emlékező előadást 
Rueterről és munkásságáról. Kiemeli azon találkozásai
kat, amikor Reuter a 20-as, 30-as években alkotó pszicho
tikus művészekre emlékezett. Reuter által összegyűjtött 
képzőművészeti anyagot Jakab Irén 1956-ban monográfiá
ban dolgozta fel. A Reuter idején megkezdett gyűjtés a ké
sőbbiekben is folytatódott, a Jakab Irén által történt feldol
gozást követően Jádi Ferenc Pszichorealizmus címmel 
rendezett kiállítást 1980-ban, ,,Halálra Vál mind a Szép
nek” címmel Páljfy György és Trixler Mátyás adott ki egy 
füzetet a betegek verseiből, majd a gyűjtemény megjelent 
a Műhely és a Délután című folyóiratok 1992-es szá
maiban.

Reuter Camillo 1944-ben, 70 éves korában megy nyug
díjba, de az egyetem megbízásából klinikai igazgatóként 
1945 végéig folytatja a munkáját. Az egyetem professzori 
kara két alkalommal választja dékánná.

Kiemelendő még, hogy jelentős közéleti és ismeretter
jesztő tevékenységet folytat, alelnöke a Mecsek Turista 
Társaságnak, rendszeresen közöl a Dunántúli Napló ha
sábjain. Bár 1954. december 5-én befejezte munkás életét 
Pécsett, életművének, gyűjtésének létmódja úton-lét, a 
hozzá való eleven kapcsolat aktualizálása a teljesség lehe
tőségét hordozza.

IRODALOM; 1. Tényi T: Jakab Irén pszichopathologiai mun
kásságáról. Orv. Hetü., 1991,132, 315. — 2. Fekete J., Pertorini 
R .: Az Intézet pszichiátriai Múzeuma. In: Az Országos Ideg- és 
Elmegyógyintézet 100 éve. Budapest, 1968, 303. old.

Tényi Tamás dr.
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Fürdői Lapok — a balneológia szolgálatában

A víz az az elem, mely nélkül az élet semmiféle formája 
nem létezhet. Kultikus tisztelete minden népnél megtalál
ható. A hellének nimfákat állítottak a források mellé, a ke
resztény hagyomány és az okkult tudományok is különös 
jelentőséget tulajdonítottak neki. Olyan szófordulatokban 
őrződött meg ez, mint az élet vize „aqua vitae” ; a tan vize 
„aqua doctrinae” , mely a középkori egyház szimbóluma; 
vagy az alkímia választóvize. E mágikus hit nyomait őrzik 
a vész esetén vérré vált vizekről szóló mondáink; az állat
nyomokban felgyűlt víz átváltoztató erejéről szóló népme
sék; a keresztvíz bűnmegváltó erejét hirdető tanítás; a kö
zépkor istenítéleteinek boszorkányúsztatása; vagy akár 
korunk turistáinak azon szokása, hogy kedves, visszavá
gyott helyek kútjaiba pénzérmet dobnak. E hiedelmek a 
víz szimbolikus gyógyító és megújító természetére utal
nak. A vizekben való fürdés előbb a vallásos kultuszhoz

1. ábra

1 Ilyen értelemben emlékezik meg a Biblia Beteszda taváról, mely 
az ismert budapesti gyermekkórház névadója

„Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Be- 
tezda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt ben
nük: vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az úr an
gyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki 
felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen beteg
ségben szenvedett.” Ján 5. 2—4.

2. ábra: Dr. Chyzer Kornél

tartozott, majd később — az empirikus medicina idején — 
a gyógyításban is nélkülözhetetlen szerepet kapott. A fürdő 
a testi-lelki megújulást szolgálta; a beteg léleknek bűnbo
csánatot, a beteg testnek felüdülést adott. Innen eredeztet
hetek az ún. Csoda- vagy Mária-kutakról szóló legendák.1

Magyarország kedvező geográfiai adottságainak ered
ményeként hazánkban a római korig visszamenő hagyo
mányai vannak a fürdőzésnek. A budai hőfürdők első em
lítése 1432-ből, Bertrandort de la Brocquiere-iő\ 
származik, aki ló Fülöp kíséretében járt hazánkban, Ma
gyarország fürdőiről az első könyv pedig 1549-ből Georgi
us Wemhertől, Eperjes és Sáros várkapitányától származik 
„De admirandis Hungáriáé aquis ’ ’ címmel (13 j. A fürdő
zés tudományos megalapozását a 18. századi vegyelemzé- 
sek szolgáltatták, melyek vegyi összefüggések alapján ku
tatták a gyógyvizek terápiás hatását, s a források nimfáit 
ásványi alkotórészekkel helyettesítették. A fürdőközönség 
informálását, a fürdőhelyek megismertetését, propagálá
sát szolgálták az ún. fürdőfüzetek, melyek első magyar 
nyelvű darabja Scholtz Jeremiás tollából 1631-ben „A Sop- 
ronyi Birodalomban lévő Balfi Feredő mértékletes állapota 
természetinek, munkálkodó erejének és használhatóságá
nak magyarázó megírása” címen született. Sajnos egyet-
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len példánya sem maradt fönn, pusztán leírásokból is
merjük.

Magyar nyelvű fürdőlap legközelebb csak 1868-ban, 
Fürdő Lapok cím alatt (1. ábra), Chyzer Kornél 
(1836—1909) bártfai fürdőorvos (2. ábra), Orzovenszky 
Károly (1815—1876) balatonfüredi balneológus orvos és 
Felletár Emil (1834—1917) gyógyszerész-vegyész profesz- 
szor (3. ábra) szerkesztésében indult. 1868. május 18.—

fír. Felírt ár Emil. 
1834— 1917.

3. ábra

szeptember 21. között összesen tizenkilenc száma jelent 
meg. Még két ízben próbáltak ugyanazon cím alatt lapot 
alapítani. Ez 1873-ban a fürdőidény idején tizenhárom, 20 
esztendő múlva, 1894-ben két szám erejéig sikerült.2 E 
kevéssé sikeres próbálkozások ellenére az a tény, hogy 
1863-tól a második világháborúig mintegy 20 fürdőlapot 
alapítottak, azt bizonyítja, hogy az időszaki lap ezen típu
sának igenis van létjogosultsága. A problémát a fürdőidé
nyen kívüli megjelentetés, a folyamatosság fenntartása 
okozza.

2 Fürdői Lapok 1873. máj. 28,—jún. 30. 
Fürdészeti heti közlöny.
Szerk. Kovács Imre és Sédy István 
Fürdői Lapok 1894.
Fürdő és Forrásügyi közérdekű szakközlöny. 
Szerk. Borsányi Béla

Az 1868-ban megindított Fürdői Lapok célja a gyógy
fürdőink iránt megcsappant érdeklődés fölkeltése, honi 
fürdőhelyeink népszerűsítése:

,, Midőn ezen új folyóirattal a hazai irodalom terére kilépünk, 
azon meggyőződés által vezéreltetünk, hogy gyógyvizeink és für
dőink eddig nem eléggé méltányolt ügyének a sajtó útján való 
képviselése, s ekként időszaki irodalmunk egyik jelentékeny hé
zagának betöltése által, a közjóiét érdekében teljesítünk hazafiúi 
kötelességet.

Ha egyéb ok nem is serkentene bennünket eme vállalat meg
indítására, már azon körülmény egymaga elégséges ösztönül 
szolgálna eddigi tétlenségünk megszakítására, mely szerint még 
a külföld világhírre emelkedett gyógyvizeinek és fürdőintézetei
nek az emberi élet tökéletesítése körül szerzett érdemeit a szakla
poknak egész légiója terjeszti és hirdeti, úgy az illető intézetek, 
mint az egészség üdvére törekvő szenvedők érdekében: mi mihd- 
ekkorig egyetlen oly közlönnyel sem bírtunk, mely a mi számos 
részben páratlan gyógytulajdonokkal megáldott gyógyhelyeinket 
hasonló irányban képviselte volna a nyilvánosság mezején.” (12).

Hogy pedig a hasznost a kellemessel párosítsák, beszá
molnak a fürdőidény folyamán zajló társasági események
ről, közreadják a nevezetesebb fürdőhelyek vendégeinek 
névsorát, Hiszen neves vendég ott-tartózkodása vonzóvá 
teszi a fürdőhelyet, emeli annak rangját. Annak érdeké
ben, hogy vállalt feladataiknak megfeleljenek, kérik a für
dőigazgatóságokat, hogy a kezelésükben lévő gyógyintéze
tek helyi viszonyairól, az esetleges építkezésekről és 
bővítésekről beszámoljanak. Fürdői Rajzok c. rovatukban 
neves honi fürdőhelyeinket mutatják be, szórványosan 
megjelenő könyvészeti rovatukban balneológiái munkákat 
ismertetnek. Tekintélyes helyet kapnak a hirdetések — új
ság kiadását csökkentő tényező! —, melyek a lap jellegé
hez igazodva piperecikkeket, savanyú vizeket, gyógyászati 
segédeszközöket reklámoznak.

Gyógyhelyeink és ásványvizeink nemzetgazdasági fon
tosságát Basch S. három tényezőben látja: a gyógyhely lá
togatottsága, a gyógyvíz kereskedelmi forgalomba hozata
la, valamint a gyógyvizekből mesterségesen előállított 
készítményeknek, mint a karlsbadi sónak, vagy az ún. bu- 
gyogó forrás szappanának forgalmazása. A hasznosítás 
fontos feltételeként jelöli meg az épülőben lévő vasúti háló
zatot, mely olcsóbbá és gyorsabbá teszi az utazást, meg
könnyíti a palackozott gyógyvizek, valamint egyéb termé
kek szállítását (1).

Egy hazai gyógyfürdőink állapotával foglalkozó tanul
mány megállapítja, hogy hazánk ásványvizei rendkívüli 
gazdagsága, nagy száma és sokfélesége ellenére a balneo- 
lógiailag hátramaradott országok közé tartozik, mégpedig 
a kellő kényelem, a rendezett körülmények, azaz fürdőlé
tesítmények és szálláshelyek hiánya miatt. Epésen, ám ta
lálóan állapítja meg, hogy a történeti és régészeti neveze
tességek, a török időknek megfelelő állapotok korántsem 
pótolják a nélkülözött kényelmet (10). Ez azért különösen 
fontos, mert fürdőhelyeken a vendégeknek kb. fele egész
ségesekből áll, akik egyszerűen levegőváltozásra, kikap
csolódásra vágynak, célszerű tehát a vendégek szórakozta
tásáról gondoskodni: „Nem az illető ásványvíz rendelet 
szerinti ivása, nem a fürdők száma, nem a gyógy tervnek 
megfelelő étkek és italok minősége és mennyisége képezik 
kizárólag azön tényezőket, melyek a fürdő-gyógymód
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óhajtott eredményéhez vezetnek, hanem ez irányban a 
szellemi élet is különös gondozást igényel” (6). Nem vé
letlen, hogy éppen leglátogatottabb honi fürdőhelyünkön 
kerül 1848 óta megrendezésre az Anna-bál, s az első ma
gyar dunántúli kőszínház 1831-ben szintén itt kapott helyet.

A fürdőhelyek forgalmát régen is a szórakoztatás kevés
bé igényes válfajaival próbálták növelni, melyek a kúra 
rendjét gyakorta zavarták. Hogy a hazárdjáték a honi für
dőéletet sem kímélte, bizonyítja az 1823. április 23-án kelt 
rendelet:

,,Ő felségének tudomására érvén, mikép a múlt években Ma
gyarország több fürdő helyiségében az idény alatt nemcsak a honi 
törvény tiltotta játékok űzettek, hanem Pharaós asztalok (mensae 
lusui pharao deservientes) titokban és nyitott ajtók mellett állít
tattak fel, legkegyelmesebben meghagyni méltóztatott, hogy kiki 
a tilos játékok ellen kiadott legfelsőbb rendeletet szem előtt tart
sa” (9).

Fürdőre utazni a hölgyek körében divat s szórakozás. Oly
annyira, hogy a 18. században a menyasszonyok házassági szer
ződésben rögzítették ebbéli jogaikat (5). Mivel általános tapasz
talat szerint a hölgyek a fürdőidőből túlságosan sokat fecséreltek 
öltözködésre és piperére, nem minden célzatosság nélkül teszik 
mind az 1868-as (4), mind az 1873-as (2) évfolyamban közzé az 
1791-ben, Brückenauban* megrendezett német hölgykongresszus 
megállapításait. A maga nemében páratlan kongresszus témája a 
női fürdőegyenruha bevezetése volt. Az érdekesség kedvéért, s a 
kor öltözködési szokásainak illusztrálására közreadom, hogyan is 
festett e nevezetes egyenruha. Az öltözet olaj- vagy teazöld se
lyem ingvállból, pipacsszínű atlaszövből, szalagból és cipőből, 
szalmaszín kesztyűből állott. A  kongresszus résztvevői kötelez
ték magukat ezen egyszerű és könnyen kezelhető egyenruha vise
lésére, annak tévesztésére.

A fürdőkúra hatását — mint ismeretes — speciális ét
rendekkel pl. szőlő- és kumiszgyógymóddal, homokfür
dőkkel fokozták. A szőlőgyógymódot szőlőtermő tájakon 
fekvő gyógyfürdők esetén (hegyaljai Erdőbénye, Balaton 
melléki Füred, Badacsony, Keszthely) ajánlja a szerkesztő, 
Felletár Emil aranyeres bántalmakra, vesemedence és hó-

* Nagymúltú németországi gyógyfürdő (vas és alkáli tartalmú forrá
sokkal — a szerk.)

3 A gráfenbergi vízgyógyintézetet magyarok is sokan látogatták. 
1839-ben tartózkodott ott Wesselényi Miklós, aki elítéltétése után enge
délyt kapott, hogy itt gyógykezeltesse magát. A gyógyulást keresők köré
ben szokás volt, hogy valamiféle emléket, többnyire kutakat emeltek 
Priessnitz tiszteletére. A magyar emlékmű — egy vasoroszlán — felállítá
sának kezdeményezője Wesselényi volt, aki barátját és tisztelőjét, Vörös- 
martyt kérte fel epigramma megírására. A talpazaton elöl Vörösmarty 
idézett verse, jobboldalt pedig a következő sorok olvashatók:

„Priessnitznek az emberiség jótevőjének érdemeit hálásan méltató 
magyarok üdvezlik Gráefenberg életújító forrásainál a későbbi évek fiait 
hazájokból.”
Vörösmarty még egy ezzel kapcsolatos rövid költeményt írt Vízgyógy 
címmel:
,,A’ víz kétes elem, a’ földet elönti, de táplál;
Gát, de merészeknek pálya világokon át.
Gyötrelmes keserű, ha szemedből bú sajtolá ki;
Kéj, ha örömcseppként ömlik el arczaidon.
Arja megöl, de szelíd gyógyszerré lesz, ha beteg vagy,
’S szűz forrásaiból vissza jön életerőd;
Természettől nyert á  víz kétféle hatalmat,
Isteni áldássá tette az emberi ész.”

lyag idült hurutjára, máj és lép megbetegedéseire, gyo
morhurutra (3). A kumisz — magyarítva bortej v. tejbor — 
gyógymódot mell- és tüdőbajok ellen, orosz mintára java
solják (7), Mangold Henrik, Balatonfüred balneológus or
vosa a fürdőkúra kiegészítésére homokfürdőt ajánl, első
sorban görvély- és angolkórra, csúzos, köszvényes meg
betegedésekre (8).

A fürdőzésnek új lendületet Vinzenz Priessnitz 
(1799—1851) és Sebastian Kneipp (1821—1897) hidegvíz
terápiája adott. Priessnitz nézeteit a Fürdői Lapok 1873-as 
évfolyama hatrészes sorozatban ,,A vízgyógytan múltja és 
jelen állása” címen teszi közzé, mely magyar nyelven is
merteti a hidegvíz-terápia történetét, a kezelés módját, a 
terápia élettani hatását (11). A cikksorozat érdekessége, 
hogy Vörösmarty Mihály kevéssé ismert epigrammáját vá
lasztja mottójául, melyet a költő a graefenbergi gyógyinté
zet parkjában, a Wesselényi Miklós kezdeményezésére ma
gyar vendégek által emelt emlékszoborra írt.

,,A vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember,
’S gőgje fejében kór, agg leve és nyavalyás.
Priessnitz visszaadd a víznek régi hatalmát,
'S ősi erőben kél újra az emberi faj. ”3

A tárgyalt folyóirat első két töredékes évfolyama feltár
ta a fürdőüggyel kapcsolatos problémákat és hiányosságo
kat, melyeket a közegészségügyünk rendszerét szabályozó 
1876-os XIV, törvénycikknek a gyógyfürdőket és ásványvi
zeket illető XIV. fejezete igyekezett kiküszöbölni. A szük
ségessé vált paragrafusok leszögezik, hogy a gyógyfürdő 
elnevezést szakértő által végzett vegyelemzés alapján kizá
rólag a belügyminiszter engedélyezheti. A minisztérium a 
fürdőhelyek posta- és távírórendszerének kiépítéséről, a 
helyi hatóság pedig a fürdőkhöz vezető utak karbantartásá
ról gondoskodik. A törvénycikk előírja, hogy a gyógyfür
dőknek a fürdőidény alatt állandó fürdőorvossal és gyógy
szertárral, továbbá megfelelő fürdőlétesítményekkel és 
szálláshelyekkel kell rendelkeznie. Az állam a gyógyfür
dőkkel kapcsolatos építkezéseket 20 évi adómentességgel 
támogatja. A törvénycikk a fürdőhöz tartozó lak- és mel
lékhelyiségek megfelelő higiéniai állapotának fenntartásá
ról, ásványvizek palackozásáról és mesterséges ásványvi
zek előállításáról, gyógydíjak szedéséről és felhasználá
sáról is rendelkezik. Elmondhatjuk tehát, hogy minden lé
nyeges, fürdőzéssel kapcsolatos kérdést szabályozni igye
kezett.

A Fürdői Lapok 1868-as évfolyamának életre hívója, 
Chyzer Kornél 1893-ban a Belügyminisztérium egészség- 
ügyi főnöki tisztjére került, s az ő nevéhez fűződik az 
1893-as, 44.404. sz. körrendelet, mely összefoglalja az ás
ványvizekre és gyógyfürdőkre vonatkozó, érvényben lévő 
jogszabályokat. A 19. sz. utolsó harmadának jogi rendezé
se fürdőügyünk hatalmas méretű fellendüléséhez vezetett, 
melynek mérföldkövei a példás beruházások, az artézikút- 
fúrások, a budai keserűvizek felfedezése és forgalmazása, 
valamint patinás budapesti gyógyfürdőink újjáépítése. Rit
ka természeti adottágaink mellett ezen intézkedéseknek 
köszönhető, hogy mintegy fél évszázad múltán, 1934-ben 
Budapest elnyerhette a fürdőváros címet.
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E[mil]j A szdlőgyógymód. Fürdői Lapok, 1868, 15, 113—115. —
4. HölgycOngresstfs 1791-ben, a fürdői egyenruha tárgyában. 
Fürdői Lapok, 1868, 9, 66—67. — 5. Kiss Henrik: A  női fürdők 
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gyógyintézetekről. Fürdői Lapok, 1873, 12, 1—2. — 8. Mari

gold Henrik: Homok-fürdők. Fürdői Lapok, 1873, 2, 2. — 9. A  
nyilvános játékbankok létezéséről. Fürdői Lapok, 1873, 1, 5. —
10. P. L. I.: Vázlatok a hazai fürdőkről. Fürdői Lapok, 1868, 3, 
18—19. — 11. Priessniíz, [Vincenz]: A vízgyógytan múltja s jelen  
állása. Fürdői Lapok, 1873, 4—6, 8—10, 1—2, 1, 1, 1, 1, 1. — 12. 
[Szerkesztőségi Beköszöntő] Fürdői Lapok, 1868,1, 1. — 13. Vi
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pest, Semmelweis Kiadó, 1993, 8, 15. old.

Jobst Agnes dr.
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Gödény - lam pé

Terhesség és
nőgyógyászati
kórképek

Gödény Sándor—Lampé László

TERHESSÉG ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK

(Gyógyszeres terápia)

A könyvben a szerzők összefoglalták a terhességi, valamint a nőgyógyászati gyógyszeres 
kezelés alapjait, és legfontosabb tudnivalóit úgy, hogy a gyakoribb kórképekre fektettek kü
lönös hangsúlyt. A gyógyszereket a terápiás részben is említik, de ezekről külön gyógyszer- 
ismertető rész ad összefoglalót.

453 oldal, 1490,— Ft

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem Gödény—Lampé: Terhesség és nőgyógyászati kórképek című könyvét.................... példányban.

Megrendelő neve: ................................................................................................................................................................... .

Címe: .......................................................................................................................................................................................

Számla címzettje; .......................................................... .................... .................... ................................................................
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Bronchologia
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Strausz János (szerk.): BRONCHOLÓGIA
A hörgők endoszkópos vizsgálatát nemcsak a pulmonológusok, hanem gyermekgyógyá
szok, fül-orr-gégészek, aneszteziológusok és mellkassebészek is végzik.
Ez a könyv hazánkban évtizedes hiányt pótol. Megírását gyakorlati szempontok vezérelték. 
156 oldal, 26 színes fotó, 1690,— Ft.

MEGRENDELŐLAP
Alulírott megrendelem: Strausz János (szerk.) Bronchológia című könyvét......példányban

Megrendelő neve: 

Címe: ................

Számla címzettje:
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmá
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely terü
letéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a 
mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban 
vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztő
höz, beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az 
orvostudománnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak 
az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok 
szerkesztőségi feldolgozását.
Kéziratok. A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gépírás
sal, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a 
szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék;
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt, ,és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

2—3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényeg
re törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az 
összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének 
megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazod
jon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt — külön-külön — 
ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem sze
repelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. 
Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus 
alapelvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó szá
mára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondat
ban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi be
vezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat 
a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket meg
kapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a mód
szertani részben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tüdományos Akadémia — 
Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A  metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadá
sát és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, 
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmé
nyek újszerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő al
címeket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kí
sérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden 
egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kap
csolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc 
sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tétele
ket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a há
rom szerző neve után ,,és mtsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után „és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P , Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetil., 1982, 123, 2293-2298.

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kézirat 
szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben való 
megadásával történjék.

Az irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző ne
vét és pontos címét.

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges 
rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések 
magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlésére jelenleg nem tudunk vállalkozni. Korábban már 
közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márka
név említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a gyár 
nevét is.

Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írás
mód követendő.

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap/Szerkesztősége 
Budapest 7, Pf.: 142. 1410.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmu
tatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.
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SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

A méh arteria Doppler hullámforma 
indexei a 2. trimeszterben: a rezisz
tencia index, incisura mérés és le
pénytapadás. Ferner, C. és mtsai. 
(Division de Nephrologie, Centre 
Hospitalier Universitaire Vandois, La
usanne 1011, Svájc): J. Obstet. Gynae
col., 1994, 14, 237.

A szerzők 492 nem szült, terhes nőt 
vizsgáltak a gestatio 19—24. hetében. 
Az A/C hányadost (A : systolés csúcs, 
C — korai diastolés véráramlási gyor
saság) a korai diastolés incisurával ha
sonlították össze. Az incisurát a sú
lyosság szerint 1—3-F-tel jelölték. 
Eszerint 14%-nak + , 3,7%-nak + +  és 
0,3-nak + + +  volt. Az esetek 82%-ában 
nem volt incisura. Minden gestatiós 
korban az A/C hányados és a reziszten
cia index a méhlepény tapadási oldalán 
következetesen kisebb volt, mint az el
lenkezőn. Az incisura kevésbé fordult 
elő a lepény tapadási oldalán és a gya
korisága a terhesség előrehaladásával 
folyamatosan csökkent. Az incisura 
megközelítőleg kétszer gyakoribb a 
nem placentaris oldalon. A normális 
A/C hányados esetén is előfordulhat 
incisura. Amikor a lepény középen ta
padt, a kétoldali arteria uterina indexei 
statisztikailag szignifikánsan nem kü
lönböztek, de tendencia volt arra, hogy 
a jobb oldalon kisebb legyen. Ennek 
oka lehet a terhes méh jobb oldal felé 
történő rotációja.

Jakobovits Antal dr.

A terhességi korhoz viszonyítva kis 
magzatok agy és vese Doppler vizs
gálata hypertoniás terhesekben. Ar-
beille, Ph. és mtsai (Unité INSERM 
316, CHU Trousseau, 37044, Tours, 
Franciaország): Eur. J. Obstet. Gyne
col. Repród. Bioi., 1994, 56, 111.

A magzat vascularis ellenállásának 
becslésére ajánlott Doppler indexek a 
systolés áramlás arányának becslésén 
alapulnak egy szívciklus teljes áramlá
sán belül. A köldökzsinór arteria

Doppler indexeinek szenzitivitása a 
gestatiós korhoz viszonyítva kis mag
zatok kimutatásában megközelítőleg 
65—70%-os és a diastole végi véráram
lás hiánya jó előrejelzője a kedvezőtlen 
magzati kimenetelnek. Kimutatták a 
magzati hypoxia hatására az agy re
zisztencia index csökkenését az agyi 
vasodilatatio következtében. Ajánlot
ták a cerebralis rezisztencia indexet a 
magzat veszélyeztetettségének kimuta
tására. Ennek érzékenysége és fajla- 
gossága 75% körüli és nem tekintik 
elegendőnek. A cerebroplacentaris há
nyados, amely kombinálja az agyi és 
lepényi Doppler indexeket, szenzitivi
tása 87% és specificitása 98%-os a 
magzati növekedési veszélyeztetettség 
kimutatásában. A további törekvések 
során, hogy a Doppler módszer szenzi- 
tivitását a magzat veszélyeztetettségé
nek kimutatására javítsák, más magzati 
ereket is bevontak a vizsgálatokba, 
gyanítva, hogy a hypoxiára reagálnak. 
Kimutatták a magzati vese artériák di
astolés amplitúdójának csökkenését 
növekedésben retardált és/vagy hypo- 
xiás magzatokban. Úgy látszik azon
ban, hogy a vese keringését a hypoxián 
kívül sok más tényező is képes befolyá
solni. Ezért a vese Doppler indexek 
változásának klinikai jelentőségét tisz
tázni kell.

A szerzők vizsgálataikat Martinique 
szigetén végezték, ahol gyakori a nem 
proteinuriás terhesség indukálta hyper
tensio előfordulása. A vizsgálatokban 
90 terhes vett részt. A 90 újszülött kö
zül 73 (81%) a terhességi kornak meg
felelő és 17 (19%) mérsékelten retar
dált (5. és 10. percentilis közötti) volt. 
Kilenc császármetszést végeztek, né
gyet magzati distress miatt. A cereb
roplacentaris hányadosnak nevezett ce
rebralis és köldökarteria rezisztencia 
indexek szenzitivitása 88,2%, specifi
citása 98,6 %, pozitív prediktív értéke 
93,8% és negatív prediktív értéke 
97,3% volt. A vese rezisztencia index 
megfelelő értékei 58,8%, 94,5%, 
71,4% és 91%. Tíz, a terhességi korhoz 
viszonyítva kis magzat vese reziszten
cia indexe abnormális volt: 6 esetben 
nagyobb és 4 esetben kisebb a normális 
értékeknél. Ezzel szemben a cerebro

placentaris ratio 15 kis magzatban ab
normális volt. Utóbbiak változása azo
nos irányú minden esetben. A köl
dökzsinór Doppler és az anyai hyper
tensio súlyossága között összefüggést 
nem találtak.

A szerzők megállapították, hogy a 
cerebroplacentaris hányados nagyon 
érzékeny és specifikus a terhességi 
korhoz viszonyítva kis születési súlyú 
magzatok előrejelzésében a terhesség 
indukálta hypertensióval szövődött ter
hességekben. Ezzel szemben a vese re
zisztencia index ellentmondásos. A 
nem homogén módosulást hypoxae- 
mia, volaemia, a vérnyomás magya
rázhatja. Mivel nehéz meghatározni, e 
tényezők közül melyik befolyása a 
legerősebb, a vese index használata ne
hézségekbe ütközik. A szerzők meg
jegyzik, hogy némelyik kóros állapot
ban szignifikáns változások következ
hetnek be a Doppler indexekben egy 
héten, vagy még rövidebb időn belül.

Jakobovits Antal dr.

Az uteroplacentaris erek folyamatos 
hullám Doppler vizsgálata veszélyez
tetett terhességekben, a magzat re
tardált növekedésének és a terhesség 
indukálta hypertensiónak előrejelző
je. Hütter, W. és mtsai. (Gynäkologi
sche Praxisklinik, Frauenstrasse 51, 
D-89073 Ulm/Donau, Németország): 
Gynecol. Obstet. Invest., 1994, 38 ,90.

A lepény működését főleg az erek űr
mérete, a diffúziós membrán nagysá
ga, az anyai és magzati vascularis ágy 
határozza meg. Megfelelő anyai és 
magzati perfúziós térfogat szükséges a 
lepény aktív és passzív teljesítményé
hez. Mind a foetoplacentaris, mind az 
uteroplacentaris véráramlási artériás 
pulzációs hullámok Doppler ultra
hanggal regisztrálhatók. A kóros hul
lámformák a lepény vascularis ágyá
ban megnövekedett perifériás ellen
állás következményei és a méhen belüli 
növekedési retardációra és/vagy a ter
hesség indukálta hypertensióra mu-

tnak.
A sze.zők vizsgálati anyaga 100 re

tardált magzatból és 459 kontroll, nor
mális növekedésűből állott. A terhesek 
50%-a primipara volt, akik magzata 
retardáltán nőtt. Az újszülöttek predo-
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mináns tünete az aszimmetrikus növe
kedési retardáció. A magzatok 41%-a 
koraszülött volt. A korai diastolés inci
sura legalább az egyik méh artériában 
az utolsó Doppler tesztek 50%-ában 
volt található, szemben a szövődmény- 
mentes terhességek 16%-ával. 24 re
tardált magzattal terhes, szülés előtti 
utolsó Doppler tesztje normális perfü- 
ziót mutatott, mind az üteroplacenta- 
ris, mind a foetoplacentaris ágyban. A 
normális terhesség a megfelelő magza
ti és uteroplacentaris keringés kifejlő
désétől függ. A Doppler ultrahang 
áramlási profil becslésére szolgáló in
dexek indirekt mércéi az áramlás irá
nyában lévő ellenállásnak. A méh arté
riával ellentétben az arteria arcuaták a 
placentaris vascularis ágynak csak egy 
részét képviselik. A véráramlási sebes
ség rezisztencia és pulzatilitási indexek 
értékes paraméterei az akadályozottság 
becslésének. A véráramlási sebesség 
hullámformák alakja, a systolés maxi
mum és a diastolés minimum között — 
az incisura — korai mutatója a nagy 
kockázatú terhességeknek, amelyek 
speciális szülészeti ellenőrzést igényel
nek. Az incisura, különösen ha kóros 
index értékekkel társul, figyelmeztető 
jele a fokozott érellenállásnak. A per- 
zisztáló incisura a 26. terhességi hét 
után megbízhatóbb diszkriminatív pa
raméter, mint az index becslés egye
dül. Az arteria uterina és a köldök arte
ria véráramlási profilja mind a folya
matos hullám, mind a pulzatilis Dopp
ler rendszerrel egyaránt vizgálható. A 
két módszer jó összhangban van az 
utero- és a foetoplacentaris véráramlá
si spektrum becslésében. A méh arté
riák kóros véráramlási profilja gyakran 
a retardált növekedés és/vagy a hyper- 
toniás terhességi rendellenesség jele, a 
klinikai tünetek vagy a biokémiai elvál
tozások megnyilvánulása előtt. A 
Doppler véráramlási profil eltérését 
néhány héttel előbb is megfigyelték 
már, mielőtt a szokványos ellenőrzés 
paraméterei, mint a kardiotokográfia, 
a veszélyre utaltak volna. Ha a terhes
ség indukálta hypertensio és a magzat 
retardált növekedése egybeesik, a ve
szély különösen nagy. A növekedésben 
retardált magzatok heterogén csopor
tot képeznek. A Doppler véráramlási 
mérés lehetővé teszi a haemodynami- 
kai rendellenesség miatt és más okok
ból bekövetkező magzati deficit vilá

gos elkülönítését és a magzati stress 
helyzetek korai kimutatását, vagy elő
rejelzését. Az előrejelzés pedig lehető
vé teszi a kezelés megkezdését a bete
gek e csoportjában, a komplikációk 
megelőzése érdekében.

Jakobovits Antal dr.

A véráramlásmérés jelentősége ter
hesség indukálta magas vérnyomás 
és retardált magzatokkal szövődött 
terhességek felügyeletében. Hildeb
randt, R. és mtsai. (Frauenklinik, Kli
nikum Steglitz, Hindenburgdamm 30, 
D-12200 Berlin, Németország): Zent- 
ralbl. Gynakol., 1994, 116, 151.

A szerzők összesen 33 terhest: 9 ter
hesség indukálta hypertoniást, 16 re
tardált magzattal szövődöttet és 8 szö
vődménymentest vizsgáltak. Az arteria 
uterina, umbilicalis és a magzati aorta 
véráramlásának rezisztencia indexét 
vizsgálták Acűson 128 XP 10 színkó
dolt Doppler készülékkel. A hyperten- 
sióval és a magzat retardált növekedé
sével társult terhesekben gyakoribb 
volt a kóros lelet, mint a kontroliok
ban. A hypertoniával és a retardált 
magzatokkal szövődött terhesekben 
minden vizsgált érben kóros leleteket 
figyeltek meg. A méh artériában ter
hesség indukálta hypertensio eseteiben 
nagyobb gyakorisággal észleltek kóros 
eltéréseket, mint a retardáltán nőtt 
magzatokkal terhesekben. Ezzel szem
ben a retardáltán nőtt magzatok erei
ben gyakrabban figyeltek meg kóros 
vagy gyanús elváltozásokat, mint a ter
hesség indukálta hypertensióval szövó- 
döttekben. A magzatok túlnyomórészt 
jó állapotban jöttek a világra. A kora
szülöttek megoszlása: 5/9 hypertoniás, 
9/16 retardált és 1/8 kontroll. A kora
szülés javallata a retardált magzatokkal 
terhesekben többnyire a nagyobb re
zisztencia indexen alapult. A szerzők 
véleménye szerint ez a magzat dekom- 
penzációja előtti világrahozatalhoz ve
zetett, a Doppler vizsgálatnak pozitív 
hatása lehetett a szülés kimenetelére.

Jakobovits Antal dr.

A terhesség által kiváltott magas vér
nyomás prevenciója ikerterhességek
ben korai, kis adag aspirinnel: előze

tes közlemény. Caspi, E. és mtsai 
(Department of Obstetrics and Gyne
cology, Assaf Harofeh Medical Center, 
Zerifin 70300, Izrael): Am. J. Repród. 
Immun., 1994, 31, 19.

A szerzők 23 ikerterhesnek placebo és 
24-nek aspirin (100 mg) tablettát adtak 
naponta egyszer. Terhesség indukálta 
hypertensiónak tekintették a diastolés 
vérnyomás 15 és a systolés vérnyomás 
30 vagy több Hgmm-es emelkedését, 
kétszer mérve, legalább 6 órás időköz
ben. A napi 300 mg vagy több fehérje- 
vizeléssel együtt pedig praeeclampsiá- 
nak ítélték. Az aspirin kezelést átla
gosan a 17,7., a placebót pedig a 18,2. 
héten kezdték el. A placebo csoport
ban 6 asszonynak fejlődött ki terhesség 
indukálta hypertensiója, két esetben 
proteinuriával. Az aspirinnel kezeltek 
között egy 31 éves nulligravidában. A 
placebo csoportban 14 (61%) és az as
pirinnel kezekben 11 (46%) koraszülés 
következett be. A magzatok átlagos 
összsúlya az aspirinnel kezeitekben 
4996 ±1038 és a placebóval kezeitek
ben 4215 ±1027 g volt.

A szerzők eredményei ikerterhessé
gekben megerősítik azt a szinguláris 
terhességekben kimutatott tényt, hogy 
az asprin korai alkalmazása csökkenti 
a terhesség által kiváltott hypertensio 
gyakoriságát.

Jakobovits Antal dr.

Normális, texminusbeli emberi mag
zat szívműködésének frekvencia re
akciója vibroakusztikus ingerre.
Groome, L. J. és mtsai (Division of 
Maternal-Fetal Medicine, 2451 Fillin- 
gim Street, Mobilie, AL 36617, USA): 
Am. J. Perinat., 1994, 11, 273.

A generalizált magzat-riasztásos tesz
tet a központi idegrendszer méhen be
lüli fejlettségének indirekt mérésére ja
vasolják. A vibroakusztikus ingerrel 
kiváltott riasztásos reakció hirtelen 
megjelenése a terhesség 24. hetében 
kezdődik és a 28. héten gyakorlatilag 
minden emberi magzatban kiváltható. 
A normális magzatok többsége a vib
roakusztikus stimulációra reagál 
ugyan, de jelentős különbségek vannak 
az érett és éretlen magzatokban a szív
működés frekvenciájának a természe-
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tében. A kiváltott szív-reaktivitás ezért 
a magzat idegrendszerének funkcioná
lis érettségét tükrözheti.

A szerzők 49 normális emberi mag
zat kardiális reaktivitását vizsgálták a 
terhesség 37—41. hete között. Egyetle
negy másodperces vibroakusztikus sti
mulus előtt 3—5 perccel a magzatok a 
csendes alvás állapotában voltak. A sti
mulus hatására általában 20 szívve- 
rés/perc szaporulat következett be a 
szívműködés frekvenciában a serken
tés előttihez viszonyítva. A gyorsulás 
után átlagosan mintegy 4 szívve- 
rés/perc, a bazális vonal alá érő, dece- 
leratio következett be. A vibroakuszti
kus stimulációra bekövetkező korai 
kardiális válasz az átlagos, serkentés 
előtti szívműködési frekvenciától füg
gött. A magas bazális szívműködési 
frekvenciához viszonyítva, az alacsony 
nyugalmi szívműködési frekvencia na
gyobb szaporodást mutatott az alapvo
nal fölé és nagyobb csökkenést a sti
mulus előtti értékhez viszonyítva, 
továbbá nagyobb volt a különbség a 
maximális és minimális frekvencia kö
zött. A szerzők vizsgálataik alapján ar
ra a következtetésre jutottak, hogy az 
emberi magzat reaktivitása egyéni kü
lönbségeket mutathat a nyugvó sym- 
pathico-parasympathicus egyensúly ál
lapotában.

Jakobovits Antal dr.

Hüvelyi Doppler szonográfia az ecto- 
piás terhesség kimutatására. Achi- 
ron, R. és mtsai (Department of Obs
tetrics and Gynecology, Chaim Sheba 
Medical Center, 52621 Tel-Hashomer, 
Izrael): fsr. J. Med. Sei., 1994, 30, 
820.

A hüvelyi Doppler ultrahang az adnex 
képletek és a tubaterhesség sajátságos, 
részletes haemodinamikai becslését te
szi lehetővé. Hátránya, hogy nem 
mindegyik ectopiás terhesség ad Dopp
ler jeleket, és hogy a sárgatest és tuba
terhesség haemodinamikája között át
fedés van. A szerzők 70 ectopiás ter
hességre gyanús, haemodinamikailag 
stabil beteget vizsgáltak 12 hónap alatt. 
A ß  hCG szint minden esetben 100 
mNE/ml felett volt. Az artériás vér
áramlási jeleket vizsgálták a méhben 
és adnexben a petezsákszerű képlet kö

rül. A 70 beteg közül 42 (60%) ecto
piás terhesnek, 19 (27%) normális 
vagy abnormális méhen belüli terhes
nek és 9 (13%) komplett vetélésnek bi
zonyult. Az ectopiás terhességnek 
egyetlen pozitív szonográfiás bizonyí
téka az élő, méhen kívüli embryo, 
amely azonban az összes méhen kívüli 
terhességnek csak 10%-ában fordul 
elő. A Doppler ábrázolás egyedül a 
trophoblastos véráramlást csupán az 
esetek 48 %-ában volt képes kimutatni. 
A szerző tapasztalatai szerint a hüve
lyi Doppler szonográfiának alacso
nyabb az érzékenysége és negatív prae- 
dictiv értéke, mint a hüvelyi szonográ
fiának.

Jakobovits Antal dr.

Hüvelyi szonográfia: jelenlegi szere
pe a méhen kívüli terhesség diagnó
zisában és kezelésében. Atri, M. és 
mtsai (Montreal General Hospital, 
1650 Cedar Avenue, Montreal, Que
bec, Canada H3G 1A4): Ultrasound 
Quarterly, 1994, 12, 187.

Az ectopiás terhességek kezelése az el
múlt 110 év alatt drámaian javult: az 
1880-as évek 72—90%-os halálozása
1990-ben 0,14%-ra csökkent. A halálo
zás nagymérvű csökkenése a kliniku
sok fokozott tudatosságának és a nagy 
pontosságú diagnosztikus teszteknek 
köszönhető. Egyik ilyen diagnosztikus 
teszt a hüvelyi szonográfia. Jelenleg a 
még meg nem repedt méhen kívüli ter
hességek 66—89%-át ki lehet mutatni 
ultrahanggal, szemben az 1978 előtti 
28%-kai. Méhen kívüli terhességben a 
hCG ß  alegységének szintje a vérszé
rumban általában alacsonyabb, mint 
rendes méhen belüli terhességbne. A 
méhen belüli terhesség legmegbízha
tóbb mutatója a kettős terhességi gyű
rű. A külső gyűrűt a decidua parietalis, 
a belsőt pedig a decidua capsularis ké
pezi. A méhen belüli terhesség valódi 
petezsákját biztosan el lehet különíteni 
az ectopiás terhesség pseudo petezsák
jától. Az ectopiás terhesség egyetlen 
biztos jele az élő embryo jelenléte a 
méhen kívül. A másik leggyakoribb 
ectopiás terhességi jel a méhen kívüli 
petezsákszerű képlet vagy „tubagyű
rű” , amit 40—68%-ban mutatnak ki. 
Ez a vastag echogén gyűrű típusos, dé

nem mindig van meg. A hüvelyi szo
nográfia leggyakoribb lelete ectopiás 
terhességben a méhkürt helyi tágulata 
a koncepciós produktumok következté
ben. A Doppler szonográfia terhesség 
esetén kis ellenállást mutat a lepényi 
keringésben.

Az utóbbi néhány évben az ectopiás 
terhességek sebészi kezelésének alter
natívájaként felismerték a gyógyszeres 
és expectans kezelés lehetőségeit. Ma
gasabb ß  hCG szint esetén valószínűbb 
a kürtterhesség megrepedése. A tuba 
repedés ritkább ampulláris elhelyezke
dés és 100 NE/1 szérum ß  hCG szint 
esetén. Megrepedés esetén majdnem 
mindig adnex képlet van mérsékelt 
vagy nagy mennyiségű medencei fo
lyadékkal. A sebészi kezelésben a 
laparotomiával végzett salpingectomiát 
helyettesíti a laparoszkópiás salpingo- 
tomia, amely után gyorsabb a gyógyu
lás. A laparotomia olyan esetekre ma
rad, amelyekben a laparoszkópiás 
megközelítés túl nehéz, ha a sebésznek 
nincs gyakorlata az operatív laparosz- 
kópiában, vagy a beteg haemodinami
kailag labilis állapotban van. Irodalmi 
áttekintések szerint 1980 óta a 
laparoszkópiás salpingostomiák után a 
kürtök 86%-a átjárható, 66%-os az 
óhajtott terhességek gyakorisága, bár 
ezek 23%-a ectopiás.

A gyógyszeres kezelések közé tar
toznak: a prosztaglandin F2a, a KC1, 
hypertoniás glukóz és a leginkább 
használt methotrexat. A petezsákba 
adott injekció irányítható ultrahanggal 
és laparoszkőpiával. A methotrexat ha
tásosan gátolja a sejtosztódást a gyor
san növekvő trophoblast szövetben. A 
methotrexatot lehet helyileg és intra- 
muscularisan adni. Utóbbi után az első 
héten hasi fájdalmak előfordulnak, va
lószínűleg tubaris abortus miatt. A ke
zelés után 48 órán belüli 15%-os vagy 
nagyobb szérum ß  hCG szint csökke
nés a sikeres kezelés bizonyítéka.

Expectans kezelésre alkalmas az 
1—3,5 cm átmérőjű, <  1000 NE/1 szé
rum ß  hCG szintű ectopiás terhesség. 
A hüvelyi szonográfia helyettesíti a la- 
paroszkópiát, mint fő diagnosztikus 
eszközt. Ha a szérum hCG szint csök
ken, a beteg alkalmas az expectans ke
zelésre.

Jakobovits Antal dr.
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Emberi sárgatest: hum an chorialis 
gonadotropin receptorok az ectopiás 
terhesség folyamán. Dawood, M. Y., 
Khan-Dawood, F. S. (Division of Rep
roductive Endocrinology, 6431 Fan
nin, Suite 3.204, Houston, Texas 
77030, USA): Fertil. Steril., 1994, 62, 
711.

A szerzők 8 elektív tubasterilizáció fo
lyamán, amit sárgatest fázisban végez
tek, eltávolították a sárgatestet. Hat tu
baterhesség műtété és 8 császármetszés 
során szintén eltávolították a sárgateste
ket. A normális lutealis fázis közepén 
minden sárgatestben kimutathatók vol
tak a luteinizáló hormon (LH) és a hu
mán chorialis gonadotropin (hCG) re
ceptorok. A 8 császármetszés során 
eltávolítottból csak két sárgatestben vol
tak kimutathatók az LH és hCG recep
torok. A 6 tubaterhesnek csak 3 sárga
testében voltak demonstrálhatók az LH 
és hCG receptorok. Szerzők véleménye 
szerint a hCG és LH receptorok kon
centrációja vagy a kimutathatóság kü
szöbértéke alatt volt, vagy csökkent, 
összehasonlítva a menstruációs ciklus 
luteális fázisának közepén talált kon
centrációkkal. A 7 hétnél idősebb kürt
terhességek sárgatestében a hCG recep
torok szintje nem mutatható ki, hason
lóan a terminusbeli terhességekből szár
mazó sárgatestekhez. Ezek a sárgates
tek csendes időszakát tükrözik, amikor 
a progeszteront főleg a lepény produ
kálja. A méhen kívüli terhességben 
produkált hCG biológiailag olyan aktív, 
mint az életképes méhen belüli terhes
ségben, ami a hibás hCG ellen szól. 
Ezért korai ectopiás terhességben a 
csökkent vagy módosult hCG receptor 
aktivitás kombinálva a gyors kötődés
felbontással lehet az elsődleges sárga
test defekt mechanizmus, amelyik né
mely méhen kívüli terhességben jelen 
van. A 7 hetesnél idősebb tubaterhesség 
és a méhen belüli terhesség sárgatesté
ben a hCG kötődés nem mutatható ki. 
A 6 hetesnél korábbi tubaterhesség sár
gatestében jelentősen csökkentek a 
hCG receptorok, nagyobb disszociációs 
állandóval, mint a lutealis fázis közepé
ből származó sárgatestekben. A hCG 
receptorok szignifikáns csökkenése 
gyorsult kötődés-disszociációval lehet 
a sárgatest diszfunkció alapja némelyik 
ectopiás terhességben.

Jakobovits Antal dr

A praeeclampsia az „elméletek beteg
sége” . Broughton Pipkin, E , Rubin, P.
C. (Department of Obstetrics and 
Gynaecology, University Hospital, Qu
een’s Medical Centre, Nottingham, 
Anglia): Br. Med. Bull., 1994, 50, 381.

A praeeclampsia továbbra is egy talány, 
amely fő oka az anyai és magzati morbi
ditásnak és halálozásnak Észak- és Dél- 
Amerikában, Nyugat-Európában, a Tá
vol-Keleten. A betegség spektrumának 
egyik végén az átmeneti hypertensio 
van egyedül a terhesség végén vagy szü
léskor, a másik végén pedig a teljes ec
lampsia. Kérdés lehet, hogy a terhesség 
indukálta hypertensiót, a praeeclamp- 
siát és eclampsiát különálló állapotok
nak kell-e tekintenünk. Tudjuk, hogy az 
az asszony, akinek a hypertoniája de no
vo a terhesség 2. felében fejlődik ki, a 
betegsége praeeclampsiába torkollhat 
proteinuriával, thrombocytopeniával, 
felső végtag oedemával és koraszülés
sel. A késői kezdet esetén erre csupán 
azért nem kerül sor, mert nincs kellő 
idő a teljes kifejlődésre? Annak az 
asszonynak, akinek az első terhességé
ben terhesség indukálta hypertensio 
vagy praeeclampsia fejlődik ki, később 
az életében nincs nagyobb esélye a hy- 
pertoniára, mint az átlagos népesség
nek. A betegség enyhe alakja primigra- 
vidákban legalább 10%-ban, a praeec
lampsia pedig közel 1%-ban fordul elő. 
A praeeclampsiában diagnosztikus je
lentősége van a proteinuriának, ha meg
haladja a 300 mg/l-t a 24 órás vize
letben.

A betegség előfordulásának családi 
tendenciája van. Normális terhesség
ben a trophoblast invázió 2. hulláma a 
terhesség 14—16. hete körül következik 
be, ami az anyai spirális artériákat laza, 
vékony falú, Immorális ingerekre érzé
ketlen erekké alakítja. Ez az anatómiai 
változás a decidua-myometrium határ 
mögé terjed és teljesen sohasem fejlődik 
vissza szülés után. Akinek praeeclamp- 
siája fejlődik ki, a decidua-myometrialis 
határ szintjében elégtelen az invázió 2. 
hulláma minden esetben de nem minden 
asszony lesz hypertoniás, akinél az invá
zió hiányzik. Az erek szűkebbek marad
nak és ingerekre reagálnak. Ennek a 
funkcionális jelentősége elenyésző, míg 
a magzat kicsi, de a magzat növekedésé
vel potenciálisan korlátozódik az oxigén- 
és tápanyagellátás.

A praeeclampsiával kapcsolatban fel
merült még az immunológiai eredet, az 
endothel sejtek károsodása, az esszen
ciális zsírsavak szerepe. A szív löket
térfogata csökken, ami a 8—9. tehességi 
héten kezdődik és csökken mind a szív
működés rátája, mind az érverés volu
mene. Az erekben észlelhető elváltozá
sok valószínűleg másodlagosak. A 
magnézium pótlás nincs befolyással a 
praeeclampsia kifejlődésére. Az endo- 
thelin és prosztaciklin koncentrációja a 
hypertensiv terhesek vérében nem kü
lönbözik a normálisakétól.

Növekszik a valószínűsége annak, 
hogy a terhesség indukálta hyperten- 
sio/prae-eclampsia multifaktoriális be
tegség, amelynek gyökerei messze a ter
hességbe nyúlnak vissza. A kezelés is 
multidisciplináris (neonatológia, neph- 
rologia, intenzív orvoslás) megközelítést 
tesz szükségessé. A legtöbb nem terhes
ségben alkalmazott hypertoniaellenes 
gyógyszert kisebb-nagyobb mértékben 
terhesség alatt is használják. Kezelésre a 
methyldopát alkalmazták először, de a 
vizsgált betegek többségének főleg es
sentialis hypertensiója vagy terhesség in
dukálta hypertensiója volt, proteinuria 
nélkül. Ez korlátozta a következtetése
ket, amelyeket a szer használatából le le
hetne vonni praeeclampsiában magában. 
Számos béta-blokkolót vizsgáltak ter
hességben. A labetalol enyhe alfa
blokkoló hatásával előnyös. Ha a me- 
thyldopa vagy a béta-blokkolók hatása 
elégtelen, ami gyakran fordul elő, a ki
egészítő gyógyszer rendszerint a vasodi- 
latátor. A leggyakrabban használatos a 
hydralazin. A diureticumök használata 
ellentmondásos sok év óta. A megelő
zéssel kapcsolatban szerzők megemlítik 
az aspirin alkalmazását.

A praeeclampsia heveny betegség, 
progrediálhat malignus sebességgel és fő 
oka marad az anyai halálozás tragédiá
jának.

Jakobovits Antal dr.

Nimodipin a preaeclampsía kezelé
sében: hatása az anyára és a magzat
ra. Belfort, M. A. és mtsai (Division 
of Matemal-Fetal Medicine, Depart
ment of Obstetrics and Gynecology, 
One Baylor Plaza, Houston TX 77030, 
USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 1994, 
171, 417.
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A praeeclampsia kiterjedt vasoconst- 
rictiót idéz elő és szaporodó bizonyíté
kai vannak a súlyos cerebrális érgörcs
nek. A következményes agy vérszegény
ség csökkenti az érintett agyrégió gör
csaktivitásának küszöbértékét. A mag
nézium-szulfát csökkenti a pulzatilitási 
indexet az arteria cerebri médiában és 
a retinális erekben, ez pedig a vérellá
tás javulását jelenti. Enyhül az ischae
mia, ezáltal a kezelés megelőzi a sejt
károsodást, agyoedemát és görcsöket. 
A magnézium szulfát pontos hatásme
chanizmusát nem ismerjük. A meglévő 
bizonyítékok arra utalnak, hogy a kal
ciumtól függő vasoconstrictióra ellen
tétesen hat és antagonizálja az ischae
mia okozta sejten belüli kalciumkon
centráció növekedését. Mindkét me
chanizmus csökkenti az idegsejtkáro- 
sodást.

A szerzők 10 beteget tanulmányoz
tak, akiknek a bejöveteltől a szülés utá
ni 24 óráig 30 mg nimodipint adtak 4 
óránként szájon át. Mind a 10 terhes a 
felvétel után 24 órán belül megszült. 
Az erek pulzatilitási indexe az arteria 
cerebri médiában szignifikánsan csök
kent. A köldök arteria systole/diastole 
hányadosa szintén jelentősen redukáló
dott. A nimodipin a bevétel után 2 órán 
belül jelentősen redukálódott. A nimo
dipin a bevétel után 2 órán belül jelen
tős vérszintet ért el. A gyomor-bél csa
tornából majdnem teljesen felszívódik. 
A nimodipin biztonságos és könnyű 
adagolása vonzó alternatívát képez a 
magnézium-szulfáttal szemben.

Jakobovits Antal dr.

A dizygota ikerterhességek terhesség 
alatti diagnosztikája előrehaladott 
korú terhesekben, Brandenburg, H. 
és mtsai (Department of Obstetrics and 
Gynecology, Academic Medical Cen
ter, Amsterdam, Hollandia): Prenat. 
Diagn., 1994, 14, 243.

A genetikai tanácsadók fokozódó mér
tékben szembesülnek az idősebb nők 
terhességeiben az iker kórismézéssel, 
mivel a dizygota ikerfogamzás gyako
risága az életkorral nő és az idősebb 
terhes nők száma növekszik. A geneti
kai vizsgálatokra két lehetőség van: a 
transabdominalis chorion boholy min
tavétel és az amniocentesis. A transab

dominalis magzatboholy mintavétel 
nagyobb valószínűséggel adja a helyes 
kórismét. Egy 45 éves nőnek 10,2 % a 
kedvezőtlen terhességi kimenetel rizi
kója transabdominalis boholyvétel nél
kül, míg boholyvétel után 4,4%. A 
szelektív foetocidium 25%-os kocká
zattal jár. Sokkal kisebb a veszély, ha a 
magzatredukciót a terhesség 12—13. 
hetében végzik. A legtöbbször csak az 
egyik magzat beteg és kicsi az esély 
mindkettő betegségére. Amniocentesis 
után 5,8%-ra becsülhető az egész ter
hesség elvesztése. Transabdominalis 
chorialis boholyvétel után a kockázat 
nagyobb, ebben szerepet játszhat az is, 
hogy 4—6 héttel előbb végzik. Egy 40 
évesnél fiatalabb nőnek nagyon kicsi 
(0,1%-osnál kevesebb) a kockázata, 
hogy egyik vagy mindkét ikermagzata 
abnormális karyotípusú legyen, de 
azután jelentősen nő, 45 éves korban 
mintegy 1%-kal. A diagnosztikus be
avatkozás kockázata különböző, függ 
az operatőr ügyességétől és várható a 
jövőben a veszteség csökkenése a tech
nikai tapasztalatok szaporodásával. Az 
egész terhesség elvesztése 1% tűszúrá
sonként. A magzatveszteség és morbi
ditás kiértékelését nehezíti a túl sok le
írt különböző technika viszonylag ke
vés tapasztalattal.

Jakobovits Antal dr.

Az ikrek állapota. Gabler, S., Vbland, 
E. (Voland, E .: Department of Anthro
pology, University College London, 
Gower Street, London WC1E 6BT, 
Anglia): Hum. Bioi., 1994, 66, 699.

A szerzők Németország északnyugati 
részén (Friesföldön) vizsgálták az ikre
ket szülő anyák szaporodási viszonyait 
a plébániákon talált 18—19. századbeli 
anyakönyvi bejegyzések alapján. Ellen
őrizni kívánták azt a Finnországban a 
18—19. században történt megfigye
lést, hogy az ikerszülés nem jelent na
gyobb termékenységet, mint a szingu
láris, és az ikreket szülő anyák 
halálozása nagyobb.

2656 asszony reprodukciós adatai 
hiánytalanok voltak. Ezek szerint 171 
anya szült egy-egy ikerpárt és 9 kétszer 
szült kettes ikreket. Az ikrek gyakori
sága 16,2/1000, ami a premodern euró
pai népesség átlagának felel meg. Az

ikerlányok száma nagyobb, mint a 
szingulárisoké, a nemi arány 93 volt. 
Az ikreket szülő nők utolsó szülési ko
ra átlagosan 38,86 év, a szingulárisokat 
szülőké pedig 37,38 év. Az ikreket szü
lők fertilitása 44,1%-kal nagyobb a 
szingulárisokénál. Az ikreket szülők 
anyai halálozása a 6 hetes postpartalis 
időszakban kétszerese a szinguláriso
kat szülőkének. A halvaszülés ikerter
hességekben 8,2% volt, szemben a 
szingulárisok 3,0%-ával. Az ikrek cse
csemőhalálozása 39,9 %, a szingulári
soké 12,0%; az ikerfiúké 46,2%, a lá
nyoké 34,1%. Az ikrek gyakoribb 
mortalitása a gyermekkorban folyta
tódott. A szerzők adatai az ikercsa
ládok lányainak nagyobb fertilitását 
mutatják, míg a fiúkra az ellenkezője 
jellemző. A nagyobb szaporodási kész
ség a második generációban is meg
őrződik, bár gyengébb mértékben. Ez 
genetikai komponensek valószínűségé
re utal.

Jakobovits Antal dr.

A biofizikális profil teszt a magzat 
jóllétének mutatója a magasabb ren
dű ikerterhességekben. Elliott, J. R, 
Finberg, H. J. (Phoenix Perinatal As
sociates, Phoenix, Arisona, USA): 
Am. J. Obstet. Gynecol., 1995, 172, 
508.
Az asszisztált reprodukciós techniká
val a hármas ikerterhességek gyakori
sága 2,6%, a négyeseké 0,5% lett. A 
szelektív magzat redukció lehetőségét 
sok infertilis házaspár elutasítja vallá
si, erkölcsi vagy etikai okokból kifo
lyólag. így ezek az ikerterhességek to
vábbra is problémát képezhetnek na
gyobb veszélyeztetettségük miatt. A 
szerzők 18 hármas és 6 négyes ikerter
hességben az alkalmazott biofizikális 
teszt hasznosságát vizsgálták. Születés 
előtti halálozás nem volt. Négy terhes
ségben a normális biofizikális profil el
lenére az újszülöttek kimenetele mégis 
kedvezőtlen volt: 2 terhességben rosz- 
szabbodott a terhesség indukálta hy
pertensio, egyben lepény abruptio volt 
és egyben idő előtti burokrepedés ko
raszüléssel következett be. A szerzők 
véleménye szerint, a tapasztalataik 
alapján, még ha csupán egy magzatnak 
a biofizikális profilja is nem megnyug
tató, elfogadható a 30. héten vagy ké-
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sőbb a szülés. A biofizikális profil 
a magzat jóllétének megbízható teszt
je a hármas és négyes ikerterhessé
gekben.

Jakobovits Antal dr.

Genetikai amniocentesis diamniális 
ikerterhességekben egyetlen has- 
punkcióval, Buscaglia, M. és mtsai 
(Clinica Ostetrico-Gynecologica, Os- 
pedale S. Paolo, Via A. di Rudini 8, 
1-20142 Milano, Olaszország): Prenat. 
Diagn., 1995, 15, 17.

A szerzők 55 diamniális terhességben 
végeztek genetikai amniocentesist oly 
módon, hogy a hasfalon át csak egy
szer szúrtak be. A magzatvíz punkció- 
kat a terhességek 14—18. hete között 
végezték. Minden esetben ultrahang
gal jól látták az elválasztó burkokat. 
Először az egyik iker magzatvizét pun- 
gálták meg, majd a burkokon keresztül 
a másikat. A második magzatvíz punk- 
ció első két ml-ét nem használták fel. 
A mennyiség minden esetben elegendő 
volt a sejtdiagnózis megállapítására. A 
110 esetből a magzati karyotípus nor
mális volt 106 esetben. Négy magzat 
21 triszómiás volt, két terhességben 
csak az egyik magzat volt beteg és a 
másik normális. Ezekben az esetekben 
szelektív foetocidiumot végeztek. 
Ugyancsak szelektív foetocidiumot vé
geztek egy olyan esetben, amikor az 
egyik magzatnak óriási omphaloceléje 
volt. Az amniocentesiseket követőleg 
vetélés nem volt.

Szüléskor a terhességi kor csak 4 ter
hesnél volt 34 hétnél kevesebb. Húszán 
a 34—37. hét között szültek. Ebben a 
csoportban egy méhen belüli elhalás 
volt és egy újszülött halt meg bélelzáró
dásban. A maradék 21 ikerterhes a ges
tatio 37. hete után halt meg. A közle
mény írásakor 9 terhesség volt a 20. hé
ten túl, egy terhest szem elől vesztettek.

Jakobovits Antal dr.

A 2. trimeszterben felfedezett hasfali 
defektusban szenvedő magzatok sor
sa. Eurenius, K., Axelsson, O. (De
partment of Obstetrics and Gyneco
logy, Akademiska Sjukhuset, S-75185 
Uppsala, Svédország): Acta Obstet. 
Gynecol. Scand., 1994, 73, 25.

A szerzők 70 hasfkli defektusban szenve
dő magzat sorsának leleteit tanulmányoz
ták, akiket 1983—1990 között, a terhes
ség 2. trimeszterében fedeztek fel ultra
hanggal. A 70 eset közül 65 születés előtti 
kórisme helyes volt. Terhességmegszakí
tást 32 esetben végeztek. A terhességet 
38 asszony kihordta, 6 közülük a spontán 
vetélésig, illetve a méhen belüli elhalásig. 
32 magzat élve született. A túlélés gyako
risága gastroschisis vagy omphalocele 
esetén, ha más rendellenesség vagy kro- 
moszomális defektus nem volt, 96%-os.

Jakobovits Antal dr.

A szoptatás és bimbó stimuláció hatá
sa a szülés utáni méhaktivitásra.
Chua, S. és mtsai (Department of Obs
tetrics and Gynaecology, National Uni
versity Hospital, Lower Kent Ridge Ro
ad, Singapore 0511). Br. J. Obstet. 
Gynaecol., 1994, 101, 804.

Az anyai halálozások 99%-a a fejlődő 
országokban következik be és jelentős 
mértékben a szülés utáni vérzések kö
vetkeztében. A szerzők 11 frissen szült 
asszonyt vizsgáltak, akik oxitocint sem 
a kitolási szakban, sem azután nem kap
tak. A szülés után közvetlenül a méhbe 
transzducer végű katétert helyeztek és 
regisztrálták 30 percig a méh aktivitá
sát. Öt asszony újszülöttjét az emlőre 
helyezték, hat pedig kézzel stimulálta 
az egyik emlőbimbóját 30 percig. Szü
lés után a méh természetes aktivitása 
csökken. A szerzők a szoptatás, illetve 
emlóbimbó-stimulálás alatti méhaktivi- 
tást összehasonlították az azelőtti és utá
nival. A stimulálás alatt 17—730%-os 
méhaktivitás-fokozódás volt a prae- és 
poststimulálási periódushoz viszonyít
va. A méhaktivitás minden vizsgált 
asszonynál fokozódott, de a legnagyobb 
mértékben az öt szoptatóban. Az átla
gos méhaktivitás fokozódás szoptatók- 
ban 93%-os, az emlőbimbó stimulál- 
takban 66%-os. A méhaktivitás növe
kedése jelentős, ha figyelembe vesszük 
az aktivitás természetes csökkenését a 
szülés után. A szerzők megerősítették a 
Világ Egészségügyi Szervezet ajánlásá
nak helyességét, hogy ahol nincs oxito- 
cin, a szoptatás vagy a bimbó stimulálá- 
sa biztos, hatásos és gazdaságos módja a 
szülés utáni vérvesztés csökkentésének.

Jakobovits Antal dr.

A szülés utáni mentális rendellenes
ségek. Bright, D. A. (Rapid City Re
gional Hospital, Rapid City, South Da
kota, USA): Am. Fám. Phys., 1994, 
50, 595.

Szülés után 3 pszichátriai szindrómát 
írtak le: 1. a lehangoltságot, 2. a dep
ressziót és 3. a pszichózist.

1. A postpartalis lehangoltság a szü
lés utáni első héten kezdődik. Tünetei: 
az álmatlanság, síráskészség, depresz- 
szió, fáradtság, szorongás, fejfájás, 
koncentrációgyengeség, konfúzió, in
gerlékenység és étvágytalanság. A fo
lyamat átmeneti, magától és következ
mények nélkül oldódik, általában két 
héten belül.

2. Postpartalis depresszió bármikor 
kezdődhet a szülés utáni első hat hónap
ban. Kapcsolatban lehet koraszüléssel 
és ikerszüléssel. A fiatalkorúakban sú
lyosabb. A következő szülés után 20— 
30%-ban ismétlődik. Kezelés: pszi- 
chotherapia, triciklusos antidepressan- 
sok. A betegek 2/3-a egy éven belül 
gyógyul. A depresszió nehézséget okoz
hat az újszülött, illetve csecsemő ellá
tásában.

3. Postpartalis pszichózis a legsúlyo
sabb gyermekágyi lelki betegség. Szü
lés után 2—21 napra kezdődik. Az ön- 
gyilkosság gyakorisága csak У6-а a 
korcsoportnál várhatónak. Mánia vagy 
schizophrenia tünetei jelentkezhetnek. 
A recidiva gyakoriság a következő szü
lés után 14%. Pszichiátriai intézeti ke
zelés szükséges. A betegek 95%-a
2—3 hónapon belül gyógyul.

Jakobovits Antal dr.

Fiatalkori nőgyógyászat és szülészet.
Creatsas, G. (9 Kanari str., Athens 
10671, Görögország): Eur. J. Obstet. 
Gynecol. Repród. BioL, 1995, 58, 
107.

A serdülőkor átmeneti és dinamikus 
periódus a gyermek- és felnőttkor kö
zött, amit számos testi és lelki változás 
jellemez. A WHO jellemzése szerint a 
serdülőkori egészség a tökéletes fiziká
lis, mentális és szociális jóllét, beteg
ség és fogyatékosság nélkül. A fiatal
kori nőgyógyászat a szülészet-nógyó- 
gyászatnak egy része. Számos ország
ban egy szubspecialitás. A legtöbb or-

2074



szágban gyermek- és serdülőkori nő
gyógyászainak nevezik.

Fiatal korban majdnem minden nő- 
gyógyászati betegség előfordul. A leg
gyakoribbak a menstruációs rendelle
nességek, mint az oligomenorrhoea, 
dysfunctiós méhvérzések. Sok fiatal 
lánynak van az első két gynaecologiai 
(menstruáció kezdetétől számított) év
ben menstruációs rendellenessége. 
Medencei fertőzések, petefészekképle
tek, a nemi szervek anatómiai defektu
sai is előfordulhatnak fiatal korban.

A szexuális vonatkozások tökéletlen 
ismerete és a növekvő nemi aktivitás 
eredményezi a fiatalkori terhességek 
szaporodását. Nagyobb terhességi rá
táról számoltak be Német-, Csehor
szágból, az Egyesült Királyságból, kü
lönösen 14 éves korban és azután. 
Minden országban nagyon alacsony a 
fiatalkorúak terhességének előfordulá
sa 14 évnél fiatalabbakban. A császár- 
metszések gyakorisága 3,7—15,1% és a 
perinatális halálozás 0,8—8,2% volt 
1989-ben. Növekvő vetélés gyakorisá
gáról számoltak be Dániában, Finn-, 
Magyar- és Olaszországban. Ezzel 
szemben csökkent az abortus ráta 
Német-, Görögországban, Hollandiá
ban és az egyesült Királyságban. FIGIJ 
szervezet a FIGO ága, célja a gyer
mek- és fiatalkorúak nőgyógyászati ku
tatásának előmozdítása, ezzel javítva a 
jövő női generáció egészségét, jóllétét 
és fertilitását.

Jelenleg a világ népességének több 
mint a fele 25 éven aluli. A fejlődő or
szágok a világ népességének 80%-át 
képezik és bennük 1,5 milliárd 10—24 
év közti fiatal van. Különös fontossága 
van a nemi szervek egészsége megőr
zésének. Nemcsak orvosi, hanem szo
ciális, pszichológiai problémák is van
nak. A sebészi problémákat gyakorlott 
nőgyógyászoknak, az endokrinológiaia
kat gyermekgyógyász endokrinológu- 
soknak kell kollaborációban meg
oldani.

A fiataloknak több szexuális infor
mációra van szükségük. Programba 
kell venni a felvilágosítás során a nemi 
szervek normális funkcióját, a szapo
rodást, fertilitás kontrollt és a nemi 
úton terjedő betegségek megelőzését. 
Erre sürgős szükség van a fiatalkorúak 
növekvő szexualitása miatt. Fiúknak és 
lányoknak tudniuk kell a korai szexuá
lis aktivitás szövődményeiről. Fel kell

őket világosítani, hogy a kondom, ha 
nem is tökéletes fogamzásgátló mód
szer, de óv a nemi úton terjedő betegsé
gektől. Tudniuk kell, hogy jobb a meg
előzés, mint a kezelés a jövő fertilitásos 
problémái minimálissá tételében.

Jakobovits Antal dr.

A méheltávolítás javallatainak válto
zása: a természet, a nevelés, vagy 
egyik sem? Grimes, D. A. (Depart
ment of Obstetrics and Gynecology, 
University of California San Francis
co, San Francisco, CA, USA): Lancet, 
1994, 344, 1652.

A legtöbb hysterectomia inkább tetszés 
szerinti, mint életmentő műtét. Ennek 
következtében a méhkiirtások gyakori
sága nagyon eltérő nemcsak az orszá
gok, de még kis földrajzi területek kö
zött is. Ez a különbség felveti a vádat, 
hogy a nőgyógyászok nagyszámú szük
ségtelen méheltávolítást végeznek. 
Egyesek szemrehányást tesznek és ezt 
a túlbuzgó férfi nőgyógyászok számlá
jára írják. Észak-Karolinában a férfi 
nőgyógyászok jelentősen több hyste- 
rectomiát végeznek, mint a nők. Ki
mutatták, hogy az újabban végzettek 
kevesebb méhkiirtást végeznek, mint 
az idősebb nőgyógyászok. Svájcban vi
szont azt mutatták ki, hogy a férfi nő
gyógyászok kétszer annyi méhet távo- 
lítnak el, mint a női kollégáik, tekintet 
nélkül a gyakorlatban eltöltött évekre.

A hysterectomia javallatai szűkültek 
az utóbbi évtizedekben. A méheltávolí
tást széles körben a felszíni rák határo
zott kezelésének tekintették, annak el
lenére, hogy a conisatio hasonló ered
ményt ad kevesebb kockázattal és költ
séggel. A dysfunctionalis vérzések ke
zelésére az endometrium ablatio gyor
sabb, olcsóbb és biztonságosabb, mint 
a hysterectomia.

Epidemiológiai bizonyítékok is a 
méheltávolítás liberális alkalmazása el
len szólnak. A méhnek védő szerepe 
van a praemenopausalis szívbetegség 
ellen. A méh prosztaciklint termel, 
amelynek értágító hatása van. Az el
múlt 40 évben a cervix eltávolítása ab- 
dominális hysterectomia alkalmával 
szokás lett, nem sebészeti érdem. A 
supracervicalis hysterectomia iránti 
érdeklődés két szempontból is növek

szik: a cervixnek a nemi életben fontos 
szerepe van és a műtéti morbiditást a 
cervix eltávolítása növeli. Svédország
ban a supracervicalis hysterectomiák 
gyakorisága 21%, szemben az Egyesült 
Államokkal, ahol 1%.

Mialatt a hysterectomiák rátája álta
lában csökken, a laparoszkópiával 
asszisztált hysterectomiáké nő. Ennek 
hasznát ellenőrző vizsgálatoknak kell 
tisztázni, mert jelenleg az látható, 
hogy a műtéti idő hosszabb, a kiadások 
és a postoperativ fájdalom nagyobb.

Jakobovits Antal dr.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

A haemoptoe célszerű kórismézése. 
Bauer, T. M., Bolliger, C. T., Perru- 
choud, A. P. (Abt. Pneumol. Dept. 
Inn. Med. Univ. Kantonspital Basel): 
Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 411.

A haemoptoe fontos vezető tünet, 
gyakran képez diagnosztikus problé
mát. Ma az ipari államokban a hae- 
moptoek egy harmada mögött hörgőrák 
rejtőzik, másrészt a bronchitis a leg
gyakoribb ok. Az összes bronchosco- 
pia egyötödére szolgáltat alapot.

A haemoptoe alatt olyan felköhögött 
vért értünk, melynek eredete a trache
obronchialis rendszerben vagy a tüdő- 
parenchymában van. Ettől el kell külö
níteni a gastrointestinalis vérzésekből 
származó haematemesist és az orr- és 
garatűr vérzéséből származó aspirált 
vér felköhögését. A valódi haemoptoe 
inkább habos, világos vagy köpettél 
keveredett vér, a hányt vér inkább sö
tét, tipikusan kávéaljszerű, indikátor
ral vizsgálva savanyú. A köpethez ke
veredő vérmennyiséget „haemoptysis- 
nek” mondjuk, a 200 ml alatti 24 órás 
ürítés enyhe, míg a 200 ml feletti 24 
órás súlyos, életveszélyes haemoptoé- 
nak tartható. Masszív haemoptoe alatt 
600 ml/24 óra feletti vérveszteséggel, 
légzési és keringési elégtelenséggel já
ró eseteket értünk. A vérmennyiség 
megítélését mind a betegek, mind az 
orvosok inkább túlértékelik.

A haemoptoe a nyálkahártya-kapillá
risok, bronchusartériák, tüdőartériák, 
alveolaris kapillárisok vagy a szomszé
dos nagy erek betörésének vérzései
ből, különböző tünetekkel keletkezhe
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tik. A tracheobronchialis nyálkahár
tya-kapilláris gyulladásos erosiójától, 
vagy emelkedett vénás nyomástól (bal 
szívelégtelenség), mélyreható ulcera- 
tiókon, tumoros és cavemás nagyér- 
arrosiókon keresztül a szomszédos 
nagyér-betörésekig (dissecalo aneu
rysma) változó súlyosbodó kép, mely
nek kiváltó kórisméit táblázatba foglal
va mutatják be a szerzők, aetiologia 
szerinti csoportokba bontva. Az újabb 
tanulmányokban az akut bronchitis 
23—27%-kai és a hörgőrák 11—  
29%-kai áll az élen, a tbc 10% alatt van 
és az egyéb infekciók is hátraszorultak. 
22—39%-ban az aetiologia nem tisz
tázható, azaz „kryptogen” .

Kisfokú haemoptoe többnyire nem 
fenyegető. A beteg megnyugtatható, 
mégis, amilyen gyorsan lehet, bron- 
choscopiát kell végezni, mert akut stá
diumban lényegesen gyakrabban álla
pítható meg a vérzés forrása, mint 
elhúzódó esetben. Súlyos, masszív ha
emoptoe kórházi elhelyezést igényel, 
hypoxia veszélye miatt, hogy a légzési 
elégtelenség szakszerű kezelést nyer
jen. Gondoskodni kell a légutak szaba
don tartásáról, valamint oxygen adásá
ról. Tartós haemoptoék gyakran meg
állíthatók vasopressor inhalatio útján 
(pl. 1 1. E. Omipressin 2 ml fiziológiás 
konyhasó oldattal hígítva), egyidejűleg 
bronchodilatátorokat kell inhaláltatni. 
Erős köhögési ingert köhögéscsillapí
tóval (pl. Hydrocodin 7,5 mg intra- 
muscularisan) kell enyhíteni, és mérle
gelni kell enyhe sedativum adását.

A széles skálán mozgó oki kórismét 
az anamnézisfelvétel és betegvizsgálat 
erősen beszűkítheti. A súlyosság fokát, 
adott esetben a köpetet is meg kell 
vizsgálni. Az anamnézisben ki kell tér
ni nicotin, szociális kulturális háttér, 
gyógyszerfogyasztás (anticoagulans, 
thrombocyta aggregatio gátló stb.) tisz
tázására. Fel kell deríteni esetleges 
tüdő- vagy systemás betegséget, vér
zéshajlamot. Haemoptoe gyakran tár
sul szívelégtelenséggel, rheumás meg
betegedéssel vagy pulmorenális synd- 
romával (Goodpasture, Wegener-gra- 
nulomatosis, Churg—Strauss-vasculi- 
tis, Lupus eryhtematodes stb.).

A képalkotó eljárások alapja kétirá
nyú mellkasrtg.-felvétel. így az esetek 
felében localisálható az infiltratum, 
kerekárnyék, caverna, atelectasia, hi- 
lusi, esetleg mediastinalis elváltozás.

A CT, különösen a vékonyréteg
technika alkalmazása messze nagyobb 
érzékenységet mutat, bronchoscopiá- 
val összevetve sokkal érzékenyebb a 
perifériás neoplasmák és bronchiecta- 
siák felismerésében. Speciális kérdé
sekben rendelkezésre áll a tüdőperfú
ziós és ventilatiós scintigraphia és az 
angiographia.

A hörgőtükrözésnek ä haemoptoe 
tisztázásában és kezelésében központi 
jelentősége van. A flexibilis fiberosco- 
piával szövődményszegény diagnoszti
kus eszköz áll rendelkezésre. Ezzel le
hetséges a vérnyomokat kimutatni az 
orr-garatban, a gégetájékon, kitűnő rá
látást biztosít a tracheában és a hörgők
ben a segmentbronchusok szájadékáig. 
A bronchoscopia segítségével histolo- 
giai, cytologiai vagy bacteriologiai 
vizsgálati anyagot nyerhetünk a megfe
lelő régiókból. Súlyos, masszív hae- 
moptoéban a bronchoscopia terápiás 
jelentőséget nyer. A segmentbronchus 
blokádja ballonkatéterrel megszüntet
heti a vérzést. Ha nem tudjuk megállí
tani a vérzést, akkor a másik oldal 
bronchoscop által irányított intubálá- 
sával a beteg oxygenellátásáról gon
doskodunk és a további eljárásokra — 
mint szükségangiographia embolisa- 
tióval, merev bronchoscoppal tampo- 
nálás, laserterápia, mellkassebészeti 
beavatkozás — felkészülhetünk.

A szerzők ábrán mutatják be a kóris- 
mézéshez általuk javasolt algoritmust. 
Az összes javaslat elvégzése után az 
esetek egyharmadában nincs oki diag
nózis, ezen betegek prognózisa leg
többször kitűnő és semmiféle további 
esemény nem történik. Jackson és 
mtsai 534 normál rtg-képpel rendelke
ző haemoptoés betege közül 3%-ban 
hörgőrákot találtak. Ezek mind 40 év 
feletti életkorban voltak. Bronchosco- 
piát azokra korlátozva javasolják, ahol 
három rizikófaktorból legalább kettő je
len van: 1. férfinem, 2. 40 év feletti kor,
3. naponta 20 cigaretta, 40 vagy többéves 
tartamig. Ezáltal redukálják a feleslege
sen elvégzett bronchoscopiák számát.

Prugberger Emil dr.

A bevándorlók tbc-s epidemiológiája 
az Egyesült Államokban 1986 és 1993 
között. McKenna, M. T. és mtsai (Di
vision of Tuberculosis Elimination,

Centers for Disease Control and Pre
vention, 1600 Clifton Rd. E—Ю, At
lanta, GA 30833, USA): N. Engl. J. 
Med., 1995, 332, 1071.

A fejlett országok tbc-s mutatóinak ja
vulását lassíthatja a bevándorlás. A 
80-as évek második felétől az USA ad
dig csökkenő tbc-s incidenciája elkez
dett növekedni, ami 1993-ban 1985- 
höz képest már 14%-os volt.

1986 és 1993 között az USA-ban 
összesen 195 000 tbc-s beteget tartot
tak nyilván. Közülük a külföldön szüle
tettek aránya 21%-ról 29%-ra emelke
dett. A 80-as évek második felében a 
külföldön születettek tbc-s incidenciája 
27/100 000 volt, ez a szám 1993-ra 
33/100 000-re növekedett.

Ugyanezen 8 éves periódus alatt az 
USA-ban született népesség tbc-s inci
denciája állandó (8,1/100 000) maradt.

A 15 évnél fiatalabb gyermekek 
megbetegedése a külhonban születet
tek közt igen gyakori. A megbetegedés 
előfordulása az Indokínából, a Fülöp- 
szigetekról, a Dél-Koreából, a volt 
Szovjetunió területéről és Latin-Ame- 
rikából bevándoroltak közt a legna
gyobb. A külföldön születettek tbc-s 
eseteinek 55%-át az USA-ban való tar
tózkodás első 5 évében diagnoszti
zálják.

Az USA-ban születettek tbc-s adatai
nak stabilitását legfeljebb a HIV- 
fertózöttek között néhány nagyváros
ban észlelt emelkedés zavarta meg.

Délkelet-Ázsiából vagy Latin- 
Amerikából bevándorló fiatalok 30— 
50%-a tuberkulin pozitív, ezeknél ak
tív betegség alakulhat ki a későb
biekben.

A menekülteket, ill. bevándorlókat 
kóros röntgenfilm esetén köpet saválló 
pozitivitás irányában is szűrik.

Az elemzés szerint ezen szűrés szi
gorítása, az évi 20 millió nem betele
pülő látogató, ill. diák szűrése, illető
leg bevándorlóknál bizonyos esetekben 
a chemoprofilaxis jelenthetik a további 
teendőket.

Zsiray Miklós dr.

Az asztma tartós xanthin kezelése: en- 
profillin és teofillin. Chapman, К. R. és 
mtsai. (Internat. Enprophylline Group, 
Toronto): Chest, 1994, 106, 1407.
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Egy újabb xanthin származék, a 3-pro- 
pilxanthin nem blokkolja az adenozin 
receptorokat, így mentes a xanthinok 
gyomorsav-szekréciót fokozó és köz
ponti idegrendszeri mellékhatásaitól. 
18 centrumban, négy országban folyt 
egy egy hónapos kettős vak tanulmány, 
majd 11 hónapos kezelés 174—174 bete
gen az enprofillin és a teofillin tartós 
alkalmazásának összehasonlítására.

Mindkét szert napi 2x150 mg-ról 
2x450 mg-ra emelték, a beteg tűrőké
pességétől függően. Peak flow és tü
netnaplót vezettek, az adrenerg szerek 
használatát is feltüntetve.

Az első hónapban mindkét szer azo
nos mértékben növelte a FEVb illetve 
PEF értékét 0,25—0,30 literrel, illetve 
30—40 1/perc értékkel. Az asztmás tü
netek gyakorisága nem különbözött a 
két szer adása alatt, azonos mértékbeh 
használtak béta-agonistát, de az inhalált 
steroid mennyisége a teofillinnel kezei
teken inkább nőtt (18%-kai, szemben az 
enprofíllin-csoport 8%-ával). Öt ütéssel 
nőtt a pulzusszám.

Megemelkedett két májeredetű en
zim szintje az enprofillint szedőknél s 
ugyanezek közül néhány személy vér
szintje nőtt a hónapok során, a válto
zatlan adag ellenére.

A tartós Xanthin kezelést a legtöbb 
felnőtt jól tűri, de a májenzim-emel- 
kedés és az előre nem látható vérszin- 
temelkedés korlátozza a használható
ságukat.

Az enprofillin az egy év végén 
772 ±153 mg napi adagban szedve 
4,37±2,57 mg/l-es vérszintet okozott, 
a javasolt terápiás vérszint 3—5 mg/1.

Apor Péter dr.

Az enyhe asztma kezelése — mikor 
indokolt az inhalált steroid? Drazen, 
J. M ., Israel, E. (Brigham nad Wo
mens Hosp., Boston): N. Engl. J. 
Med., 1994, 331, 737.

Az asztmások kétharmada enyhén be
teg, olykor egy-egy hörgtágító beszí- 
vással jól van és akkor kap steroidot, 
ha sűrűn lesz szüksége adrenerg szerre 
— vagyis megvárjuk a betegség kifejlő
dését s akkor adjuk a megelőzésre szol
gáló szert. Mások elsőként a steroidot 
adják. Haahtela és mtsai (N. E. J. M., 
1994, 331, 700—705.) az újonnan felfe

dezett asztmás betegek egy részének 
1200 pg budesonidOt, másik részének 
napi kétszer 600 pg terbutalint adtak 
két éven át. A steroidot belégzők min
den tekintetben kedvezőbb állapotban 
voltak, mint a másik csoport. A har
madik évben az addig terbutalint ka
pottak steroidra lettek átállítva, míg az 
addig steroidot szívók fele napi 600 pg- 
ra, másik féle placebóra lett átállítva. 
Az újonnan adott steroid lényegesen 
javította a betegek állapotát, de még
sem olyan mértékben, mint amikor ste- 
roiddal kezdtek a betegek. A másik 
ágon a steroid csökkentése vagy meg
vonása romlással járt együtt. Az aszt
ma azonban egyik csoportban sem 
progrediált.

Ezek alapján a steroid legyen az első 
szer? Igaz, hogy a közepes vagy nagy 
adag hatásos szer. Megéri-e a kockáza
tot, főleg a csontállomány csökkenté
sét? Erre bizonytalan a válasz, azért is, 
mert az enyhe asztma nem szokott sú
lyossá válni, súlyos COPD-be torkoll
ni. Úgy tűnik, hogy az USA mintegy 5 
millió enyhe asztmását (akik többnyire 
tünetmentesek, ilyen szakaszban nor
mális a spirogramjuk, havonta keve
sebb mint egy flakon spray ürül ki) 
nem lenne ésszerű steroiddal kezelni. 
Tartsuk meg ezt a szert a közepesen sú
lyos asztmásoknak, akiknek a légzés
funkciójuk romlik az évek során, nő a 
gyógyszerigényük, szaporodnak a tü
neteik.

Az asztma okát kellene jobban is
mernünk!

/ Apor Péter dr.

A serkentő látogató szerepe az aszt
mások ellátásában. Bryce, F. P. és 
mtsai (Univ. of Dundee, Westgate 
Health Centre): Brit. Med. J., 1995, 
310, 838.

A szívbeteg gondozásában eredmé
nyesnek látott „serkentő látogatás” 
(audit facilitator) a családi orvosok 
diagnosztikus és betegellátó tevékeny
ségét az asztma terén is javíthatja — ezt 
a feltételezést kontrollált, kettős vak 
vizsgálattal tanulmányozták. A „ser
kentő látogató” a részt Vevő 12 praxist 
évente egyszer látogatta és a betegkar
tonokat tanulmányozta át, tehát nem az 
orvossal, nem a nővérrel, nem a beteg1

gél került kapcsolatba, nem szólt bele 
a tevékenységükbe, de ellátta a praxi
sokat (akkor még receptre nem írható) 
peak flow mérővel, ismeretterjesztő ki
adványokkal az asztmáról, hordozható 
nebulizátorral és ellátó táskával. A 
kelet-közép-skóciai térségben 72 690 
személyt látott el a 12 praxis, a 1—15 
évesek száma 12 511 volt. Ezek közül 
asztma szempontjából kiemeltek az el
ső látogatás alkalmával az egy évre vi
sszamenő adatok alapján 3373 gyerme
ket, akiknél legalább egy „nagy” tünet 
(antiasztmatikum szedése, ziháló 
bronchitis, asztma diagnózis, két vagy 
több zihálás vagy bronchospasmus) 
vagy legalább két „kis” tünet (ekzema, 
tartós köhögés, bronchitis, első ágon 
családi asztma, szénanátha, allergia, 
bronchiolitis, szezonális tünetek, ötnél 
több mellkasi megbetegedés, legalább 
három antibiotikus kezelés légzési pa
nasz miatt) állott fenn. E gyermekek 
random kiválasztott felének a doku- 
mentumtasakjára rákerült a jól látható 
„beavatkozási csoport” címke, a má
sik fele volt a kontroll. A kiértékelés 
egy év múltán vakon történt, már eltá
volították a címkét, amikor a „látoga
tó” értékelte a kartonok alapján a bete
gek sorsát.

Az intervenciós csoportba soroltak 
kromoglikátot, majd steroidot inha- 
láltak.

Az asztma diagnózis kumulatív gya
korisága 8,4%, a ziháló bronchitisé 
4,6%, a terhelés okozta tüneteké 5,2% 
volt, összesen 574 gyerek kapott anti- 
asztmatikumot a megelőző negyedév
ben.

Az egy éven át követett, összesen 
3148 gyermek (ebből kontroll 1563 volt) 
közül 568-an jelentek meg orvosnál az 
intervenciós, és 242-en a kontrollcso
portban (2,18-szoros különbség), az 
asztmát 2,83-szor gyakrabban diag
nosztizálták, 1,52-szer gyakrabban írtak 
fel asztma megelőző szert. A kórházi 
ápolási napok száma az intervenciós 
csoportban 152-ről 122-ré csökkent, a 
kontrollcsoportban 69-ről 117-re nőtt. 
Az elsődleges ellátás orvosi és gyógy
szerköltsége az intervenciós csoportban 
nőtt 7 ezer fonttal, a kontroliokon ezer- 
fontnyit csökkent, a kórházi költségek 
ötezerrel csökkentek, illetve 7 ezerrel 
nőttek (1991-es árakon). A látogató és a 
projekt egyéb költségei nincsenek fel
tüntetve.
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A következtetés: jól lemérhető a sti
muláló látogatások szerepe az asztma 
diagnózisában és a kezelésében, persze 
az elsődleges ellátás kiadásait ez 
növeli.

Apor Péter dr.

Allergiás és invazív aspergillosis. 
Bumie, J. P. (Dept, of Med. Micro
biol., Manchester Med. Sch.): J. Roy. 
Soc. Med., 1995, 88, Suppl. 25, 41.

Az Aspergillus spp. által okozott egyre 
gyakoribb megbetegedések egyik for
mája az aspergilloma a tüdőben, a má
sik esetben a gyenge immunrendszerű 
beteg összes szövetét ellepi a gomba. 
Az allergiás bronchopulmonális for
mában maga a gomba az allergén. A 
cystikus fibrosisos betegekből izolál
nak gyakran gombát s ilyenkor felme
rül, hogy ez nemcsak veszélytelen kí
sérő, hanem oki tényező az állapot 
romlásában.

Először asztmásokon észlelték, 
hogy a visszatérő pulmonális tünetek, 
szegmentális atelektáziák kísérője az 
eozinofília és a köpetben az Aspergil
lus fumigatus. Asztmában és CF-ben 
ez 0,6—11%-ban fordul elő. A diagnó
zis pillérei az eozinofil pneumonia és a 
nyákdugó által okozott atelektázia, vér
es köpet-eozinofília, pozitív Prick az 
Aspergillus ellen, pozitív RAST, igen 
magas össz-IgE és IgG précipitáló anti
testek, a köpetben Aspergillus-fonalak 
és pozitív gombakultúra. A CF-es be
tegekben lehet csupán gombakolonizá- 
ció is, a fenti tünetek ilyenkor hiányo
san lelhetők fel.

Az invazív aspergillosis 90%-ban 
halálos, a betegektől köpet nem nyer
hető. Nem döntő érv a pozitív köpet- 
kultúra se, persze ha ismételten megta
lálható ugyanaz a fajta, akkor ez 
nyomós érv a CF-es betegen is. Az IgE 
vagy G típusú ellenanyagok kimutatá
sa, a vér vagy szövetkivonat elektrofo- 
retikus vagy izoelektormos fokuszálá
sa vagy egyéb elkülönítő eljárás 
segítségével, a précipitáló és az IgE-t 
kötő antigének tucatjait igazolta. Újab
ban a polimeráz láncreakcióval mutat
ható ki a gomba-DNA, melynek meg
jelenése a CF-es beteg vérében azt 
jelenti, hogy a gomba a kolonizációs 
szakaszból az invazívba ment át és

szisztémás gombaellenes kezelés szük
séges.

[Ref: A CF-eseket minden esetben 
gombaellenes szerrel is kezeljük, ha 
antibiotikumot kapnak.]

Apor Péter dr.

VÉRALVADÁS, THROMBOSIS

Mutáció az V. alvadási faktor gén
kódolásában és myocardialis infark
tus, stroke, valamint vénás trombózis 
kockázata látszólag egészséges férfia
kon. Ridker, P. M., Hennekens, Ch.
H., Lindpainter, K. és mtsai (Dept, of 
Medicine, Brigham and Women’s Hos
pital, Harward Medical School, Bos
ton MA, USA) N. Engl. J. Med., 1995, 
332, 912.

Az V. véralvadási faktor (F V) degra
dációjához szükség van az aktivált pro
tein C (pCa) hatására. Nemrégiben ki
mutatták, hogy ha a F V gén 
kódolásában specifikus pont-mutáció 
jelentkezik, akkor pCa-vel szemben 
rezisztencia fejlődik ki, ami vénás 
thromboemboliák kialakulására foko
zottan hajlamosít. A mutáció lényege, 
hogy a F V génjének 1691-es nukleotid 
pozíciójába arginin helyére glutamin 
kerül (G 1691 A). Ebben a pozícióban 
ugyanis az arginin jelenléte feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy a F V pCa által 
kiváltott proteolitikus inaktiválása lét
rejöjjön. Vénás trombózisban szenve
dő fiatal betegeken pCa rezisztenciát 
20—60%-ban észleltek, G 1691 A mu
tációt a F V génben pedig a holland né
pesség 3—5%-ában mutattak ki.

A világszerte feltűnést keltő Physi
cians’ Health Study keretében meg
vizsgálták a F V gén mutáció jelenlétét 
és ezzel együtt a trombózis kockázatát. 
(A randomizált, kettős vak, placebóval 
kontrollált nagyszabású vizsgálat során 
alapvetően az aspirin és a béta-karotin 
hatását tanulmányozták, hogy megálla
pítsák mennyiben alkalmas a két 
gyógyszer cardiovascularis betegségek 
és a rák primer prevenciójára.) A ta
nulmány kezdetén 14 916 látszólag 
egészséges férfi orvostól DNA vizsgá
latok céljára is vettek vért. A vérmintá
kat —80°-on tárolták. Átlagosan 8,6 
éves nyomon követés után az orvosok 
között 704 cardiovascularis betegséget

észleltek (374 myocardialis infarktus, 
209 stroke, 121 mélyvénás trombózis, 
pulmonalis embólia, vagy egyszerre 
mindkettő). Ezeken a betegeken keres
ték a F V gén G 1691 A mutációjának 
jelenlétét, vagy hiányát. A kontrollcso
portot ugyancsak 704, a vizsgálatban 
részt vevő, a betegekkel jól összeha
sonlítható, de mindvégig egészséges 
orvos képezte. A betegségek diagnosz
tikájában nagyon szigorú WHO krité
riumokat követtek. így pl. a mély vénás 
trombózis diagnózisához pozitív ve- 
nographiás, vagy ultrasonographiás 
(duplex) leletet vettek figyelembe; im
pedancia plethysmographiával, vagy 
Dopplerrel felállított diagnózist nem 
fogadtak el. A tüdőembóliát angio- 
graphiával, vagy kombinált perfüziós- 
ventillációs scintigraphiával kellett bi
zonyítani. A rákbetegséghez csatlako
zó, vagy a postoperativ periódusban 
keletkezett vénás trombózist a „secun
der” trombózisok közé sorolták, min
den más trombózist „primer” trombó
zisnak tekintettek.

Az artériás trombózisokat vizsgálva 
a mutációt egyenlő mértékben mutat
ták ki a myocardiális infarktusban és 
stroke-ban szenvedő betegeken, vala
mint az egészséges kontroliokon. A 
mutáció jelenléte tehát myocardialis 
infarktus, vagy stroke kialakulására 
nem jelent fokozott hajlamot.

Ezzel szemben a mutáció szignifi
kánsan gyakrabban fordult elő a vénás 
trombózisban, tüdőembóliában, vagy 
mindkét betegségben szenvedő betege
ken. Ha a mutáció jelen volt a vénás 
thromboemboliák relatív kockázata 
2,7-szer, a primer vénás trombózisok 
relatív kockázata pedig 3,5-szer na
gyobb volt a kontrollcsoporthoz ké
pest. A mutáció prevalenciája a 60 év
nél idősebb primer vénás trombózis
ban szenvedőkön volt a legmagasabb: 
28 %, ami 7-szer nagyobb relatív koc
kázatot jelent. Összességében a vizs
gált béteganyag 3%-án mutatták ki a F 
V gén mutációt.

Az eredményeket az Egyesült Álla
mok lakosságára átszámítva a mutáció 
prevalenciája: 6%. Az adatok azt biz- 
tonyítják, hogy ez a mutáció, ami pCa- 
vel szemben genetikus rezisztenciát 
hoz létre, az eddig felismert leggyak
rabban előforduló öröklődő faktor, ami 
vénás trombózisra predisponál.

Mivel az USA férfilakosságának
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6%-án a vénás thromboemboliák ki
alakulása genetikusán fokozott kocká
zattal jár, ezeket a veszélyeztetetteket 
szűrővizsgálatokkal meg kell keresni. 
Akiken a mutáció kimutatható, azok 
vénás trombózis esetén intenzívebb és 
prolongáltabb anticoagulans kezelésre, 
veszélyeztetett klinikai helyzetben pe
dig — pl. csípőízületi műtét előtt — ag
resszívebb thromboprofilaxisra szorul
nak.

[Ref.: Az utóbbi évek jelentős felfe
dezése Dahlbäck és munkatársainak 
munkássága nyomán, hogy a familiáris 
thromboemboliák hátterében leggyak
rabban ez a mutáció húzódik meg.]

Sándor Tamás dr.

Hospitaiizált betegek fatális tüdőem
bóliája: bizonyított téli csúcs. Manf- 
redini, R. és mtsai (Inst, of Int. Med., 
Univ. of Ferrara Med. School; Emer
gency Dept, St. Anna Hosp. of Ferra
ra; Second Med. Div. St. Anna Hosp. 
of Ferrara; Inst, of Gen. Surg., Univ. 
of Ferrara Med. School, Ferrara, 
Italy): J. Internat. Med. Res., 1994, 
22, 85.

Az utóbbi években számos akut cardio
vascularis esemény (myocardialis in
farktus, myocardialis ischaemia, hirte
len szívhalál) előfordulásának circa
dian ritmusát írták le. Cireannualis pe
riodicitást is észleltek, mind a cardio
vascularis, mind a cerebrovascularis 
megbetegedésekben. Gallerani és 
mtsai 1992-ben figyelték meg a fatális 
tüdőembólia circadian és cireannualis 
variációját nem hospitaiizált betegeken 
reggeli és téli csúccsal. Mivel a kórhá
zi tartózkodás megváltoztathatja az en
dogén ritmust, jelen vizsgálattal azt a 
kérdést tették fel, hogy hospitaiizált 
betegeken mutat-e szezonális variációt 
a fatális tüdőembólia megjelenése.

A vizsgálat 152 betegre terjedt ki (át
lagéletkor 72,8 ±  11,8 év; 83 nő, 54,6% 
és 69 férfi, 45,4%), akiket 1983. jan. 1. 
és 1990. dec. 31. között utaltak be a fer- 
rarai Szt. Anna kórházba és ott haltak 
meg tüdőembóliában. Az évszakos rit
mus analizálását a cosinor módszerrel, 
a szignifikancia megállapítását a 
Student- és Fischer-teszttel végezték.

A szerzők meg tudták erősíteni, 
hogy a hospitaiizált betegeken is je

lentkezik a téli csúcs, január végén, de 
ha a beteganyagot nemek szerint szét
választották, kiderült, hogy ez csak a 
nőkre érvényes.

A hideg hatására bekövetkező meg
növekedett szimpatikus idegrendszeri 
aktivitás és adrenalinürítés, a testfolya
dékok haemodinamikai változásaival 
együtt vezethet a vérnyomás emelkedé
séhez a téli hónapokban. "Mindezek a 
vérlemezkék számának téli emelkedé
sével együtt kedveznek a trombózis ki
alakulásának.

Nehéz megmágyarázni, hogy a fatá
lis tüdőembólia gyakoriságának téli 
csúcsa miért csak nőkön észlelhető. Az 
alvadási egyensúly változásai össze
függhetnek az endokrin rendszerrel. 
Lippi és mtsai 1985-ben TLA-betegek 
közül a nőkön mutattak ki prothrombo- 
tikus tendenciát.

A tüdőembóliának ez az időbeli min
tája periodikusan visszatérő hyperko- 
agulációs állapot eredménye lehet, 
aminek ismerete lehetővé teszi a meg
előző gyógyszeres beavatkozást a leg
sebezhetőbb periódusban és a nagyobb 
mértékben veszélyeztetett nőkön.

M. Odorfer Magdolna dr.

Az antithromboticus kezelés jelenlegi 
szempontjai. Lengfelder, W. (Klinik 
für Kardiologie und Internistische In
tensivmedizin des Klinikums Min
den): Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 
105.

A thromboemboliás megbetegedések 
növekvő előfordulási gyakorisága 
szükségessé teszi az antithromboticus 
terápia alapelveinek összefoglalását.

A szerzők a cikk bevezető részében 
röviden ismertetik az oralis antikoagu- 
lálás hatásmechanizmusát. A kumarin- 
származékok hatását befolyásoló 
gyógyszereket, illetve az egyéb fakto
rokat táblázatban foglalják össze.

A továbbiakban ismertetik az ISI 
(Nemzetközi Szenzitivitási' Index) és 
az INR (International Normalized Ra
tio) fogalmát és meghatározási módját. 
A klinikai gyakorlatban a Quick idő 
mellett mindenképpen ajánlják az INR 
használatát.

A közleményben az antikoagulációs 
terápia mellékhatásairól is olvasha
tunk. Legjelentősebb szövődmény a

vérzés, amely exponenciális összefüg
gésben áll az antikoagulálás intenzitá
sával. Ezenkívül a vérzés rizikóját nö
veli az idős kor (65 év felett), egyéb 
kísérő betegségek léte (pl.: veseelégte
lenség, gastrointestinalis vérzés, hy
pertonia). Ritkábban előforduló komp
likáció a bőmecrosis.

A kumarinszármazékok hatása fel
függeszthető a gyógyszer szedésének 
az abbahagyásával. К-vitamin, illetve 
K-vitamin-dependens alvadási fakto
rok adásával. Az antikoagulálás meg
szüntetése után az INR érték 24—72 
órán belül eléri a biztonságos tarto
mányt. Ez a folyamat parenteralis K- 
vitamin adásával gyorsítható. PPSB 
(Prothrombin, Proconvertin, Stuart— 
Power-faktor, anti haemophilias faktor 
B) készítmény alkalmazását a szerzők 
csak életveszélyes vérzés esetén tartják 
indokoltnak, mivel ezen az úton vírus- 
fertőzések átvitelét nem lehet teljes 
mértékben kizárni.

A továbbiakban az antithromboticus 
terápia általános indikációiról, az anti
koagulálás intenzitásáról és időtarta
máról olvashatunk.

A kezelés megkezdése előtt minden
képpen mérlegelni kell a várható terá
piás hasznot és a lehetséges mellékha
tásokat is. Korábban minden indiká
ciónál, az antithromboticus terápia 
olyan intenzitású volt, hogy a Quick 
idő 15—25% (INR 3—4,5) közötti ér
téket ért el. Újabb tanulmányok szerint 
a thromboemboliás megbetegedések 
jelentős részében kevésbé intenzív an
tikoagulációs terápia is hatásos. A 
szerzők megkülönböztetnek alacsony 
dózisú (INR 2—3) és igen alacsony dó- 
zisú (INR 1,5) antikoagulációs ke
zelést.

A legtöbb indikáció esetében az ala
csony dózisú terápiát (INR 2—3, 
Quick idő 20—35%) tartják indokolt
nak. Ebben az INR tartományban az 
embóliarizikó és a vérzéses szövőd
mény előfordulási gyakorisága egy
aránt alacsony.

A terápia időtartamát tekintve két fő
csoportba sorolhatók a betegségek: 
élethosszig (antithrombin III. hiány, is
métlődő thrombosisok, ill. tüdőembó
liák) és meghatározott ideig (postope
rativ, akut myocardialis infarctus, első 
tüdőembólia) tartó antikoagulációs te
rápia. A közlemény további részében 
az antithromboticus terápia egyes indi
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kációinál ajánlott kezelési intenzitásról 
és időtartamról olváshatunk. Vénás 
megbetegedéseknél és pulmonalis em
bóliánál részletesen ismertetik a kez
deti heparinkézelést, majd a per os an- 
tikoagulációs terápiát. Thrombosisnál 
ajánlásuk szerint az INR-t 2—3 közé 
kell beállítani, míg tüdőembóliánál
3—4,5 (3,5) a kívánatos érték.

Pitvarfibrilláció esetén az anti- 
thromboticus terápia szignifikánsan 
csökkenti a thromboemboliás kompli
kációk incidenciáját. Az antithromboti- 
cus terápia kumarinszármazékkal vagy 
thrombocytaaggregációgátlóval végez
hető. Pitvarfibrillációban primer profi
laxisként, magas embóliarizikó eseté
ben élethosszig tartó, alacsony dózisú 
antikoagulálást javasolnak (INR 2—3). 
Kontraindikáció esetén 100—300 mg 
acetilszalicilsav származék adása aján
lott. Alacsony embóliarizikónál az 
INR-tr 1,5—2,5 közé kell beállítani. 
Szekunder embólia profilaxisnál élet
hosszig tartó, oralis antiköagulálás az 
elfogadott.

Elektromos kardioverzió előtt és 
után 3—3 hétig szükségesnek tartják az 
antithromboticus kezelést. A beavatko
zás előtti terápia időtartama csökkent
hető, ha transoesophagealis echocar- 
diográfiával intracardialis thrombus 
jelenléte biztonsággal kizárható.

Vitium esetén, ha sinus ritmus áll 
fenn, thromboemboliás komplikáció 
nem fordult elő és intracardialis 
thrombus nincsen, akkor antikoagulá- 
ciós terápia beállítása nem indokolt.

Primer embólia profilaxisként, viti- 
umot (főleg mitralis stenosist) kísérő 
pitvarfibrillációnál alacsony dózisú 
(INR 2—3) antithromboticus terápiát 
javasolnak. Recidív embóliák eseté
ben, secunder profilaxisként, intenzí
vebb antikoágulálás (INR 2,5—3,5) 
szükséges.

Dilatativ cardiomyopathia esetében 
igen magas az intracardialis thrombu- 
sok előfordulási gyakorisága. Ezekben 
az esetekben az embóliarizikó függ a 
balkamra-funkciótól és a szívüregek 
nagyságától is. Cardiomyopathia ese
tén, ha pitvarfibrilláció, jelentősen 
csökkent balkamra-funkció vagy intra
cardialis thrombus áll fenn, minden
képpen antiköagulálás székséges.

Myocardialis infarktus után intenzív 
antikoagulációs terápia (INR 
2,5—4,5) ajánlott, így a reinfarktus, a

cerebrovascularis események gyakori
sága és a halandóság 20—50% közé 
csökkenthető. Egyidejűleg acetilszali
cilsav származékot is lehet adni. A ce
rebralis szövődmények gyakorisága, 
első fali infarktus után, 2—6% között 
mozog. A cerebralis és thromboembo
liás szövődményeket alacsony dózisú, 
oralis antikoagulálással (INR 2—3) 
meg lehet előzni. Elülső fali, nagy ki
terjedésű myocardialis infarktus esetén 
3—6 hónapig, közepes intenzitású, 
oralis antithriomboticus terápiát java
solnak. Egyértelmű indikációja az in
tenzívebb antikoagulációs kezelésnek 
az antracardialis stent implantációja.

Az utóbbi években olyan készüléke
ket fejlesztettek ki, amelyek segítségé
vel a beteg, otthon saját maga meghatá
rozhatja a véralvadási paramétereit és 
ellenőrizheti, illetve esetleg módosít
hatja az antikoagulációs kumarinte- 
rápiát.

Hitre Erika dr.

A különböző kumarinkészítmények 
hatásáról. Gulba, D. (Abt. Kardiol., 
Angiol., und Pulmologie Franz-Vol- 
hard-Klinik am Max-Delbrück-Cent- 
rum Universitätsklinikum Rudolf Vir
chow, Berlin, Németország): Dtsch. 
med. Wschr., 1995, 120, 423.

A folyóirat „Az orvosi gyakorlat” ro
vatában az alvadásgátló kezeléssel kap
csolatban az alábbi kérdések vetődtek 
fel: 1. lényegesen különbözik-e a 
phenprocoumon (Marcumar) és az 
acenokumarol (Sintrom) antikoagu- 
láns hatása; 2. igaz-e az hogy acenoku- 
marollal egyenletesebben lehet a 
prothrombinszintet beállítani és ezért 
ritkábban kell a Quick értéket kontrol
lálni; 3. mi a helyzet akkor, ha a beteg 
vérzik? Alacsonyabb-e a morbiditás és 
a mortalitás, ha phenoprocoumon he
lyett acenokumarolt használnak?

Kumarinkészítmények gátolják a 
májban a K-vitamin-dependens alvadá- 
si faktorok termelését (II., VII., IX. 
X.-faktor, C- és S-protein), maximális 
hatásuk néhány nap múlva következik 
be, amit a különböző faktorok felezési 
ideje szab meg. Ez pedig a C- és az S- 
protein esetében pár óra, míg a II. fak
tornál ennél hosszabb. Per os alvadás
gátló kezelést gyakorlatilag három ké

szítménnyel végeznek, melyek kémiai 
és farmakológiai tulajdonságai alapve
tően azonosak; ezek az acenokumarol, 
a phenprocoumon és a warfarin. A leg
nagyobb különbség a készítmények 
farmakokinetikájában észlelhető, még
pedig az elimináció gyorsaságában, 
aminek a félideje acenokumarolnál 
8—24 óra, warfarinnál 36—42 óra és 
phenprocoumonnál jóval hosszabb: 
80—270 óra. Ennek alapján a kezelés 
megszakítása vagy befejezése esetében 
a véralvadás is különböző időpontok
ban normalizálódik, pl. phenprocou
mon esetében 7—14 nap múlva. Min
den kumarinkészítmény effektusát 
individuális különbségek határozzák 
meg, amiért érthető, hogy a napi adag 
a Quick értékhez igazodik. Ennek az 
oka többek között az eltérő receptor- 
affinitás, a szervezet K-vitamin- 
statusa, a táplálék minősége, a máj
funkció és a kölcsönhatás gyógysze
reknek egész sorával. A per os alvadás
gátló terápia terápiás sávja keskeny és 
nemcsak a beteg közreműködésétől, 
hanem az orvos tapasztalatától és kö
rültekintésétől is függ. Amennyiben 
hosszú idejű kezelésre van szükség, ak
kor elhúzódó hatású készítményekre 
van szükség, aminek az az előnye, 
hogy az ellenőrzési periódus meg
nyújtható. A gyors hatásúaké már csak 
relatív, mivel К-vitamin, mint antido
tum gyakorlatilag mindenütt renelke- 
zésre áll. Váratlan, nagyobb vérzések
ben az antikoaguláns effektus szinte 
azonnal felfüggeszthető PPSB kon- 
centrátummal (II., VII., IX. és X. fak
torok) továbbá friss fagyasztott plasma 
transzfúzióval. A véralvadási laborató
riumokban kimutatott „rebound feno- 
mén” klinikai jelentőségét a közle
mény írója határozottan vitatja, viszont 
kétséges esetekben heparint javasol.

A gyógyhatást német nyelvterületen a 
thromboplastin idővel (Quick) ellenőr
zik, aminek a terápiás sávja általában 
15—25%. A különböző thromboplasz- 
tin készítmények miatt viszont, lénye
ges a terápiás sáv egyedi meghatározá
sa. Angolszász nyelvterületen az 
International Normalized Ratio (INR) 
pontosabb felvilágosítást ad az alvadási 
statusról, mint a százalékos érték, lé
nyege a beteg plasma és a kontroll 
norm, plasma alvadási idejének a há
nyadosa, ami nagy kumarinadag eseté
ben 2,5—4,5 között van, szembeállítva
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azokkal, ahol elegendőnek ítélik meg a 
kisebb mértékű alvadásgátlást, itt 
1,5—2,5. [Ref : Saját gyakorlatunkban 
ez a sáv teljes alvadásgátlást biztosít, 
haemorrhagia pedig lényegesen rit
kább, mint ott, ahol az INR 2,5 felett 
van.]

Hogy biztonságos és egyben hatásos 
kezelés érvényesüljön, ahhoz egységes 
„drug monitoring”-ra lenne szükség. 
Németországban a phenprocoumon 
terjedt el, a Sintromot (acenokumarol) 
előállító gyógyszergyár a fejlődéssel 
számolva többé nem forgalmazza.

Bán András dr.

C aktív proteinnel szembeni rezisz
tencia vénás thromboemboliás elvál
tozásokban, Trossaört, M ., Conard, 
X., Horellou, M. H., Samaha, M *  és 
mtsai: (Service d’Hématologie biolo- 
gique, Hótel-Dieu, F75181 Paris): 
Presse Médicale, 1995, 24, 209.

A szerzők közleményükben a haemo- 
statis (H) egy újabb anomáliájával fog
lalkoznak, amely teljesebbé teszi a 
mélyvénás thrombosis (TVP) heredi- 
taer modifikációit a C aktív protein 
(PCa) rezisztenciájával szemben. 
Dahlböck és mtsai első megfigyelése 
óta számos kutató foglalkozott ennek 
gyakoriságával, főleg olyan egyének
nél, akik elődei között TVP-s betegek 
szerepeltek. Úgy tűnt, hogy a PCa-val 
szembeni rezisztencia a leggyakoribb 
hereditaer oka a TVP-nek. Újabban 
megállapítást nyert, hogy az anomália 
physiopathologiája egy mutáció ered
ménye (Arg506Gln), amely állandóan 
jelen van az V-ös faktorban az V-ös fak
tor PCa lókuszán.

A szerzők egy prospektiv értékű ta
nulmányban igyekeznek a 175 betegnél 
mért, thromboemboliás eredmények
kel rendelkező egyedeknél, a PCa-val 
szembeni rezisztenciát elemezni. 
Részletesen leírják a vizsgálati anyagot 
és a módszert. Rendszeresen elvégez
ték a vizsgálatokat a PCa-val szembeni 
rezisztencia teszttel. Ez a vizsgálat pár
huzamban történt a coagulatiót gátló

* A különlenyomat a fent megjelölt szerzőtől 
igényelhető, fenti címen.

vizsgálatokkal. A 175 vizsgált beteg 
(37 férfi, 138 nő, 15—77 éves korig) 
elődei vénás-emboliás thrombosist 
mutattak. Egyik sem kapott megelő
zően anticoagulans vagy hormonális 
kezelést. A kezdeti 238 betegből kizár
tak különböző okok miatt számos 
egyedet, így csak 50-en (24 férfi, 26 
nő) kerültek az egészségesnek mond
ható kategóriába. Párhuzamosan, 50 
egyénnél, akiket egészségesnek tartot
tak (24 férfi, 26 nő, az átlagéletkor 
32,9±8,2 év) és akik semmiféle (anti
coagulans vagy hormonális) kezelést 
nem kaptak, végeztek vizsgálatokat.

A szerzők hivatkoznak az anyagvé
tel- és tesztvizsgálatokra, majd megad
ják azt a módszert — COATEST APC 
Resistance (Chromogenix, Suede) —, 
amely az APTT (részleges thrombo
plastin idő) meghatározásához ve
zetett.

Az eredmények értékelésében jelen
tős eltérés mutatkozik a tesztben az 
egészséges és kóros értékek között. A 
kontrollok átlagértékelésében 3,06±0,46 
a különbség. A férfiak és nők között 
szignifikáns eltérés nem jelentkezett.

A 175 beteg közül 29 (a betegek 
17%-a) 2,14-nél alacsonyabb értéket 
mutatott: a tesztkülönbség férfiak és 
nők között nem volt szignifikáns. Meg
jegyzendő, hogy 23 betegnél a 2,0-nél 
alacsonyabb a viszony. A PCa-val 
szembeni ellenállás 13 %. Semmi kap
csolat nincs az életkor és a betegek ál
lapota szerint.

A PCa-ellenes 14 betegnél, ahol az 
V-ös faktor génje mutatiójának — 
Arg506Gln — kimutatása vált lehető
vé: 4-nél találtak társult TVP nélküli 
pulmonalis embóliát, 22-nél TVP-t, 
közülük 4-nél pulmonalis embóliát is, 
3-nál felületes recidiváló vénás throm
bosist. A PCa-val szemben rezisztens 
egyéneknél 29-ben bizonyították a 
thromboemboliás elemek részvételét: 
a 29 beteg közül a H TVP nélküli 
thromboemboliás elváltozás, 22 mély
vénás thrombosissal kísért, emellett 
négy pulmonalis szövődménnyel tár
sultjelenség volt. Az egyéb elváltozást 
fokozó epizód: pulmonalis embolia, 
terhesség, ez utáni állapot, oestroprog- 
restativ, postoperativ állapot. A köze
pes életkor 33,9 ±14,6 év volt.

A 29 PCa-val szemben rezisztens be
tegből több mint 34%-nál találtak 
mélyvénás thrombosist. 16-nál voltak

(55%) az elődök thromboemboliások. 
A családvizsgálat kimutatta, hogy a 
PCa-val szemben rezisztensek ennél 
kisebb számban vannak.

Egy táblázatban bemutatják, hogy 
146 betegnél, akiknek az elődjei PCa- 
val szemben rezisztens thrombosisban 
szenvedtek, milyen elváltozásokat ész
leltek.

A megbeszélésben alábbiakat hang
súlyozzák a szerzők: 1. 50 vizsgált, 
egészségesnek tartott egyén közül kettő 
normális eredményt mutatott. Ezt alá
húzza, hogy a PCa-val szembeni re
zisztencia 1,6—7,0% között ingadozik a 
normális népességben. 2. Ellentétes 
vélemények alakultak ki a PCa-val 
szembeni rezisztencia és a nem és a kor 
kapcsolatát illetően, egyik résznél 
sincs mérhető befolyás. 3. 29 betegnél 
észlelt vizsgálati eredmény bizonyítja: a 
TVP-s előzménnyel terhelten, sem a 
nem, sem a kor nem játszik szerepet.
4. A PCa viszonnyal szembeni ellen
állás, 29 TVP-s betegnél, azaz 
17%-ban azt mutatta, hogy reziszten
sek a PCa-kapcsolattal szemben. 5. A 
fentebb említett, PCa-val szembeni re
zisztencia 29 TVP-s egyednél azt is 
mutatta, hogy a különbségek válto
zók.

A PCa-val szembeni ellenállás 29 
megfigyelésének változata azt mutatja, 
hogy lényegében mélyvénás thrombo- 
sisról van szó. Úgy tűnik, hogy 15— 
20% gyakorisággal az érték a legérzé
kenyebb kategóriában a legnagyobb. 
Sajátos megfigyelés a nők predomi- 
nanciája (17—90%). A vénás thrombo- 
sisok főleg a terhességgel és az oest- 
roprogestativ kezeléssel társulnak.

A szerzők eredményei megerősítik, 
hogy a PCa-val szembeni ellenállás a 
coagulatio leggyakoribb zavara, a 
thromboemboliás pathologiában, 
messze az egyéb haemostasis-zavarok- 
tól. A PCa-val szembeni ellenállás ta
nulmányozása nagyon fontos a throm- 
bosisok biológiájának a kutatásában, 
azért is, hogy a megfelelő profilaktikus 
és terápiás következtetéseket megte
gyük. Valószínű, hogy az új chromo- 
metriás és amidolytikus mérések és a 
molekuláris biológia hasznos eszközö
ket ad a kezelés, a megelőzés javí
tásához.

Kövér Béla dr.
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TRAUMATOLÓGIA

Kóros személyiségalkat garázdaság 
áldozatain: DATES-szindróma. She
pherd, J. P. és mtsai (Dept, of Oral 
Surgery, Medicine and Pathology, 
Univ. of Wales, College of Medicine, 
Heath Park, Cardiff CF4 4XY Wales, 
Anglia): J. Royal Society of Medicine, 
1995, 88, 85.

Az erőszakos bűnözés, garázdaság szá
mának emelkedése a nyugati világban 
ismert gond. Ennek áldozatai nemcsak 
fizikailag, de psychologiailag is sérül
nek. Ugyanakkor a traumatológiában 
is terjedő igény a sérülés megelőzésére 
való törekvés.

Szerzők munkájukban egy jól körül
írt betegcsoportot definiálnak, amely a 
vizsgált paraméterek szerint egyértel
műen elkülöníthető a szokványos bal- 
esetes sérültektől. Ismert, hogy a ga
rázdaság során sérültek gyakrabban 
szenvednek szorongásban, depresszió
ban, psychiatriai kórképekben a sérü
lésüket követően, mint az egyéb bal
eseti sérültek, ugyanannyi idővel a 
sérülés után.

Most azonban megfordítják a kér
dést és azt vizsgálják, hogy vajon azok 
a sérültek, akik garázdaság áldozatai, 
az erőszakos eseményeket megelőzően 
is már „mások” voltak-e a „normál” 
baleseti sérültekhez képest.

433 erőszakos cselekmény során sé
rült személy 10 éves, sérülést megelőző 
anamnesisét, szociális hátterét vizsgál
ták meg megfelelő kontroll „normál” 
baleseti sérültekhez viszonyítva. Azt 
találták, hogy az előző Csoport tagjai 
sokkal gyakrabban voltak betegek, 
gyakrabban kértek kórházi kivizsgá
lást, gyakrabban estek át elektív sebé
szeti beavatkozáson, gyakrabban vol
tak kábítószer-fogyasztók: Szociálisan 
ezek a sérültek gyakran származtak fel
bomlott családból, bűnöző környezet
ből, olyan miliőből, ahol durva fegyel
mezés van, máskor pedig éppen ellen
kezőleg, az ellenőrzés teljes hiánya a 
jellemző. Utóbbi egyik következménye 
a kábítószerezés. Innen adódik a gya
koribb psychiatriai vizsgálatokon való 
jelentkezés. Érdekes azonban, hogy ez 
mindig a kábítószer-fogyasztással kap
csolatos és nem egyéb psychiatriai 
problémákkal. A fent körvonalazott 
psychoszociális csoportot nevezik

DATES-szindrómának (drug abuse, 
assault, trauma és elective surgery sza
vak kezdőbetűiből), amelynek alapja 
aszociális személyiségzavar.

Detre Zoltán dr.

Halálos motorkerékpáros balesetek 
és a védősisak használata. Sarkar, S., 
Peek, C ., Kraus, J. F. (South Calif. In
jury Prevent. Res. Center, Dep. Epi- 
dem. School Publ. Health Univ. Cali
fornia, Los Angeles): J. Trauma, 1995, 
38, 242.

Los Angeles Country 16 hónap alatt 
bekövetkezett halálos motoros balese
teit dolgozták fel, 173 esetet. Közülük 
37 hordott sisakot, 127 nem, 9 eset 
kérdéses.

A védősisakot viselőkön a törzs sé
rülése volt a leggyakoribb, a sisakot 
nem viselőkön az összes esetek 2/3-át a 
fej monotraumái tették ki. A súlyos és 
legsúlyosabb fejsérülések arányában 
volt nagy az eltérés. Az összes sérülést 
tekintve a sisakot viselők fejsérülésé
nek súlyossága egy teljes AIS-fokkal 
volt enyhébb.

Adataik nem igazolták azt az állítást, 
hogy a fej védelmével a nyaki gerincen 
következik be gyakrabban súlyos sérü
lés: a nyaki gerinc sérülése sisakot nem 
viselőkön kilencszer volt gyakoribb.

A sisakot viselőkön a mellkas és has 
jobb védelme még megoldandó meg
előzési feladat.

Kazár György dr.

Szükségtelen laparotomiák sérülés 
után: a morbiditás progresszív vizs
gálata. Renz, B. M ., Feliciano, D. V. 
(Grady Mem. Hosp. Emerg. Univ. 
School Med. Atalanta): J. Trauma, 
1995, 38, 350.

Akik könnyedén állítják fel hasi sérülés 
gyanúja esetén a laparotomia javallatát, 
úgy vélik, hogy a műtéttel kapcsolatos 
szövődmények aránya minimális.
Ugyanakkor vannak, akik jelentős szö
vődményeit hangoztatják. A szövődmé
nyek arányát eltérően adják meg retro
spektív tanulmányok, prospektiv
vizsgálat azonban eddig nem történt.

Randomizálás lehetetlen, ezért a má

sodik legmegbízhatóbb vizsgálatként 
anyaguk prospektiv követését végez
ték. A szükséges és szükségtelen lapa
rotomiák közötti különbséget levonva 
adódik magának a beavatkozásnak va
lószínű szövődményaránya.

Osztályukon 3 éven keresztül vizs
gálták, milyen műtéti szövődmények 
jelentkeztek, ezeket mennyiben befo
lyásolták kísérő sérülések, milyen 
arányban fordult elő szövődmény kísé
rő sérülés nélküli esetekben, ha nyílt 
hasi sérülés nem volt.

Összesen 938 laparotomia közül 254 
mutatkozott szükségtelennek (159 lapa
rotomia teljesen negatív volt): 291 nyílt 
sérülésből 122, 548 lövéses hasi sérü
lésből 128 és 99 fedett sérülésből 4. A 
szükségtelen laparotomiák leggyako
ribb oka a bemeneti nyílás helye (78 
eset), sebfájdalom és érzékenység (76 
eset), valamint hypotensio (38 eset) 
volt. lll-en szenvedtek kísérő sérülést: 
leggyakrabban fedett, legritkábban 
szúrt sérülés esetén. 105 betegen je
lentkezett szövődmény (41,3%), kísérő 
sérülés esetén 61%-ban, anélkül 26 %- 
ban. Az irodalomból átvett szövődmé
nyek nem mindegyikének van sebészi 
jelentősége, anyagukban arányuk meg
haladta az irodalomból ismert arányt. 
A kísérő sérülések jelentős arányban 
növelték a szövődmények arányát és sú
lyosságát. 81 esetben nem volt kísérő 
sérülés és teljesen negatív volt a lapa
rotomia, ezeknek a betegeknek 
V5-ében volt szövődmény. A szükség
telen laparotomia közvetlen szövődmé
nye a vékonybél elzáródása volt, amely 
4 betegen 5 műtétet igényelt. Ebben a 
csoportban halálesetük nem volt.

Kazár György dr.

Lőfegyver okozta combszártörések 
közvetlen velőűrszegezése. Nicholl, 
R. M., McCoy, G. F. (Fracture Clin. 
Roy. Victoria Hosp. Belfast): Injury, 
1995, 26, 257.

Az erőszak növekedésével a lövés 
okozta törések aránya is emelkedik. A 
combcsont lövés okozta szártörései a 
comminutiv törés és a megfelelő re
positio nehézsége miatt nehezen lát
hatók el. A fertőzött lövedék és az ér-, 
idegsérülés lehetősége növeli a prob
lémát. Irodalmi közlések a velőűrsze-
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gezést 1—2 héttel a sérülés után java
solják.

Kórházukban 14 ilyen sérülést láttak 
el, közülük 3-nak volt érsérülése. Ese
teiket a sérülés után 8 órán belül (átla
gosan 6 óra után) operálták statikusan 
rögzítő reteszelő velóűrszegezéssel. 
Sebkimetszés után a lövedéket eltávolí
tották, a sebet öblítették, a sebet 5—7 
nap után zárták.

13 törés 3—8 hónap után gyógyult, 9 
kitűnő, 4 jó  eredménnyel. Egy esetben 
keletkezett álízület, ez újraszegezést 
igényelt. Mély fertőzéses szövődmé
nyük nem volt.

Kazár György dr.

Fixateur externe a nyűt alsóvégtag- 
törések primer és végleges ellátásá
ban, Has, B., Jovanovic, $., Werthei
mer, В. (Orthop. Dep. Clin. Hosp. 
Osijek, Croatia.): Injury, 1995, 26, 
245.

1991—1992-ben Horvátország védelmi 
háborújában Eszéken 6024 sebesültet 
láttak el, közülük 1658 került kórházi 
felvételre. A sebesültek 2/5-e polgári 
személy volt. 2178 volt alsóvégtag
sérülés (1377 lábszár- és 801 combsé
rülés). Az 1320 nyílt törés közül 956 a 
lábszáron, 464 a combon volt. 140 
esetben következett be jelentősebb ér 
sérülése. 192 sérült 215 nyűt törését 
rögzítették fixateur externe-nel.

20 esetben következett be osteitis, 
21-ben keletkezett álízület. Utóbbiak
ban az eszköz eltávolítása után osteo
synthesis és csont beültetése történt, 
ezek közül 9-ben keletkezett osteitis.

Eredményeik alapján a fixateur 
externe-t szilánk okozta nyűt törés ese
tén — a repositiót elvégezve, szükség 
esetén fasciotomiával, a végtag kisfokú 
rövidítésével, a sérült ér resectiójával 
és end to end varratával — választandó 
eljárásnak ítélik, amely az esetek több
ségében végleges megoldás.

Kazár György dr.

Folyamatos kryotherapia — előrelé
pés a poszttraumás és posztoperativ 
oedema kezelésében. Stöckle, U. és 
mtsai (Abt. Unfall — Wiederherst. — 
Chir. Univ. R. Virchow, Berlin): Un
fallchirurg, 1995, 98, 154.

Boka- és lábsérülés esetén az oedema 
gyakran késlelteti a műtéti ellátást és a 
sérült mobilizálását. A duzzanat gyor- 
sább csökkentése érdekében számos 
klinikán kezdték meg — a végtag ma
gas elhelyezése és gipszsín mellett — a 
hideg különböző alkalmazásmódjait. 
A szerzők azt vizsgálták meg, hogy a 
folyamatos kryotherapia jobb hatású-e, 
mint az intermittálva alkalmazott. Eb
ből a célból 40 boka-, Ш. sárokcsonttö- 
röttet és szalagsérültet vizsgáltak ran- 
domizálva a két eljárás összehasonlí
tására.

Az eljárás és eszközök, valamint 
mérésmódszerük leírása után az ered
ményeket hasonlítják össze. Folyama
tos terápiával 24 óra után egyetlen eset
ben sem találtak további duzzadást, 
intermittáló alkalmazás után három 
esetben. Az átlagos csökkenés 24 óra 
után 34 % volt, 4 nap után 69 %, míg az 
intermittáló kezelésben a javulás 
18%-ot, Ш. 43%-ot tett ki. Hasonlóak 
voltak az eredmények műtét után is. 
Sebgyógyulási zavar egyik csoportban 
sem fordult elő.

Kazár György dr.

SZERVÁTÜLTETÉS

Halálokok vesetranszplantált recipí- 
ensekben (1968—1991 között boncolt 
102 eset alapján). Reis, M. A. és 
mtsai (Roberto S. Costa, Associate 
Professor, Dept, of Pathology, Faculty 
of Medicine of Ribeiräo Preto, Ribei- 
rao Preto, SP, Brazil 14049-900): J. 
R. Soc. Med., 1995, 88, 24.

1968—1991 között a brazfliai Sao Paulo 
Egyetem Vcsetranszplantációs Részle
gében 435 betegen 449 vesetranszplan
tációt végeztek. 176 beteget veszítettek 
el, 102 esetben történt boncolás. Szer
zők ezen 102 boncolt esetet dolgozták 
fel a halálhoz vezető okok szempontjá
ból. Leggyakrabban infekció vezetett a 
betegek halálához (69,9%); a halálos 
infekciózus szövődmény kiváltásáért 
leggyakrabban (5 8%-ban) közelebbről 
nem meghatározott baktériumok vol
tak felelősek. A letális kimenetelű in
fekciók 27,5 %-ában volt mycosis, első
sorban Cryptococcus, Pneumocystis 
carinii (Edman, J. C., Kovács, J. A., 
Masur, H. és mtsai: Ribosomal RNA

sequence shows Pneumocystis carinii 
to be a member of the Fungi. Nature 
1988, 334, 519.), Aspergillus kimutat
ható. Cytomegalovirust (CMV) 12 re- 
cipiensben mutattak ki, azonban egyi
kük sem volt közvetlenül felelőssé 
tehető a halálért. A CMV-infekció leg
fontosabb hatása, hogy multiplex in
fekciókra prediszponál (Rubin, R. H.: 
Infection in the renal and liver trans
plant patients. In: Rubin, R. H ., 
Young, L. S. eds. Clinical Approach to 
Infection in the Compromised Host, 
Znd edn. New York: Plenum, 1988: 
557—621.). Disszeminált Herpes
simplex infekció 3 beteg halálát okoz
ta. Felhívják a figyelmet arra, hogy 
transzplantáltakban az infekciózus fo
lyamat diagnózisa gyakran nehéz, mi
vel az immunosuppressio miatt a klini
kai tünetek elenyészőek lehetnek.

A halálokok további csoportjai vol
tak: cardiovascularis (12,7%); emésztő
rendszeri (7,8%); graft kilökődés 
(6,9%); tumor okozta halál (2,0%); 
meghatározatlan (1,0%). Kiemelném, 
hogy malignus tumor feltűnően ritkán, 
mindössze 2 esetben fordult elő, mind
kettő lymphoma volt. Magyarázata az 
lehet, hogy a transzplantációt követő át
lagos túlélési idő rövid volt (2,6 év). Az 
emésztőrendszeri halálokok között leg
gyakoribb volt a cirrhosis. Bár jól is
mert a vírusok szerepe a krónikus máj- 
károsodás genezisében, felvetik egyéb 
hepatotoxikus tényezők (különösen az 
immunosuppressiv és antihypertensiv 
kezelés) esetleges szerepét is.

Mágori Anikó dr.

Vesetranszplantáció után kialakuló 
urogenitalis tumorok. Berlin, M.-F. 
és mtsai (Hőpital Pitié-Salpetriere, Pa
ris, France): Eur. Radiol., 1995, 5, 26.

Ismeretes, hogy szervtranszplantáción 
átesett betegeknél megnő a malignus 
tumorok kialakulásának veszélye, kü
lönösen a bőr eredetű laphámrákoké és 
a lymphomáké. Ez utóbbiak gyakori
sága különösen a cyclosporin-A nevű 
immunszuppresszív szer bevezetése 
óta nőtt (egyes adatok szerint 350- 
szeresére), mely egyébként drámai 
módon javította a vesetranszplantációk 
eredményeit. Az immunszuppresszió 
mellett a krónikus allogén hatást, a
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graft-versus-host-reakciót és bizonyos 
vírusaktivációt (Epstein-Barr-ví- 
rus-^Burkitt-lymphoma) is felelőssé 
tesznek a megváltozott tumorgyakori
ságért. Saját, 20 éves transzplantációs 
anyagukat áttekintve a szerzők vi
szonylag sok urogenitalis tumort talál
tak (az összesnek csaknem Ve*-a). Je
len tanulmányukban ezt a 9 esetet 
elemzik (2 vese- és 1 hólyaglympho- 
ma, 1 vesecarcinoma, 1 epidermoid 
carcinoma vesemedencében, 3 urothe- 
lioma, 1 embrionális carcinoma heré
ben). A lymphomák non-Hodgkin-tí- 
pusúak voltak, 2 közülük cyclosporin- 
kezelt betegen alakult ki, a harmadik
hoz viszonyítva jelentősen rövidebb 
időn belül, és azzal ellentétben a biop- 
siás anyagból Epstein—Barr-vírust le
hetett kimutatni. A cyclosporin-kezelt 
betegek lymphomái jól körülírt tumo
rok voltak, belsejükben kis necrosis- 
sal, és a cyclosporin-dózis csökentésé- 
re, monoclonalis antitest-, Ш. 
kemoterápia hatására teljes regressziót 
mutattak. Ezzel szemben a harmadik 
lymphoma infiltrativ növekedésű volt 
és radikális nephrektomia ellenére 
halálhoz vezetett. A harmadik cyclo
sporin-kezelt betegnél epidermoid car
cinoma alakult ki. Itt az alapbetegség 
Balkan-nefropátia volt, melyről is
mert, hogy gyakran jár együtt húgyúti 
rákokkal. A vesecarcinomás, a három 
(krónikus dohányos) urotheliomás és a 
heretumoros beteg nem kapott cyclos- 
porint; az embrionális carcinoma 
mindössze 5 hónappal a transzplantá
ció után, tüdő- és retroperitonealis me- 
tastasisain keresztül került felfedezés
re. A szerzők megállapítják, hogy a 
transzplantáción átesett, ill. cyclospo- 
rinnal kezelt betegekben kialakuló tu
morok nemcsak gyakoriságban, de 
szövettanilag és a betegség lefolyása te
kintetében is eltérnek az átlagpopulá
ció tumoraitól. Az urogenitalis daga
natok feltűnően gyakori előfordulása 
miatt hasznosnak és szükségesnek tart
ják a vesetranszplantáltak legalább 
évenkénti ultrahangos kontrollvizs- 
gálatát.

Szabó Erika dr.

Vitatottak a xenotransplantatiók.
Meijer Van Putten, J. B.: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1995, 139, 248.

Az állati szövetekből származó trans- 
plantatumok iránti érdeklődés növeke
dése nyugtalanságot váltott ki az ame
rikai Food and Drug Administration 
(FDA) köreiben. Félő, hogy xeno- 
transplantatiónál veszélyes pathogenek 
jutnak az emberbe (Science, 1995,267, 
19.). Újabban különböző állatfajokból 
származó transplantatumokkal végzett 
kísérletek iránt nagy az érdeklődés, 
kevésbé lökődnek ki, mint a fajazonos 
szervek. A Columbia Presbyterian 
Medical Center sebészei engedélyt 
kértek elöljáróiktól, hogy páviánszíve
ket transzplantálhassanak babykbe ide
iglenes megoldásként, amíg egy meg
felelő emberi donort nem találnak. 
Elismerik ugyan a lehetséges kockáza
tot, hogy kórokozó csírákat is beültet
hetnének ezzel, mint ahogy az AIDS- 
vírus is feltehetően az afrikai majmok
tól származik. Ezért transplantatio 
előtt minden ismert vírust ellenőrizné
nek és a befogadás utáni tüneteket is 
gondosan ellenőriznék, de ezzel egy 
addig nem ismert vírus még jelentkez
hetne a betegnél. Nemrégiben ismertté 
vált, hogy a San Antonio-beli South
west Foundation for Medical Re- 
search-i majomkolóniából 7 majomnál 
encephalitisszerű megbetegedést oko
zott egy addig ismeretlen vírus (Scien
ce, 1994, 264, 1523.). Ez a majomko
lónia adja a legtöbb szervet a xeno- 
transplantatiókhoz. Az FDA szerint 
szigorítani kell a vizsgálatokat, a pa
thogenek felismerését, vagy kóroko
zók nélküli állatkolóniákat kellene lé
tesíteni. Egyelőre csak a sebészeket 
figyelmeztették, de alkalmasint új biz
tonsági normák lépnek májd életbe.

Ribiczey Sándor dr.

A szív-tüdő átültetés u tá n . . .  Corris, 
P. A. (Freeman Hosp., Newcasüe upon 
Tyne): J. Roy, Soc. Med., 1995, 88, 
Suppl. 25, 37.

A szív-tüdő és a két-tüdő átültetését 
leggyakrabban a cystikus fibrosisos be
tegeken végzik el, a felnőttek 
38%-ában ez az indikáció, a második 
ok az emfizéma. Gyerekeken világ
szerte az összes transzplantált beteg 
61%-a CF-es, öt év feletti személy. Az 
egyéves túlélés 55—70%.

A műtét indoka a sokasodó kórházi

kezelés, a rezisztenssé vált infekciók, a 
testsúly és a légzésfunkciók romlása a 
táplálási és fizioterápiás segítség elle
nére. Ha az elvárt FEVi érték 30%-a 
alá csökken a légzésfunkció, ha emel
kedik az artériás CO2 nyomás, ha nő 
az oxigénigény, ezek sürgetik az átülte
tést. Ha már lélegeztetőgépre szorul a 
beteg, a műtét elkésett. Az orron át po
zitív nyomású intermittáló ventiláció- 
val elérheti némelyik, már előjegyzett 
beteg az átültetést. Bármely szerv ká
rosodása vagy a mindenre rezisztens 
Pseudomonas cepacea infekció kizárja 
az átültetést.

A technika a szív-tüdő együttes átül
tetésétől a szekvenciális tüdőátültetés 
felé haladt. Az utókezelés azonos: a 
korai postoperativ szakban negatív 
kristalloid egyensúlyt kell fenntartani, 
acetylcysteint és cisapridot kap a beteg 
a meconium-ileus-szerű állapot meg
előzésére. Pancreas enzimet és cyclos- 
porint, H2-receptor antagonistát (ref
lux ellen) és steroidot kap, ez utóbbi 
hozzájárul a diabetes manifesztálódá
sához a transzplantáltak háromne
gyedén.

Az immunszuppressziót az azathi- 
oprin, a metilprednisolon, a cyclospo
rin és az antithymocyta globulin oldja 
meg. A monoklonális antitest O K T 3 

az infekciók esélyét fokozza. Ha az el
ső 3 hónapban ritka a rejekciós shub és 
fél év után a hörgőn át végzett tüdő- 
biopszia sem utal érrejekcióra, a ste
roid elhagyható. A cyclosporin szint 
3—500 jUg/1 között kívánatos, a felszí
vódást zavart volta miatt napi három
szori osztásban adandó. Antibiotiku
mot célzottan adnak, flucloxacillint és 
pseudomonas elleni szert. A donor tü
dők hörgómosadékában 63%-ban ta
láltak pathogen flórát. A pseudomonas 
ellen nebulizált colomycin, a herpes 
pneumonia ellen acyclovir, a cytome- 
galia virus eilen hyperimmun globulin 
adható. A klinikum, a spirogram és a 
rtg segít a rejekciók felderítésében, 
hörgőmosás és tüdőbiopszia kötelező 
minden romláskor az első 3 hónapban. 
Érkilökődés П. fázisában már adandó 
a metilprednisolon, 10 ittg/kg. Azon 
igen ritka esetben, ha a streoid nem 
szünteti meg a kilökődési reakciót, 
OKT3 vagy ATG adandó. A teljes 
lymphoid besugárzás is segíthet. A ru
tinszerű biopszia a jó állapotban lévő 
betegben is Segít a fedett rejekció fel-
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derítésében és az immunszuppresszió 
dozírozásában.

Ezek ellenére öt év alatt a betegek 
30—50%-án obliterátív bronchiolitis 
lépett fel, amely többnyire a krónikus 
allograft kilökődés jele. Az immun- 
szuppresszív szerek dózisának emelése 
csak lassítja a folyamatot. A megelőzés 
a kutatások célja.

Komoly fenyegetés az Osteoporosis 
és a csigolya-összeroppanás, kalciu
mot és bifoszfonátot adnak ellene. A 
májártalom gyakran rejtve marad.

A lymphoproliferativ betegség az 
Epstein—Barr-vírus-infekció által be
indított abnormális T-sejt-burjánzás 
eredménye, a betegek 5%-ánál lép fel. 
Korai diagnózis kell, mielőtt a szervi 
fellépésről szisztémássá váltana át. Az 
egy éven belül jelentkező ilyen beteg
ség jobb indulatú, mint a későbbi. Az 
E—B. seronegativ recipiensek pozitív 
tüdőt kapva gyakran kapnak lympho
proliferativ betegséget — így főleg a 
gyermekek. Acyclovir és az immun
szuppresszió csökkentése a teendő, de 
CHOP vagy YAPEC-B is hatásos le
het.

Apor Péter dr.

Spiroergometria egy és két tüdő átül
tetése után. Orens, J. B. és mtsai (Ta- 
ubman Center, Abn Arbor, Michigan): 
Chest, 1995, 107, 144.

Obstruktiv tüdőbetegség, fibrózis és 
érbetegség miatt 14 beteg részesült 
egyoldali és 11 beteg kétoldali tüdő 
átültetésben, amely után háromhavonta 
egy éven át spiroergometriás teszteken 
is átestek. Feltételezték, hogy az alap
betegség nagyobb mértékben korlátoz
za az aerob funkciókat az egy tüdő 
átültetése után.

Három év alatt 49 tüdőátültetést vé
geztek, s közülük csak a stabil állapo- 
túakat vonták be a vizsgálatba.

Három hónappal a műtét után sem az 
alapbetegségek, sem a kapott tüdő szá
ma szerint nem különbözött a vitálka- 
pacitás, az akaratlagos maximális ven- 
tiláció és a diffúziós kapacitás. A 
FEVi elmaradása a várt értéktől az 
egy tüdőt kapott obstruktiv betegeken 
volt a legkifejezettebb. Az aerob telje
sítőképesség is közel azonos volt a cso
portokban: 57—85 wattos csoportátla

gok, a várt aerob kapacitás (Wasser- 
man szerint kell-értékek) 38—51%-a. 
A fő különbség a terhelés alatt az oxi- 
génszaturáltság fokában volt: a két tü
dőt kapottaké nem csökkent, az egy tü
dőt kapottaké 0,7—3%-nyit csökkent.

A 6. hónapig tovább nőtt az aerob ka
pacitásuk, majd az egy tüdőt kapottaké 
csökkent a 3. hónapi értékig, a két tü
dőt kapottaké kevésbé. A légzési muta
tók (ventiláció per MVV stb.) alig vál
toztak, nem változott a légzési anaerob 
küszöb sem (amely az aerob kapacitás 
26—38%-a volt: nagyon alacsony ér
ték!!), a VE/MVV 45-63%  között 
maradt s ez ellene szól annak, hogy a 
terhelés korlátozó tényezője a tüdő 
lenne.

Az alacsony aerob kapacitás és az 
igen alacsony anaerob küszöbérték a 
kardiális „edzés” elmaradásával ma
gyarázható, a betegek fizikailag inaktí
vakká váltak.

Az egy tüdő átültetése is hasonló 
mértékű javulást hoz, mint a két tüdőé. 
A rehabilitáció, a fizikai aktivitás foly
tatása nagyon fontos tényező.

Apor Péter dr.

A vékonybél transplantatiója. Mole- 
naar, J. C. (Rotterdam): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1995, 139, 419.

1959-ben Lillehei közölte, hogy egy a 
kutyából kivett béldarab, in vitro meg
őrizve ischaemiásan, eredménnyel 
vissza volt ültethető a kutyába, a kutya 
életben maradt. Ez lelkesítette a 
vékonybél-átültetéssel foglalkozó la
boratóriumokat, hogy klinikai próbá
kat végezzenek embereknél is. A rossz 
eredmények miatt a hetvenes évek kö
zepén elhalványodott az érdeklődés és 
csak az erős hatású immunsuppressi- 
vum, a cyclosporin gyártásával fokozó
dott az érdeklődés a vékonybél trans
plantatiója iránt, kezdetben állatkísér
letekkel, később az embernél is. 1993- 
ban Párizsban tartották meg a harma
dik nemzetközi szimpóziumot 400 
résztvevővel, 1991-ben Rotterdamban 
rendezték meg a következő szimpóziu
mot, de csak 40 résztvevővel. Minden
esetre a vizsgálatok megindultak, 
majdnem minden előadás és poster az 
állatkísérletekkel foglalkozott, de Re- 
villon párizsi csoportja 7 gyermeknél

végzett 9 transplantatiójának rossz 
eredményei (csak egy 4,5 éves gyer
mek maradt életben, de ennél is az im- 
munosuppressivumok okozta súlyos 
mellékhatások az egész testre kiterjedő 
hypertrichosis, a gingiva több műtétet 
igénylő hypertrophiája és az éjjelente 
szükséges szondatáplálás) lelohasztot- 
ták a vizsgálók érdeklődését. A pitts- 
burghi Andreas Tzakis 59 vékonybél- 
transplantatióról számolt be, köztük 32 
gyermek volt — átlag 3,5 éves korral és 
27 felnőtt; átlagéletkor 33 év. 22 eset
ben csak vékonybél, 26 esetben máj is 
és 11 esetben máj-bél és gyomor, duo
denum, pancreas és néhány esetben 
vese is transplantatióra került. 24 hó
nap múlva 9 beteg maradt életben a 
csak béltransplantatiós csoportból, 21 
maradt életben máj-bél-transplantatio 
után és 7 maradt életben az ún. multi- 
visceralis transplantatiósok közül. 
Fontos fejlődést jelent a Japánban fel
fedezett FK-506 imműnosuppressi- 
vum. Azok a betegek, akiknél a vé
konybél megrövidülésével járó „rövid- 
bél-syndroma” nem szüntethető meg 
(hasmenés, testsúlycsökkenés, alultáp
láltság), a béltransplantatióval nyerhe
tik vissza egészségüket. A resectióra 
bekövetkező adaptatiónál tágul a béllu
men, megnő a bolyhok hossza, vastag
szik a bélfal vastagsága. A compensa
tio olyan fokú is lehet, hogy 7 cm 
hosszú jejunummal is megélhet a beteg 
orális táplálkozással.

Az adaptatiós idő azonban éveket ve
het igénybe és a beteg életben tartását 
számos veszély fenyegeti: v. subclavia 
catheter sepsis, catheter Obstructio, a 
vénákban az átjárhatóság eldugulása, a 
transplantatum kilökődése, a bélből 
történő resorptio csökkenése, a transp- 
lantált bélrészből a bacterialis invasio, 
vagy az immunosuppressivumok által 
okozott rosszindulatú elváltozások, a 
lymphoproliferativ betegségek kelet
kezése. Mindezek létrehozhatnak új 
morbiditást. Jelenleg azonban a vé
konybél transplantatio még kísérleti 
stádiumban van.

Ribiczey Sándor dr.

Tanulmány a szervátültetéssel törté
nőhepatitis C vírus terjedésről. Pere
ira, В. J. G. és mtsai (New England Or
gan Bank, USA): Lancet, 1995, 345, 
484.
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Transzplantáció során a hepatitis C ví
rus (HCV) az átültetett szerv útján át
kerülhet az anti-HCV pozitív donorból 
a recipiensbe. A szerzők régebbi mun
kájukban kimutatták, hogy a recipien- 
sek, akik az anti-HCV pozitív dono
roktól kapták a szervet, 55%-ban kap
tak transzplantáció után májbetegséget 
és ezeknél a HCV RNS 96%-ban volt 
kimutatható. Emiatt az utóbbi időben 
az anti-HCV pozitív donoroktól szár
mazó szervek beültetését anti-HCV ne
gatív recipiensekbe visszautasítják. 
Ugyanakkor más kutatók szerint a 
HCV jelenléte nem befolyásolja sem a 
graft, sem a recipiens túlélését. Ez idá
ig nem történt adekvát összehasonlítás 
azon recipiensek között, akik a szervet 
az anti-HCV pozitív, Ш. az anti-HCV 
negatív donoroktól kapták. A szerzők 
— összehasonlító vizsgálat keretein be
lül — arra keresték a választ, valóban 
nagyobb rizikót jelent-e a recipiens 
számára az anti-HCV pozitív donorból 
kapott szerv beültetése.

A tanulmányozott csoportban az a 29 
recipiens került, akikbe 1986 és 1990 
között 13 utólag bizonyított anti-HCV 
pozitív donorból ültettek át szervet (6 
szív, 19 vese, 4 máj). Kontroll csoport
ként az a 74 recipiens szerepelt, akik
nek az átültetett szerve (6 szív, 57 vese, 
11 máj) 37 anti-HCV negatív donortól 
származott. A HCV-ellenes ellenanya
got 2. generációs ELISA kit segítségé

HÍREK

A Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- 
Zsilinszky Kórház Tudományos Bizottsá
ga 1995. szeptem ber 28-án  14 órakor tudo
mányos ülést tart a kórház Tanács
termében.

Üléselnök: Dr. Szabadka Hajnalka
A kórházi másodorvosi pályázat díjnyer

tes pályamunkái:
I. Dr. M arjanek Zsuzsa: Períopoeratív 

vizsgálati protokoll aorta rekonstrukciós 
műtéteknél

H. Dr. Németh Éva: Szívbetegség és ter
hesség

III. Dr. G aál Katalin, Dr. Nagy Zuszsan- 
na, Dr. Kovács Angéla: A Humphrey Field 
Analyser П. Model 720 (HFA 11-720) ké

vel, a HCV RNS-t polimeráz láncreak
ció módszerével mutatták ki. A vizs
gálatokat három szempont alapján ér
tékelték: transzplantáció után non-A, 
non-B hepatitis (NANBH) kialakulá
sa, graft elvesztése és halálozás a vizs
gált, ill. a kontroll csoportban.

A követés — retrospektive — 42, ill. 
49 hónapig tartott. A graft elvesztése a 
vizsgált csoportban a recipiensek 
52%-ában következett be, a kontroll 
csoportban — 53%-ban. Az anti-HCV 
pozitív donorok recipiensei közül 31% 
halt meg a vizsgálati időszakban, az 
anti-HCV negatív donorok recipiensei 
közül pedig 33 %. Sem az incidencia, 
sem a rejekciók, ill. a halálozások szá
ma nem különbözött szignifikánsan a 
két összehasonlított csoportban, bár a 
vizsgálatban részt vett recipiensek szá
ma viszonylag kicsi volt és a követés 
ideje is — három és fél év — viszony
lag rövidnek számít. Közismert, hogy 
a vese-transzplantáltak — elsősorban a 
hosszú túlélők — között a májbetegség 
gyakran okoz halált, elképzelhető, 
hogy egy hosszabb vizsgálat esetén az 
anti-HCV donorok recipienseiben ma
gasabb mortalitást találtak volna.

A posttransplantatiós nonA, nonB 
hepatitis az anti-HCV pozitív donorok 
recipiensei között 55%-ban alakult ki, 
szemben a 16%-kai, amikor donor 
anti-HCV negatív volt, a HCV RNS ki- 
mutathatósága e két vizsgált csoport

szülék első hazai alkalmazásának tapasz
talatai.

Dr. M ajorosi Em ese (ASTRA): Losec a 
helicobacter eradikálásában.

A Magyar Kardiológusok Társasága és a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Gyermekkardiológiai Sectioja 1995. no
vember 25-én, 9  órakor a Szabadsághegyi 
Gyermekszanatóriumban tudományos ülést 
tart, melynek témája: ,,Veleszületett és 
szerzett coronaria betegségek csecsem ő és 
gyerm ekkorban ’ *

Az előadások címét kérjük 1995. október 
20-ig Dr. Kádár Krisztina főorvosnak (Or
szágos Kardiológiai Intézet Gyermekosztá
lya Budapest, Haller u. 29., Pf. 88. 1450) 
elküldeni.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormány
zata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

ban 96%, illetve 18% volt. A szerzők 
vizsgálata szerint azokban a recipien- 
sekben, akik a szervet anti-HCV pozi
tív donoroktól kapták, a nonA, nonB 
hepatitis kialakulása a transzplantáció 
után 4,4-szer gyakrabban fordult elő. 
Ezek a megfigyelések egyértelműen 
bebizonyították, hogy a vírus az átülte
tett szervvel átvihető. De a transzplan- 
tált szerv nem az egyetlen forrása a he
patitis C vírusnak. A beteg megfer
tőződhet vérkészítmények útján, he- 
modialízis, ill. sebészeti beavatkozás 
esetén is.

A szerzők által kapott eredmények 
befolyásolják a klinikusok döntését az 
anti-HCV pozitív donoroktól származó 
szervek felhasználását illetően. Az 
USA-ban jelenleg 25 033 beteg vár ve
seátültetésre. 1993-ban 4843 kadáver 
donortól származó 8161 vese beülteté
sére került sor. Ha nem használják fel 
az anti-HCV pozitív donoroktól szár
mazó szerveket, 4,2% — egyébként 
megfelelő — donort veszítenek el, ami 
346 beültethető vesét jelent. Ugyanak
kor ezen vesék átültetése valószínűleg 
196 recipienst veszélyeztetne a HCV 
akvirálás szempontjából (55%). Alter
natív megoldásnak tűnik, ha ezen do
noroktól származó szerveket anti-HCV 
pozitív recipiensekbe ültetik át. Jelen
leg az, hogy elfogadják-e az anti-HCV 
pozitív donor szervet, a recipiens és a 
kezelőorvos döntésétől függ.

Varga Marina dr.

tulajdonában lévő Hajdúsámson, Árpád u. 
18. sz. alatti gyógyszertár, szolgálati lakás, 
melléképületek bérbeadására, a gyógyszer- 
tá r üzem eltetésére 10 év időtartamra.

A bérleti díj összege: havi 50 000,— 
Ft +  ÁFA, amely az évenkénti infláció 
mértékét követni fogja.

Pályázati feltételek: magyar állampolgár
ság, büntetlen előélet, személyi jog, gyógy
szerész diploma, közforgalmú fiók- vagy 
intézeti gyógyszertárban szerzett legalább 5 
éves szakmai gyakorlat, gyógyszertár veze
tésére való jogosultság.

A pályázat benyújtásának határideje:
1995. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 
1995. október 31.

A pályázatokat Hajdúsámson Nagykö
zség Polgármesteréhez kell benyújtani. 
(4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) Haj
dúsámson, 1995. augusztus 30.
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Belvárosi belgyógyászati rendelő nagy be
teganyagával átadó. Tel.: 166-7241.

A Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem és a Biológiai Pszichiátriai 
Egyesület biológiai-pszichiátriai tanfolya
mot rendez szakorvosok és szakorvosjelöl
tek részére ,,A  biológiai pszich iátria  kor
szerű eredm ényei”  címmel.
A tanfolyam helye: Szent János Kórház 
Neuropszichiátriai Osztályának tanterme, 
Budapest ХП. kér., Diósárok u. 1.
A tanfolyam időpontja:
1995. október 1 8 -1 9 - 2 0 .

Október 18. szerda

10.00 A tanfolyam megnyitása
10.10— 11.00 A pszichiátria biológiai 
alapjai
Előadó: ár. L ipcsey Attila 
Discussio
11.10— 11.50 Magatartástudományok és a 
biológiai pszichiátria
Előadó: ár. Tringer László  
Discussio
12.00— 12.50 A schizophreniás betegségek 
biológiai-pszichiátriai vonatkozásai 
Előadó: Dr. Janka Zoltán 
Kórreferátum: dr. Szentistványi István  
Discussió
13.00— 13.30 Szünet
13.30—14.10 Biológiai pszichiátria és re- 
habüitáció
Előadó: dr. P ető  Zoltán 
Discussio
14.20— 15.00 Szorongás. A szorongások 
diagnosztikája és terápiája
Előadó: dr. Arató Mihály 
Discussio
15.10— 15.50 A schizophrenia pozitív és 
negatív tünetei; terápiája
Előadó: dr. B itter István 
Discussio
16.00— 16.30 Neuropsychiatriai 
pharmaco-EEG
Előadó: dr. Rajna Péter 
Discussio

Október 19., csütörtök

8.00— 8.30 A biológiai pszichiátria immu
nológiai vonatkozásai
Előadó: dr. Baracka Krisztina 
Discussio
8.40—9.10 A pszichiátriai betegségek
klasszifikációja
Előadó: dr. G aszner Péter
Discussio
9.20— 10.00 A mánia biológiai és farmako
lógiái kérdései
Előadó: dr. Kovács Gábor 
Discussio
10.10— 10.50 A pszichiátriai genetika leg
újabb eredményei és perspektívái 
Előadó: dr. Trixler Mátyás
Discussio
11.00— 11.30 A persistáló és rohamszerű 
szorongásos állapotok: biológiai és farma- 
koterápiás különbségek

Előadó: dr. Faludi Gábor 
Discussio
11.40— 12.20 A szerotoninerg rendszer 
biológiai pszichiátriai vonatkozásai 
Előadó: dr. Bánki M. Csaba 
Discussio
12.30— 13.10 A dementiák diagnózisa és 
differenciáldiagnózisa korszerű módsze
rekkel
Előadó: dr. D egrell István 
Discussio
13.15— 14.15 Szünet
14.15— 14.45 Evészavarok 
Előadó: dr. Túry Ferenc 
Discussio
14.55—15.25 Újabb elméleti és gyakorlati 
lehetőségek a dementiák differenciáldiag
nosztikájában
Előadó: dr. H asitz M ária, dr. N agy Endre,
dr. L ipcsey Attila
Discussio
15.30— 16.00 Az addictologia biológiai- 
pszichiatriai vonatkozásai
Előadó: dr. Lipcsey Attila 
Discussio

O któber 2 0 ., péntek

8.00—8.40 A dementiák korszerű kezelése
Előadó: dr. Tariska Péter
Discussio
8.50—9.30 Képalkotó eljárások a pszi
chiátriában
Előadó: dr. Kenéz József 
Discussio
9.40— 10.20 Új szemlélet a pánikbetegség 
formáiban
Előadó: dr. G ábor S. Pál 
Discussio
10.30— 11.10 A depressiók klinikai és bio
lógiai heterogenitása
Előadó: dr. Rihm er Zoltán 
Discussio
11.20—12.00 Epileptológia és pszichiátriai 
vonatkozásai
Előadó: dr. O storharics Horváth György 
Discussio
12.10—12.40 Konvulzív kezelések 
Előadó: dr. Kuncz Elemér
12.40— 13.00 Általános discussio 
Tanfolyamzárás

Értesítés
Infektológiai Vándorgyűlés. Zalaegerszeg 
1995. szeptember 29—30.
Helye: Városi Hangverseny- és Kiállítóte
rem (zsinagóga)
1995. szeptem ber 2 9 ., péntek
8. óra: Ünnepi megnyitó 
Üdvözlések
8.00— 8.40 Bevezető előadás
Ribiczey Pál—Ónodi Mária: Infekció kont
roll a Zala megyei Kórházban
9 .0 0 -  10.20 
Referátumok
Üléselnök: M ikola István 

Jákics József
Ludwig Endre: A kórházi infekció kontroll 
lehetőségei és realitása Magyarországon 
Prof. Nagy Erzsébet: Országos antibioti
kum rezisztenica felmérések eredményei: a

mikrobiológiai laboratóriumok szerepe az 
antibitoikum rezisztencia alakulásában 
Szalka András: A sebészi antibiotikus pro
filaxis 
Kávészünet
10.30—11.30 
Előadások
Üléselnök: Szalka András

Ferdinandy Kond
Jákics József (SOTE Transzplantációs és 
Sebészeti Klinika): Nosocomialis infek
ciók surveillance-ja az infektológus szem
szögéből
K rasso i Erzsébet, Веке G izella (ANTSZ 
Zala megyei Intézete): Antibiotikum érzé
kenységi vizsgálatok során szerzett tapasz
talatok Zala megyében 
M agyar Tamás (Péterfy S. u. Kórház, Bu
dapest): A  bakeriológiai surveillance vizs
gálat eredményei a klinikus számára — a 
vizsgálatban részt vevő és értékelő klinikus 
interpretációja.
Szerdahelyi Ferenc, E rtsey Csaba, Béry Ró
zsa  (Markhot Ferenc Kórház, Eger): Noso
comialis surveillance működése a racioná
lis antibotikum politikai megvalósításában 
Pulay István, Konkoly Thege Marianne, 
C sapó Z s .: (SOTE I. sz. Sebészeti Klinika, 
OKI): A sebészi antibiotikum alkalmazás 
leggyakoribb hibái
K ovács Gábor, M agyar Tamás (Péterfy S. 
u. Kórház, Budapest): Nosocomialis seb
fertőzések megelőzése — korszerű sebésze
ti antibiotikum profilaxis 
Kávészünet
11.40—13.00
Üléselnök: Tímár L ászló  

Témák G ábor
Köczián Z s ., Hajdú E ., Fekete J ., Horváth
J ., Szentmihályi A ., R udas L ., Nagy E .: 
(SZOTE Kiin. Mikrobiol. Laboratórium, 
ANTSZ Csongrád m. Intézete, OKI): Pseu
domonas aeruginosa törzsek nosocomialis 
előfordulása a SZOTE intenzív osztályain 
Som orácz György, Eigm an Éva, Györik Já
nos, Kecskés Borbála, Lencsés Gyöngyi, 
M arkovics Gabirella, Szikra Lenke (Szent 
Pantaleon Kórház, Dunaújváros, Fejér me
gyei ANTSZ, Székesfehérvár): Invasiv Str. 
pyogenes okozta kórházi járvány tanulságai 
Székely Éva, M agyar Tamás, Mohai L ász
ló, Szöllösi Gyula (Péterfy S. u. Kórház): 
Peritonealis dialysis és infekció
— terápiás szempontok
— terápiás gondok
Solt Katalin, Rötfalusy M ária, Benkovich 
Sarolta, György Emese (ANTSZ Fővárosi 
Intézete, Fóv. Ónkormányzat Schöpf Mérei 
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ): 
Nosocomialis keratoconjunctivitis járvá
nyok fővárosi koraszülött osztályokon 
Szénási Z s ., Takuro E ., Yagita K ., Urbán 
E ., Végh M ., Nagy E. (Központi Kiin. Mik
robiol. Laboratórium SZOTE, Szemészeti 
Klinika SZOTE, Szeged): Department of 
Parasitology, National Institute of Health, 
Tokyo: Szemészeti anyagból Acanthamoe- 
ba izolálása és jellemzése restrictiós enzym 
analízissel
K riván Gergely, N ikolova Radka, M asszi 
Tamás, Tímár László (Szent László Kór
ház, Budapest): Surveillance vizsgálatok
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csontvelő-transzplantációt követő neutrope
nias időszakban.
Kulcsár Andrea, Mészner Zsófia, Kriván 
Gergely, Nikolova Radka, H ajdi György 
(Szent László Kórház, Budapest): Az inva
zív Aspergiollosis diagnosztikájában, keze
lésében és megelőzésében szerzett tapaszta
lataink akut gyermekkori leukémiák 
intenzív kezelési szakaszai alatt
13.00—14.30 Ebédszünet 
Fosterek: 14.30—15.00 
Üléselnök: Ludwig E.

Szom orúd Gy.
Anda Andrea, Tuska Erika (Zala megyei 
Kórház): C-vírus hepatitis járvány a Művese 
Osztályon
Nikolova R ., Szabó Zs., L u effS ., Prinz Gy., 
Sinkó J., Fekete S. (Szent László Kórház, 
Budapest): Amphotericin-B kezelés alatt ki
alakult szisztémás T. beigelii infekció neut- 
ropeniás betegeken
Györkös Andrea, Tóth Péter, D olgos János 
(Zala Megyei Kórház): Nosocomialis infek
ciók immunsupprimált betegeinknél 
Aradi Mihály, Foki Imre, R ibiczey Pál (Zala 
Megyei Kórház): Nosocomialis fertőzések 
az infektológiai osztályon 
Kecskés Borbála, Somorácz G yörgy (Szent 
Pantaleon Kórház): Nosocomialis infekciók 
előfordulása osztályunkon 
Edlinger Jenő  (Zala Megyei Kórház): Alsó
légúti infekciók kezelése Cedaxxal 
Gyarmati Éva, Ibrányi Endre, Hajdi 
György, M ihály Ilona, Schönléber Júlia, 
Horányi M ária (Szent László Kórház, 
ÓVSZ, Budapest): Perinatalis fertőzést kö
vető idült В-hepatitis alfa-interferon ke
zelése
Lukács Andrienne, Mihály Ilona, Ibrányi 
Endre, Telegdy László, N agy Ervin (Szent 
László Kórház, Budapest): Egészségügyi 
dolgozók ,,C” hepatitis szűrővizsgálata 
Farkas Zsuzsa, Kiss Imre (Zala Megyei Kór
ház): Infekció kontroll és műtéti profilaxis 
az Orthopediai Osztályon 
Puskás Erzsébet, Jakab G abriella , Szűcs 
Ágnes (ANTSZ Miskolc Semmelweis Kór
ház Megyei Laboratóriuma): Toxoplasma 
betegségek előfordulása laboratóriumunk 
anyagában 
Kávészünet

1995. szeptem ber 29, péntek
15.00—16.20
Referátumok:
Üléselnök: Ferencz Adrienne

Prof. Nyerges G áb o r
M arton Anna: A pneumoniák etiologiája és 
mikrobiológiai diagnosztikája 
Prof. G ráber Hedvig: Alsólégúti fertőzések 
korszerű kezelése
Prof. Budai József: RS vírusfertőzések cse
csemő és kisdedkorban 
Kávészünet
16.30-17.30 
Előadások:
Üléselnök: Prof. Nagy E rzsébet 

Rapi Katalin
Ferencz Adrienne, Mándoky Fülöp, Fehér 
László, Búza Valéria, Leichtner Tamás 
(Szent László Kórház, Budapest): Tapaszta
latok atypusos pneumoniák kezelésében 
M észner Zsófia, Kulcsár A ndrea, Temesi

Erzsébet, Hajdi György (Szent László Kór
ház, Budapest): Atypusos pneumonia akut 
lymphoid leukémia konszolidációs kezelése 
alatt
Vecsey Zsuzsa, M olnár Borbála, Hemmert 
Katalin, Szakonyi M argit, Huzián Ida, M é
száros Lajos, R ib id ey  Pál (Zala Megyei 
Króház): Chlamydia járvány Zala megyében 
Ribiczey Pál, Peer G abriella (Zala Megyei 
Kórház): Területen szerzett pneumoniák 
Claforan kezelése
Tóth István, M olnár Tamás (Semmelweis 
Kórház Kiskunhalas, Országos Állat
egészségügyi Állomás): Atypusos pneumo- 
niák. Diagnosztika és terápia 
M olnár Lajos, Rókusz László, Nagy M ag
dolna (MH Központi Honvéd Kórház): 
Légúti infekciók — Mycoplasma pneumo
niae okozta pneumoniák előfordulása az 
MH KHK Infektológiai Osztály beteganya
gában 
Kávészünet 
1740—19.00
Üléselnök: M észner Zsófia

Prof. B udai József
P intér Erzsébet, Barna M ária (Szent László 
Kórház, Budapest): Gliadin és endomyzium 
elleni antitestek szerepe a maiabszorpciós 
kórképek differenciálásában 
Tasnádi Anna, Viszoki Péter (Hetényi Géza 
Kórház, Szolnok): Kórházi dolgozók köré
ben előfordult Salmonella enteritidis járvány 
K alocsai Krisztina, Temesi Erzsébet, G éllé rt 
M ária, Mihály Ilona, H ajdi György, Géczy  
M ária  (Szent László Kórház, Budapest): 
Mononucleosis infectiosa klinikai képében 
jelentkező adenovirus infectiók gyermek
korban
Vukmirovics György, Nikolova Radka, Todo- 
rova Rosica, Bán Éva, Kondor Bernadett 
(Szent László Kórház, Budapest): Penicillin 
rezisztens és ceftriaxon mérsékelten rezisz- 
tens Streptococcus pneumoniae okozta me
ningitis
Zák Ferenc, Bálint A. (Ludwig Merckle 
Ges. m. b. H): Konzervatív terápiára nem 
gyógyuló gyermekkori melléküreg-gyulla
dások endonasalis endoscopos megoldása 
(videobemutatás)
Chionin cég előadása

1995. szeptember 30, szombat
8.00—9.20
Üléselnök: Gógl Á rp á d  

Dalm i L ajos  
Referátumok:
Sipos József: A C-vírus hepatitis histopa- 
thogenesise
Pár Alajos: Krónikus C-vírus hepatitis im- 
munpathogenesise
Telegdy László: A krónikus vírushepatitisek
kezelése. Lehetőségek és eredmények
Kávészünet
9.30-10.30
Előadások:
Üléselnök: Telegdy L ászló  

Pár A lajos
M ihály Ilona, Lukács Adrienne (Szent Lász
ló Kórház, Budapest): A vírusinfekciók 
kockázata injekciós balesetekben 
G ábor Valéria, Sipos József (Zala Megyei 
Kórház): Mennyiségű DNS meghatározás 
máj sejt dysplasiában

O zsvárZ s., Járm ay K ., Nagy I., Lonovics J. 
(Városi Kórház, Szeged, SZOTE I. sz. Bel
gyógyászati Klinika): Krónikus C- 
hepatitisben az interferon terápia klinikai és 
histologiai értékelése
Mihály Ilona, Lukács Adrienne, Telegdy 
László, Nagy Ervin, Ibrányi Endre, Szilágyi 
Tibor (Szent László Kórház, Budapest): A 
Szent László kórházi dolgozók akut hepatiti
sének etiologiája
Somogyi C s., Szmolenszky A ., Marczinovics 
I ., Molnár J . , Ferdinándy K ., Németh P. 
(POTE Immunológiai és Biotechnológiai 
Laboratóriuma, SZOTE Mikrobiológiai In
tézete, Pándy Kálmán Kórház, Gyula): 
HBxAG elleni polyclonalis és monoclonalis 
antitestek jellemzése
Ibrányi Endre, Nagy Ervin (Szent László 
Kórház, Budapest): Ursodeoxycholsav ke
zelés krónikus aktív hepatitisben 
Kávészünet
10.40-U.40
Üléselnök: D á v id  Károly

Schneider Ferenc
Horváth Gábor, Tolvaj Gyula, Stotz Gyula, 
D ávid Károly (BM Központi Kórház és Inté
zet): Krónikus C-hepatitis interferon ke
zelése
Schneider Ferenc (Vas megyei Markusovsz- 
ky Kórház): Krónikus C- és B-hepatitisek 
interferon alfa 2b kezelésének eredményei 
osztályunkon
Szentgyörgyi László, Nemeskéri Marianna, 
Schwarcz Tibor (Komárom-Esztergom me
gyei Önkormányzat „Szent Borbála” Kór
háza, Tatabánya): Alfa-interferon kezelés 
krónikus B- és C-hepatitisben 
Gerő Anna, Remesi Erzsébet (Szent László 
Kórház, Budapest): Epstein—Barr-vírus- 
fertőzés gyermekekben П.
Csömör Judit, Szabó Zsuzsanna, Schönlé
ber Julianna (Szent László Kórház, Buda
pest): Immundefficiens betegek májin
fekciói

A POTE Családorvostani Csoport és a 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
credit-ponttal minősített (6 pont) családor
vosi tanfolyamot tart Cardiovascularis rizi
kófaktorok címmel.
Előadások:
D r Nagy Lajos: Cardiovascularis rizikóté
nyezők
Dr. Nemes János: A hypertonia etiologiája,
diagnosisa, szövődményei
Dr. Nemes János: Irányelvek a hypertonia
kezelésében
Dr. Szabó Gyula: Testsúly-kontroU — Rend
szeres fizikai edzés a cardiovascularis meg
betegedések prevenciójában 
Dr. Karádi István: Zsíranyagcsere-zava
rokról — egyszerűen
Dr. Kovács L. Gábor: Laboratóriumi diag
nosztika zsíranyagcsere-zavarokban 
Dr. Karádi István: A hyperlipoprotein- 
aemiák therapiája
Dr. Beró Tamás: A metabolikus X-synd- 
roma
Moderátor: Dr. Beró Tamás 
Helyszín: Hotel Ezüstpart, Siófok, Liszt Fe
renc sétány 3.
az előadások 1995. szeptember 30-án, 
szombaton 9 órakor kezdődnek.
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A BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT.
Farmamarketing és Információs Osztálya

Klacid 13+1 TOTÓ
kitöltésére kéri fel Önt! 

Beküldési határidő: 1995. október 15.

Cím: BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT. 
Farmamarketing és Információs Osztály,

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Eredményhirdetés az Orvosi Hetilap 50. számában.

A helyes megfejtők közül sorsolással választjuk ki 
azt a 30 helyezettet, akik az alábbi nyereményeket kapják:
1. díj videomagnó 4-10. díj asztali óra
2. díj fényképezőgép 11-20. díj fali óra
3. díj könyvutalvány 21-30. díj irattáska + névjegytartó

Az 1-3. helyezettek a budapesti Klacid Szimpóziumon személyesen vehetik át 
nyereményüket, a többit postán juttatjuk el a szerencsés nyerteseknek.

Eredményes játékot kíván: 
a Biogal Gyógyszergyár RT. 

Farmamarketing és Információs Osztálya



Klacid Totó
(A  s z e lv é n y e n  az  Ö n  á lta l h e ly e s n e k  íté lt v á la s z t  je lö lje  x -s z e l .)

1. Melyik antibiotikum csoportba tartozik 
a clarithromycin?
1. tetracyclin

X. aminoglikozid
2. m akrolid

2. Milyen kiszerelésben kapható Magyarországon 
a Klacid?
1. injekció
X. in jek c ió  é s  tabletta

2. tabletta és granulátum

3. Befolyásolja-e az étkezés a gyógyszer felszívódását?
1. ig en , az é tk ezés előtt k e ll bevenn i 

X. nem  b efo lyáso lja

2. ig en , az é tk ezés után k e ll  bevenn i

4. Mi jellemzi a clarithromycin resorbcióját?
1. oralis adagolás esetén gyors 
X. a gyomorsav elbontja
2. biohasznosulása alacsony

5. Mi a fő metabolitja, s az rendelkezik-e antibakteriális 
aktivitással?
1. 14-O H  clarithrom ycin, ig en  

X. 14-O H  clarithrom ycin, nem
2. ÍO-OH clarithrom ycin, ig en

6. Hány százaléka kötődik fehérjéhez?
1. 35 %
X. terápiás dózisban  65-70 % között

2. 80 %

7. A clarithromycin eloszlása...
1. a k özp on ti idegrendszer k iv é te lév e l valam en nyi szövetben  

k er in gési szintet m egh alad ó  koncentrációt ér e l

X. csak  a központi idegrend szerbe diffundál jó l

2. tüdőben, bronchialis secretum ban  és a m ájban ér el 

m agasabb koncentrációt

8. Mennyi az alapvegyület és a metabolit felezési ideje 
steady state állapotban (2x250 mg/die)?
1. az alapvegyületé 5,8 óra, a metabolité 4 óra 
X. az alapvegyületé 3,8 óra, a metabolité 5,8 óra
2. az alapvegyületé 2 óra, a metabolité 10 óra
9. Melyik gyógyszer eliminációját befolyásolja 
a clarithromycin?
1. theophyllin 
X. tenoxicam
2. ranitidin
10. Mely kórkép nem képezi a clarithromycin terápiás 
javallatát?
1. meningitis purulenta
X. akut és krónikus légúti megbetegedések
2. Helicobacter pylori okozta krónikus gastritis
11. Mely kórokozókra hat igen alacsony koncentrációban 
a clarithromycin?
1. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis 
X. meticillin rezisztens Staphylococcus aureus
2. Klebsiella pneumoniae
12. Melyek a leggyakrabban előforduló mellékhatások?
1. erythema, urticaria 
X. szívritmus-zavarok
2. átmeneti, általában maguktól megszűnő gastrointestinalis 

panaszok
13. Melyek a kezelés kontraindikációi?
1. egyidejű terfenadin kezelés, túlérzékenység 
X. 60 év feletti életkor
2. nyombélfekély
13 + 1. A Kiadd javasolt adagolása:
1. felnőtteknek 3x1 tabletta, 

gyermekeknek 25 mg/ttkg/die 2 részletben
X. felnőtteknek 2x 1 tabletta, 

gyermekeknek 15 mg/ttkg/die 2 részletben
2. felnőtteknek 3x2 tabletta, 

gyermekeknek 5 mg/ttkg/die 2 részletben
___________________ _ ct**-

Név:

Cím:

Munkahely:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13+1

1

X

2



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A MÁV Központi Rendelőintézet (1062 Bu
dapest, Podmaniczky u. 109.) állást hirdet a 
szemészeti szakrendelőjében, 1 fő  szemész 
szakorvos munkakör betöltésére (Argon laser 
therapiában jártasság előnyben).

Az állás 1996 január 1. napjától tölthető be.
Pályázatokat a MÁV Központi Rendelőinté

zet Titkárságára kérjük eljuttatni.
Megbeszélésre: Dr. Németh Edit vez. főor

vos, 269-5599/2605 telefonon.
Bérezés a Kjt. szerint.
Alkalmazása esetén a dolgozó, valamint 

igényjogosult családtagjai részére MÁV utazási 
kedvezményt biztosítunk.

Genszky Kázmér dr. 
igazgató főorvos

Az Ózdi Városi Önkormányzat Almási Ba
logh Pál Kórház (3601 Ózd, Béke út 1.) orvos 
igazgatója az alábbi állásokat hirdeti meg:

— Onkológia szakr.: 1 fő szako. — kiemelt 
bér, lakás

— Rtg. osztály: 2 fő szako. — kiemelt bér, 
lakás

— Reuma osztály: 2 fő szako. — kiemelt 
bér, lakás

— Intenzív osztály; 1 fő pályakezdő v. 
szkv. előtt álló — kiemelt bér, lakás

— Belgyógy. oszt.: 2 fő szako. v. pályakez
dő — kiemelt bér, lakás

— Ideggyógy. szakr.: 1 fő szakorvos — ki
emelt bér, lakás

— Sebészeti oszt.: 2 fő szakv. e. álló v. pá
lyakezdő — kiemelt bér, lakás (házaspárok 
előnyben)

Tóth István dr. 
orvos igazgató

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Buda
pest, Ráth György u. 7—9.) főigazgató főorvo
sa pályázatot hirdet az Intézet Anaesthesiolo- 
giai és Intenzivtherapiás Osztályára szakorvo
si állás betöltésére.

Feltétel:
— általános orvosi diploma
— anaesthesiologiai szakvizsga
— önéletrajz
— egy idegen nyelv középfokú ismerete.
A pályázatot a Népjóléti Közlönyben törté

nő megjelenéstől számított 30 napon belül az 
Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának 
kell benyújtani.

Kásler Miklós dr. 
főigazgató főorvos

Fiatal belgyógyász, reumatológus — aku
punktúra vizsgával, kórházi gyakorlattal, ide
gen nyelvtudással állást keres, illetve vállal
kozásba társulna; apportként nagyteljesít
ményű lágylézer adott. Tel.: 131-2471.

Újhegyi Orvosszövetkezet elnöke (1108 Bu
dapest, Újhegyi st. 13—15.) egy fő háziorvosi 
munkakör betöltésére ír ki pályázatot, kizáró
lag főállású munkaviszonyban.

Betölthető: azonnal.
Pályázati feltételek: — belgyógyász, vagy 

általános orvosi, vagy háziorvosi szakvizsga
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

Benyújtandó:
— részletes önéletrajz,
— orvosi diploma fénymásolata,
— szakorvosi képesítés fénymásolata,
— 3 hónapnál nem régebbi önéletrajz. 

Bérezés és egyéb személyi jellegű díjazás a
gyakorlat és képesítés függvényében meg
egyezés szerint.

Benyújtanó: szövetkezet elnökéhez. Cím: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 13—15., dr. 
Gönczöl Veronika.

Elbírálás: 1995. október 10.
Megfelelés esetén az értesítés távirati úton 

történik.

GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az 1995 júliusában törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmények közül (I. rész)
Rifazid 150 filmtabletta;
Rifazid 300 filmtabletta

Hatóanyagai: rifampicin és izoniazid (INH). Ez a kombináció a 
tbc-s folyamatok kezelésének elsődleges szere.

A rifampicin a rifamycin makrociklusos antibiotikum félszin
tetikus származéka. Az érzékeny kórokozók RNS-polimeri- 
zációjának gátlásával hat.

Baktericid hatású, főleg az extracellularisan, de az intracellu- 
larisan is jelen lévő kórokozókra. Ily módon klinikailag jelentős 
a sterilizáló hatása.

A májban, epehólyagban, vizeletben magasabb koncentráció
ban van jelen, mint a vérben. Az anyatejbe kiválasztódik. A máj
ban gyorsan metabolizálódik. Egyik metabolitja szintén antibac- 
terialis hatású. Enterohepatikus körforgást követően kis részben 
a vizelettel, nagyobbrészt az epével kiválasztódva a széklettel 
ürül.

Nagy adagokban állatvizsgálatokban teratogennek bizonyult. 
Önmagában alkalmazva, iránta rezisztens törzsek gyorsan ala
kulnak ki.

Az izoniazid a terápia első fázisában, az osztódásban lévő My
cobacterium tuberculosis törzsekre baktericid hatású. A nyugvó 
kórokozókra bakteriosztatikus hatást gyakorol.

Hatásmódja nem pontosan ismert. Valószínűleg a mycolsav 
bioszintézisét gátolva roncsolja az érzékeny kórokozók sejtfalát. 
Magában alkalmazva az izoniaziddal szemben rövid időn belül 
rezisztencia alakul ki, viszont gátolja más antituberculoticumok-

kal szembeni rezisztencia kialakulását. Egyidejű táplálékfelvétel 
a felszívódás mértékét csökkenti. A szövetekbe, testnedvekbe 
könnyen bediffundál. Koncentrációja a liquorban közel azonos a 
szérumkoncentrációval. Átjut a placentán. A z anyatejben a szé
rumkoncentrációhoz hasonló koncentrációban kiválasztódik. 
Részben változatlan formában, főként a vizelettel ürül ki.

Hatóanyag: 150 mg rifampicinum és 100 mg isoniazidum, ül. 
300 mg rifampicinum és 150 mg isoniazidum narancsszínű (Rifa
zid 150), ül. barna színű (Rifazid 300), kerek, bikonvex filmtab- 
lettánként.

Javallatok: A Mycobacterium tuberculosis törzs által okozott 
pulmonalis és extrapulmonalis tuberculosis valamennyi fajtája.

Ellenjavallatok: Icterus. Rifampicinekre, ill. izoniazidra túl- 
érzékeny egyéneknek.

Relatív ellenjavallat: Terhességben, szoptatás időszakában al
kalmazását lehetőleg kerülni kell.

Adagolás: A Rifazid-kezelést 6 hónapig naponta kell folytatni, 
az első 2 hónapban pirazinamiddal kombinálva. Nagyon kiterjedt 
súlyos, toxikus esetekben vagy ahol nagyobb a rezisztencia ará
nya a rifampicinnel vagy izoniaziddal szemben, ajánlatos egy ne
gyedik hatóanyag — ethambutol vagy streptomycin — alkalmazá
sa a kezelés kezdeti szakaszában. A Rifazidot naponta egyszeri 
adagban, étkezés előtt legalább fél órával vagy étkezés után két 
órával kell bevenni.

Felnőttek részére: 50 kg vagy annál nagyobb súlyú betegnek:
— 2 hónapig: naponta 2 db Rifazid 300 tabletta, pyrazinamid- 

dal és ethambutollal vagy streptomycinnel kombinálva.
— 4 hónapig: naponta 2 db Rifazid 300 tabletta.
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50 kg-nál kisebb súlyú betegnek:
— 2 hónapig: naponta 3 db Rifazid 150 tabletta, pyrazinamid- 

dal és ethambutollal vagy streptomycinnel kombinálva.
— 4 hónapig: naponta 3 db Rifazid 150 tabletta.
Gyermekek számára a fix hatóanyag-kombinációjú készítmény

alkalmazása nem megfelelő.
Idősek: Nem kielégítő májfunkció esetén a napi adag a 8 mg 

rifampicin/ttkg-ot ne haladja meg.
Mellékhatások: Rifampicinnek tulajdonítható:
A rifampicint a legtöbb beteg jól tűri a szokásos adagokban, 

mindamellett súlyos gastrointestinalis tünetek is előfordulhatnak. 
Egyéb mellékhatás (bőrkiütés, hőemelkedés, influenzához ha
sonló tünetek és thrombocytopenia) előfordulásának legvalószí
nűbb oka a nem megfelelő adagolás. A szérumbilirubin- és transz- 
aminázszint átmeneti mérsékelt emelkedése előfordul, főleg a 
kezelés kezdeti időszakában, klinikai jelentősége nincs. A dózis
sal összefüggésbe hozható hepatitis előfordulhat, ami végzetes is 
lehet.

Következésképpen el kell kerülni a napi 10 mg/ttkg (600 mg) 
túllépését.

Azokon a betegeken, akik hosszabb szünet után kezdik újból 
szedni a készítményt, súlyos immunológiai reakciók jelentkez
hetnek, veseműködési zavar, haemolysis, thrombocytopenia, 
anaphylaxiás reakció formájában. Az adagolást ezen ritkán elő
forduló esetekben azonnal és véglegesen fel kell függeszteni.

A kezelés alatt a vizelet, a széklet, a könny- és nyálfolyadék pi
rosra színeződhet; a lágy kontaktlencsék is maradandóan elszíne- 
ződhetnek.

Izoniazidnak tulajdonítható:
Az izoniazid általában nem okoz mellékhatásokat, de lázzal kí

sért túlérzékenységi reakciók, kiütés és lymphadenopathia elő
fordulhat. Nagy adagokban hangulatemelkedést okozhat, ami sú
lyosabb esetben mániás zavartságig fokozódhat. Esetenként 
perifériás ideggyulladást is leírtak, továbbá májfunkciózavaro
kat, vérképelváltozást, rheumatikus bántalmakat és lupus erythe- 
matosishoz hasonló tüneteket és symptomákat, valamint gyomor
bélrendszeri mellékhatásokat. Hyperglycaemia és gynaecomas- 
tia szintén az izoniazid kezelés következménye lehet.

Győgyszerkölcsönhatások: Antacidumök, opiátok, anticholi- 
nergicumok, valamint a bentonittartalmú PAS-készítmények az 
egyidejűleg alkalmazott rifampicin biohasznosulását csökkentik. 
Ezt elkerülendő, a rifampicint néhány órával ezen készítmények 
bevétele előtt kell alkalmazni. A  rifampicin kifejezett májenzim- 
induktor, emiatt növekedhet a májban metabolizálódó gyógysze
rek adagszükséglete. Ez főleg a kortikoszteroidokat, oralis hy- 
poglykaemiás szereket, oralis anticoagulansokat, a kinidint, 
dapson-, ciklosporin- és digitálisz készítményeket, ß- 
blokkolókat, mexiletint, verapamilt, ketokonazolt, hexobarbi- 
tált, narcoticumokat, analgeticumokat, sexual-hormonokat, ena- 
laprilt, teofillint érinti.

Oralis fogamzásgátló szereket alkalmazó betegeknek a szüle
tésszabályozás „nem hormonális” módszerét kell javasolni a ke
zelés időtartama alatt.

Antacidok csökkenthetik a rifampicin felszívódását.
Fenitoin-kezelés alatt álló betegek Rifazid adagját egyedileg 

kell beállítani, mert az izoniazid (INH) emeli, a rifampicin pedig 
csökkenti a szer plazmakoncentrációját. INH jelenlétében a piri- 
doxin ürülése fokozott (pellagra-veszély).

Alumínium-hidroxid gél: gátolja az INH felszívódását; adago
lása legalább 1 órával előzze meg az INH bevételét.

Klórpromazin: növeli az INH plazmafelezési idejét.
Ketokonazol: csökkenti az INH felszívódását.
Oralis véralvadásgátlók: az anticoagulatiós hatás fokozódik.
Benzodiazepinek: szérumszintjüket az INH emeli.
Disulfiram: magatartászavar alakulhat ki.
Antituberculoticumok: cycloserin, ethionamid egyidejű alkal

mazásakor az idegrendszeri mellékhatások összegződhetnek.
Rifampicin és más májkárosító szerek: a hepatotoxikus hatás 

összegződik.
Alkohol: az INH hepatotoxikus hatását fokozza.
Figyelmeztetés: A betegek májfunkcióját a kezelés időtartama

alatt rendszeresen kell ellenőrizni. A májfunkció bárminemű 
romlása azonnali indok a kezelés felfüggesztésére.

Májkárosodott betegek (pl. alkoholisták) csak különleges óva
tossággal kezelhetők.

Renalis károsodás vagy elégtelenség esetén súlyos immunoló
giai reakció lép fel; a rifampicinnel huzamosan kezelt betegeken 
haemolysist vagy thrombocytopeniát okozhat.

Ilyen — riktán előforduló — esetben a kezelést azonnal fel kell 
függeszteni.

A rifampicin magzatkárosító hatását nagy dózisban alkalmazva 
rágcsálókon igazolták, ezért terhesség időszakában a Rifazid al
kalmazását — ha lehet — mellőzni kell. A terhesség utolsó né
hány hónapjában történő alkalmazás esetén a szülés után az új
szülötteken és az anyán egyaránt vérzést okozhat, aminek 
kezelésére К-vitamin javasolható.

A rifampicin és az izoniazid az anyatejben kiválasztódik, a 
szoptatástól tartózkodni kell.

Hiányos táplálkozás, krónikus alkoholdependencia vagy diabe
tes következtében kialakuló perifériás neuropathia- 
veszélyeztetett betegeknek adjuvánsként napi 10 mg piridoxint 
kell kapniuk.

Epilepsziásokat rendszeres ellenőrzés alatt kell tartani, mivel 
az izoniazid rohamokat provokálhat.

Túladagolás esetén a lehető legrövidebb időn belül gyomormo
sást kell végezni, carbo activatust kell adni és általános védő
támogató kezelést kell biztosítani. Mesterséges lélegeztetés, for
szírozott diuresis, haemodialysis válhat szükségessé. A  szervezet 
támogatása anticonvulsivum, továbbá nagy adatban iv. piridoxin 
és — a metabolikus acidosis kivédése céljából — nátrium- 
bikarbonát adagolásával történik. Tünetrttentesség elérése után
4 —6  órás megfigyelés szükséges.

Eltartása hőtől és nedvességtől védve.
Megjegyzés: + +  Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondo

zóintézeti) felhasználásra.
Csomagolás: 100 db filmtabl. (150), ill. 20 db filmtabl. (300).

Vinblastin liquid 5 mg/5 ml és 10 mg/5 ml oldatos injekció
A vinblasztin növényi alkaloid, mely a sejtciklus metafázisában 
reverzibilisen blokkolja a mitotikus sejtosztódást. Hatását a mik- 
rotubulusokhoz kötődve a mitotikus orsók képződésének gátlásá
val fejti ki. A tumorsejtekben szelektíven gátolja a DNS repair- 
mechanizmust és a DNS dependens RNS-polimeráz enzim gátlá
sa révén az RNS-szintézist.

Hatóanyag: 5 mg, ill. 10 mg vinblastinium sulfuricum, vala
mint metil- és propil-p-hidroxibenzoát, cink-szulfát, kalcium- 
glukonát és alkohol segédanyagok 5 ml, ill. 10 ml steril, vizes ol
datban ampullánként.

Javallatok: Hodgkin-, non-Hodgkin lymphomák, krónikus 
lymphoid leukaemia, heredaganatok.

Ellenjavallatok: Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzé
kenység, leukopenia, bakteriális és vírusos fertőzések.

Adagolás: Kizárólag intravénásán adható (kerülni kell az ext- 
ravasatiót), az intrathecalis alkalmazás tilos!

Az adagot egyénileg, a beteg klinikai állapotától függően kell 
meghatározni.

Felnőttek
— kezdő adag: 0,1 mg/ttkg (3,7 mg/testfelület m2) egyszer, 

majd ezt követően 1 hét múlva és a továbbiakban is hetente 1-szer 
az adag heti 0,05 mg/ttkg (1,8—1,9 mg/m2)-mal történő emelésé
vel addig kell alkalmazni, amíg a leukocytaszám nem esik 
ЗООО/mm3 alá, ill. 0,5 mg/ttkg (18,5 mg/tti2) maximális heti adag 
eléréséig;

— fenntartó adag: az utolsó kezdő adagnál 0,05 mg/ttkg-mal 
kisebb adag adható 7—14 naponként vagy 10 mg havonta 1-szer, 
ill. 2-szer a teljes tünetmentességig.

Gyermekek
— kezdő adag: 2,5 mg/m2 hetente egyszer az adag fokozatos, 

heti 1,25 mg/m2-rel történő emelésével addig, amíg a leukocyta
szám nem esik ЗООО/mm3 alá, ill. 7,5 mg/m2 maximális heti 
adag elérésig;
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— fenntartó adag: az utolsó kezdő adagnál 1,25 mg/m2-rel ki
sebb adag 7—14 naponként.

A megfelelő adagot 0,9%-os nátrium-klorid-oldattal hígítva iv. 
injekcióként vagy 0,9%-os nátrium-klorid iv. infúzió alkalmazá
sával egyidejűleg, az infúziós szerelék csövén át kell beadni 1 
perc alatt.

Mellékhatás: Gyakrabban leukopenia, alopecia; kevésbé 
gyakran hyperurikaemia, húgysav nephropathia, stomatitis, 
thrombocytopenia, izomfájdalom, hányinger, hányás; ritkán haé- 
morrhagiás colitis vagy vérzés a már meglévő fekély esetén, neu- 
rotoxicitás (szédülés, kettős látás, fejfájás, depressio, paraesthe
sia, gyengeség), az ADH-szekréció zavara.

Neurotoxikus tünetek jelentkezésekor a kezelést meg kell sza
kítani.

Gyógyszerkölcsönhatás: Együtt adása tilos; neurotoxikus 
gyógyszerkészítményekkel (izoniaziddal, aszparaginázzal).

Óvatosan adható:
— mitomicinnel (akut nehézlégzés, bronchospasmus jelent

kezhet),
— fenitoinnal (csökken a fenitoin vérszintje és fokozódhat a 

görcskészség).
Figyelmeztetés: Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 

előzetes vagy egyidejű myelosuppressiv kemoterápia és sugárke
zelés, valamint időskorban, leukopenia, thrombocytopenia és 
máj károsodás esetén.

Ha a fehérvérsejtszám 3000 alá csökken, a kezelést szüneteltet
ni kell és ajánlott profilaktikusan antibiotikumot adni.

Az adagolás során a fehérvérsejtszámot gyorsan kell ellen
őrizni.

Terhesség idején az előny/kockáZat szigorú mérlegelésével 
adható.

A kezelés alatt a szoptatást meg kell szakítani.
Akut urikaemiás nephropathia kialakulásának megelőzésére a 

szérum húgysavszintet rendszeresen kell ellenőrizni, biztosítani 
kell a megfelelő folyadékbevitelt és szükség esetén allopurinolt 
kell alkalmazni.

Az extravasatio fájdalmas lokális reakciót és szöveti necrosist 
okoz, ezért ilyen esetben az inejkció maradék részét egy másik 
vénába kell beadni; a sérült területen hialuronidáz injekcióval 
enyhíthetőek a tünetek.

A kezelés során megfelelő (nem hormonális) fogamzásgátlást 
kell alkalmazni.

Túladagolás esetén tüneti és szupportív kezelést kell al
kalmazni.

Eltartás: Fénytől védve, hűtőszekrényben (2—8 °C között).
Megjegyzés: + +  Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz

nálásra.
Csomagolás; 5, ill. 10 ampulla.

Criostat SD-2 250 NE, ill. 500 NE, ill, 1000 NE injekció

Human V ili. véralvadási faktor (antihaemophiliás globulin). A 
VIII. faktor a plazma normális alkotóeleme. Részt vesz az alva- 
dási folyamatban.

Mint a IX. faktor kofaktora, felgyorsítja a X. faktor konverzió
ját aktivált X. faktorrá.

Az aktivált X. faktor a prothrombint thrombinná alakítja át. A 
thrombin ezután a fibrinogént fibrinné konvertálja és alvadék ke
letkezik. A V ili. faktor aktivitása haemophilia А-ban vagy szer
zett V ili. faktor-hiányban nagymértékben lecsökken. V ili. fak
tor bevitele tehát átmenetileg megjavítja a véralvadás 
mechanizmusát és csökkenti a betegben á vérzés kockázatát.

A készítmény bevitele után annak kétharmada-háromnegyede 
a keringésben marad.

A tárolt V ili. faktor aktivitás a plazmában a kiszámítható érték 
80—120%-a között mozog.

A plazma V ili. faktor aktivitásának exponenciális esése két fá
zisban történik. A kezdeti fázisban az intravascularis és egyéb te
rekben (testfolyadékok) a plazmából történő eliminatio felezési 
ideje 3—6 óra. A következő lassúbb fázisban (amely valószínűleg

a V ili. faktor felhasználásának felel meg) a felezési idő 8—20 óra 
közötti, átlagosan 12 óra. Ez látszik megfelelni a valódi biológiai 
felezési időnek.

A human plazmából származó produktumokkal együtt fertőző 
betegségeket okozó kórokozók átvitele teljes bizonyossággal nem 
zárható ki.

A készítmény emberből származó, egyedileg ellenőrzött plaz
mák egyesítéséből (pool) kerül gyártásra. Minden egyes plazmát 
egyenként megvizsgáltak és megállapították, hogy azok nem rea
gálnak hepatitis-B felszíni antigénnel, továbbá Human Immun 
deficiens Vírusokkal (HIV-1 és -2) és hepatitís-C-vírus (HCV) 
antitestekkel. A vizsgálatok szerint az alanin-aminotransferase 
(ALT) szint nem haladja meg a normális felső érték kétszeresét.

Az előállítás folyamán tri-(n-butil)-foszfátot szerves oldószer
ként, és poliszorbát-80-at detergensként használnak, amit hőke
zelés követ. A vírusinactivatiós kezelések lecsökkentik a vírusát
vitel rizikójának lehetőségét.

Hatóanyag:
Criostat SD-2 250 NE 500 NE 1000 NE
у ш . faktor 250 NE 500 NE 1000 NE
Összprotein 100 mg 200 mg 400 mg
Heparin 20 NE 20 NE 40 NE
Vivőanyag q. s. q. s. q. s.
liofilizált porampullánként
Oldószerampulla:
Injekcióhoz való víz 10 ml 10 ml 20 ml

Javallatok: Mérsékelt, vagy súlyos VIII. faktor-hiány 
(haemophilia-A) esetén a vérzés megelőzése, vagy kezelése.

Nem érhető el eredmény, ha a szert egyéb véralvadási faktor 
rendellenességeiben, hiányállapotaiban használják.

Ellenjavallatok: Nem ismeretesek.
Adagolás: Adagjait és az adagolás rendjét a betegek egyéni 

szükséglete szerint kell megállapítani. Más gyógyszerrel együtt 
nem adható.

A kívánt dózis a következő formula segítségével állapítható 
meg:

V ük  faktor kívánt mennyisége (NE) =  testtömeg (kg) X VIII. 
faktor kívánt növekedése (%) X 0,5

E számítás empirikus észlelésre alapozott, mely szerint 1 NE 
VIII. faktor ttkg-onként a plazma VIII. faktor aktivitását kb. 
2%-kal emeli (azaz 0,5 NE/ttkg szükséges a plazma VIH. faktor 
aktivitás 1%-os emeléséhez).

Vérzéses állapotokban: y
Kisebb vérzések rendszerint egyszeri adaggal kezelhetők, me

lyek a plazma VIII. faktor aktivitását a normális 30%-ára 
emelik.

Súlyosabb vérzések vagy kisebb sebészi beavatkozások esetén 
a plazma VIII. faktor aktivitását a normális 40—50%-ára kell 
emelni. Az infúziót általában naponta kétszer kell adni, néhány 
napon át a megfelelő eredmény eléréséig.

Foghúzás esetén közvetlenül a beavatkozás előtt kell növelni a 
VHI. faktor-aktivitást a normális 50%-ára. Vérzés jelentkezése 
esetén ismét VIII. faktort kell adni.

Nagyobb sebészi vagy életet fenyegető beavatkozás esetén a 
VIII. faktor-hiányos betegekben a VIH. faktoraktivitást a normá
lis 60—100% -ára kell növelni. A postoperativ időszakban kb. 2 
hétig az aktivitást 30% felett kell tartani.

A Vili. faktor elleni gátló antitesteket nagyobb mennyiségben 
tartalmazó betegekben csökken a Criostat SD-2-re adott terápiás 
válasz. Gátlótestes haemophilia esetén vérzéses állapotokban 
nagyobb adagokra van szükség.

Prophylaxis céljából súlyos haemophilia-A-ban szenvedő bete
gek hosszú időtartamú vérzésének megelőzésére 10—50 NE/ttkg- 
ot kell adni 2—3 naponként. Egyes esetekben, különösen fiatal 
betegeknek rövidebb időközben, vagy nagyobb adagok adására 
van szükség.

Az alkalmazás módja:
1. Melegítse az oldószert tartalmazó üvegcsét maximum 30 

°C-ig.
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2. Távolítsa el a füles műanyag tetőt az oldószert tartalmazó 
üvegcséről és törölje le a gumitetőt fertőtlenítő oldattal.

3. Vegye ki a kéthegyű tűt a csomagból. Emelje le a műanyag 
sapkát a tű egyik végéről és ezen végét szúrja be az oldószert tar
talmazó üvegcsébe, annak gumidugóján keresztül.

4. Emelje le a műanyag lehajtható sapkát a koncentrátumot tar
talmazó üveg tetejéről és törölje le fertőtlenítő oldattal.

5. Vegye le a kéthegyű tű másik végéről is a műanyag sapkát.
6. Fordítsa meg az oldatot tartalmazó üvegcsét és nyomja be a 

tű szabad végét a dugó középpontján keresztül a koncentrátumot 
tartalmazó üvegbe és győződjön meg, hogy az egész oldószer 
bejutott-e a koncentrátumba. Ügyeljen a Vákuum megtartására.

7. Húzza ki a kéthegyű tűt az oldószeres üvegcsével együtt a 
koncentrátumot tartalmazó üvegből. Rázogassa óvatosan a kon
centrátumot tartalmazó üveget mindaddig, amíg az egész kon- 
centrátum fel nem oldódik. Kerülje el a habképződést.

8. Criostat SD-2-t intravénásán kell beadni a reconstitutio után 
3 órán belül.

Valamennyi fel nem használt oldat és anyag kidobandó, még 
akkor is, ha azok a 3 órán túl hűtőszekrényben voltak tárolva.

9. A fecskendőt illessze a szűrő megfelelő bemeneti nyí
lásához.

Húzza vissza a fecskendő dugattyúját azért, hogy az oldat egé
szének felszívásához abban elegendő levegő legyen. Szúrja be a 
szűrő hegyes végét az oldott anyagot tartalmazó üvegbe, nyomja 
be a levegőt és szívja vissza ezen reconstituált oldatot a műanyag 
fecskendőbe.

10. Készítse elő a betegen az injekció beadásának helyét és fecs
kendezze be a készítményt vagy hagyományos tűvel, vagy pillan
gós tűvel oly módon, hogy 3 ml folyadék jusson be percenként. 
A bevitel sebessége nem haladhatja meg a 10 ml/percet.

Ily módon előzhető meg a vasomotoros reakció.
11. Egyéb parenteralis bevitelhez hasonlóan ne használja fel a 

készítményt, ha az oldás nem tökéletes, vagy az oldatban szem
csék láthatók.

12. Dobja el a bevitel után visszamaradt eszközöket. Ne hasz
nálja újra azokat.

Mellékhatások: Bevitel után enyhe általános mellékhatások 
jelentkezhetnek. így allergiás tünet, urticaria, hidegrázás, hány
inger, hányás, fejfájás, álmosság és letargia fordulhat elő.

Gyors bevitel esetén fulladás, a szívműködés felgyorsulása, 
vérnyomásesés jelentkezhet. Ezen káros reakciók az infúzió fel
függesztésével megszűnnek, majd ismét folytatni lehet a kezelést 
sokkal lassabb ütemben.

Nagyobb adagok alkalmazása esetén láz jelentkezhet.
Nagyon ritkán anaphylaxiás reakció is előfordulhat.
A VIII. faktor koncentrátumot kapott betegekben VIII. 

faktorfehérje-ellenes antitestek (inhibitorok) keletkezhetnek.

Gyógyszerkölcsönhatások: Miután a VIII. faktor a human 
plazma normális alkotóeleme, ilyen kölcsönhatással nem kell 
számolni.

Figyelmeztetés: Ha allergiás vagy anaphylaxiás reakció jelent
kezik, a bevitelt azonnal le kell állítani. Ilyenkor — ha szükséges 
— a shock-terápia jelenleg elfogadott útmutatásai alapján kell 
eljárni.

Előfordul, hogy egyes betegekben a VIII. faktorral szemben 
inhibitorok keletkeznek és így a terápiás hatás lecsökken. Inhibi
torokkal rendelkező betegek kezelése gondos monitorozást igé
nyel, különösen, ha sebészi beavatkozásra kerül sor.

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazásával kapcsolatban — a 
kórkép ritka előfordulása miatt — a tapasztalatok nem ele
gendőek.

Eltartása: hűtőszekrényben (2—8 °C között), fénytől védve. 
Az oldott készítményt 3 órán belül fel kell használni.

A készítmény eredeti csomagolásában 25 °C-nál nem maga
sabb hőmérsékleten 3—6 hónapig tárolható.

Megjegyzés: +  Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz
nálásra.

Csomagolás: 1 üveg 250 NE, ill. 500 NE, ill. 1000 NE.
Oldószer 10 ml, ill. 10 ml, ill. 20 ml +  szerelék.

Laevofiisin-Basis oldat — infúzióhoz (elektrolitkon- 
centrátum)
A „Laevofusin-Basis oldat — infúzióhoz” elektrolitkoncentrá- 
tum, mely infúziós oldatok kiegészítésére szolgál. Kizárólag in
fúziós oldathoz (vivőoldathoz) hozzákeverve alkalmazható.

A nátrium és a klorid az extracelluláris tér legfontosabb elekt
rolitjai.

A Na+ koncentrációja a plazmában 143 mmol/1, az interstitia
lis folyadékban 145 mmol/1, a Cl-  koncentrációja 101 mmol/1 a 
plazmában, ill. 114 mmol/1 az interstitialis folyadékban. Elsősor
ban a Na+ és a Cl-  ionok koncentrációjától függ az extracellu
láris tér ozmolaritása és ezeknek az ionoknak van a legfontosabb 
szerepük a folyadékmegoszlás szabályozásában is. A N a+ és 
Cl-  felszaporodása az extracelluláris folyadék mennyiségének 
növekedéséhez, ezen ionok csökkenése — ennek megfelelően — 
az extracelluláris tér folyadéktartalmának csökkenéséhez vezet.

A kálium a legfontosabb intracelluláris kation, koncentrációja 
a plazmában és az interstitialis folyadékban egyaránt 4 mmol/1 
körül van. A káliumnak rendkívül nagy jelentősége van a memb
ránpotenciái fenntartásában, így hatással van többek között az 
idegrendszer, a váz-, szív- és simaizomsejtek ingerelhetőségére. 
A laktát megköti a H + ionokat és tej savként vesz részt az 
anyagcsere-folyamatokban.

Ennek eredménye a bikarbónát megtakarítás, ill. a 
bikarbónát—szénsav—szén-dioxid pufferrendszer tehermentesí
tése az anyagcsere savi irányban történt eltolódásakor.

A foszfát — nagyrészt szerves vegyületek alkotórészeként — a 
legfontosabb intracelluláris anion, koncentrációja a plazmában 
és az interstitialis folyadékban egyaránt 1 mmol/1 körül mozog. 
A foszfát számos élettani folyamatban játszik fontos szerepet (pl. 
a szénhidrát-anyagcserében, az energiaháztartásban, enzimek 
aktivitásában, hormonok hatásában, a sav-bázis egyensúlyban, a 
csontszövet mineralizációjában stb.). Ennek ellenére az említett 
folyamatokban csak igen nagy mértékű foszfáthiány esetén követ
keznek be zavarok. Minthogy az erek fala a kis molekulatömegű 
elektrolitokat átereszti, az erekbe juttatott elektrolitoldatok már 
nagyon rövid időn belül az extracelluláris térbe — az interstiti- 
umba — jutnak.

A nátrium, a kálium, a klorid és a foszfát mozgását az extra- 
és az intracelluláris tér között nagyrészt ionpumpák teszik lehető
vé (aktív transport), a laktátot elsősorban a máj (akár óránként 
10 grammnyi mennyiségig is) tudja értékesíteni.

A nátrium, a kálium, a klorid és a foszfát kiválasztása túlnyo
mórészt a vesén át történik, de a gastrointestinalis veszteségnek 
(pl. foszfát esetében) vagy a szokatlanul nagyfokú verejtékezés 
miatti nátrium- és kloridvesztésnek is lehet klinikai jelentősége.

Ha a Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum az előírásoknak 
megfelelő módon hígítva kerül felhasználásra (tehát 1 ampulla 
Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum +  500 ml infúziós ol
dat [vivőoldat]*), az elkészített „bázis-infúziós oldat” elektrolit
koncentrációja körülbelül az extracelluláris folyadék elektrolit
koncentrációja felének felel meg (félelektrolit oldat).

A fentiek szerinti „bázis-infúziós oldat” bevitelekor:
— a vivőoldat fele az anyagcsere szempontjából „szabad víz”- 

ként jut a szervezetbe,
— a nátrium és a klorid koncentrációk a fiziológiás értékek 

kb. felét teszik ki,
— a káliumszint magasabb, amely különösen műtét után kiala

kuló hypokalaemiánál bizonyul kedvező hatásúnak,
— a foszfáttartalom nagyobb, így a napi foszfátigény fedezését 

teszi lehetővé,
— az oldat magnéziumot és kalciumot nem tartalmaz az extra

celluláris tér fontos ionjai közül (ezeket az ionokat [rövid időn át 
történő infúziós kezelés során] felesleges pótolni, hisz a szervezet 
normális körülmények között elegendő gyorsan mozgósítható 
tartalékkészlettel rendelkezik),

* Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet használni:
— 5% -os glükózinfüzió,
— 10%-os glükózinfüzió,
— injekcióhoz való desztillált víz.
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— fontosabb viszont, hogy az extracelluláris folyadék bikar
bónát szintje laktát bevitelével stabilizálva legyen (a laktát meta- 
bolizálódása enyhe alkalizáló hatással jár, ez a tulajdonsága külö
nösen a [posztoperatív] acidotikus állapotokban kedvező).

Az előírásoknak megfelelően elkészített,, bázis-infúziós oldat” 
(bár foszfáttartalmát figyelembe kell venni — l. a gyógyszerköl
csönhatás részi) felhasználható vivőoldatként, mert alkalmazása 
nem jár megterheléssel.

A Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátumból az ajánlott mó
don készített „bázis-infúziós oldat” elektrolitkoncentrációja és 
ozmolaritása az alábbi:

Elektrolitkoncentráció:
N a+
K+
Cl-
laktát-
foszfát

53,9 mmol/1
19.6 mmol/1 
44,1 mmol/1
19.6 mmol/1 
5,4  mmol/1

Ozmolaritás (az alkalmazott vivőoldattól függően):
+  5%-os glükóz infúzió: 414 mOsm/1
+  10%-os glükóz infúzió: 686 mOsm/1
+  aqua destillata pro injectione: 143 mOsm/1

Összetétel:
Natrium chloratum
Natrium hydroxydatum
Kalium chloratum
Kalium dihydrog en phosphoricum
Acidum laeticum
Aqua destillata pro injectione

ampullánként (10 ml) 
0,891 g 
0,490 g 
0,540 g 
0,374 g
1,000 g

ad 10,00 ml

Elektrolittartalom:
N a+
K+
c i -
laktát-
foszfát
pH

mmol/10 ml (ampullánként)
27.5
10,0
22.5
10,0
2,75  

7 ,0 - 8 ,0

Javallatok: A napi alapszükségletet fedező elektrolitok és fo
lyadék biztosítása (különösen műtéti beavatkozások után), hyper- 
toniás (hypematraemiás) dehydratio. Kompatibilis gyógyszerek 
és elektrolitkoncentrátumok számára (megfelelő módon hígítva) 
— vivőoldat.

Ellenjavallatok: Vesefunkció zavarok, hyperkalaemia, hyper- 
phosphataemia, hyperhydratióval járó állapotok, alkalosis, hypo- 
toniás (hyponatraemiás) dehydratio, súlyos májműködési zava
rok, hyperlactataemia, az alkalmazott vivőoldatokkal szembeni 
ellenjavallatok.

Tüdőoedemában, dekompenzált szívelégtelenségben, oliguria 
és anuria esetén a „bázis-infúziós oldat” — mint minden más in
fúziós oldat — csak nagy óvatossággal alkalmazható.

Különös elővigyázatosság indokolt hyponatraemia esetén!
Adagolás és alkalmazás módja:
Az alkalmzás módja: Kizárólag intravénás cseppinfúzióban, 

csak megfelelő infúziós oldathoz (vivőoldathoz) keverve hasz
nálható.

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet alkalmazni:
— 5%-os glükóz infúzió,
— 10%-os glükóz infúzió,
— aqua destillata pro injectione.
A vivőoldathoz való keverés módszere:
1. Egy ampulla Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum- 

infúzióhoz tartalmát steril 10 ml-es fecskendőbe fel kell szívni.
2. Az alkalmazni kívánt infúziós oldat kiválasztása után, 

70%-os alkohollal kell fertőtleníteni azt a területet, ahol az infú
ziós oldatot tartalmazó üveg vagy tasak átszúrásra kerül.

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrá- 
tum befecskendezése, Ш. a tű kihúzása után jól össze kell keverni 
az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infúziós oldatot.

Adagolás:
Az alkalmazandó mennyiség a beteg folyadék- és elektrolit

szükségletétől függ.

Felnőtteknek:
A szokásos napi adag: 500—1500 ml „bázis-infúziós oldat” .
A maximális napi adag: 30 ml „bázis-infúziós oldat’Vttkg.
Nagyob mennyiségek infundálására vonatkozó megszorítások

ra is tekintettel kell lenni.
Az infúzió ajánlott sebessége: 3 ml „bázis-infúziós ol- 

dat’Vperc (=  60 csepp/perc), azaz 180 ml „bázis-infúziós ol- 
dat’Vóra.

Ha gyorsabban kellene az infúziót adni, az alkalmazott infúzi
ós oldat alkalmazásával kapcsolatos előírások betartása 
szükséges.

Az infúzió maximális sebessége:
Ha a szérum-kálium érték 2,5 mmol/1 feletti és az EKG a ko

rábbi helyzetnek megfelelő, semmiképpen sem szabad óránként 
10 mmol káliumnál többet adni.

Az előírásoknak megfelelően hígított 10 ml Laevofusin-Basis 
elektrolitkoncentrátumot tartalmazó infúziós oldatból kb. 480 ml 
tartalmaz 10 mmol káliumot.

Ennek megfelelően a „bázis-infúziós oldatból” kb. 8 ml/perc 
(160 csepp/perc) a maximális infúziós sebesség.

(Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek nem testsúlyra 
számítva vannak megadva, hozzávetőleg 70 kg súlyú betegekre 
vonatkoznak.)

Az infúziós mennyiségek ml-ról cseppekre történő átszámolá- 
sakor olyan az infúziós szerelék, amlynél 20 csepp tesz ki 1 ml-t.

Mellékhatások: Magas káliumtartalmú infúziós oldat túl 
gyors alkalmazása (10 mmol-nál több kálium bevitele óránként) 
hyperkalaemiát és következményes neuromuscularis, ill. cardio
vascularis tünetek kialakulását eredményezheti.

Az alkalmazott infúziós oldat mellékhatásaira is gondolni kell!
Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható:
— spironolaktonnal és triamterennel (káliumretenciót okozva 

hyperkalaemiához vezethet).
Minden olyan beteg, aki spironolakton vagy triamteren keze

lésben részesül, a hyperkalaemiás állapot megelőzésére szigorú 
ellenőrzésben részesüljön.

A kompatibilitást (összeférhetőséget), az esetleges anyagkivá
lást legalább vizuálisan gondosan ellenőrizni kell, de így is fenn
áll a szemmel nem érzékelhető kémiai, továbbá terápiás inkom
patibilitások veszélye abban az esetben:

— ha a Laevofúsin-Basis elektrolitkoncentrátumot nem az 
ajánlott infúziós oldatokhoz (vivőoldatokhoz) keverik hozzá 
(lásd az alkalmazás módját tárgyaló részt);

— vagy ha a Laevofúsin-Basis elektrolitkoncentrátum mellett 
egyéb gyógyszert (infúzió készítésére alkalmas koncentrátumo- 
kat, injekciós oldatokat, injekció készítésére alkalmas porampul
lák tartalmát) is hozzákevernek az infúziós (vivő-) oldathoz.

A Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum foszfáttartalmát fi
gyelembe kell venni. Fennáll ugyanis a csapadékkiválás veszé
lye, mindenekelőtt akkor, ha magnézium- vagy kalciumionok ke
rülnek az infundálandó folyadékba.

Figyelmeztetés: A készítmény kizárólag infúziós oldathoz ke
verve használható.

Az EKG, a szérum elektrolit-szintek (szérum-káliumszint első
sorban) és a sav-bázis háztartás gondos ellenőrzése szükséges.

Hogy a laktát alkalizáló hatását ki tudja fejteni, a jól működő 
aerob anyagcsere (megfelelő oxigénellátottság) elengedhetetlen 
feltétel.

A Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum-infűzióhoz készít
ményt tilos hígítatlanul injiciálni vagy infundálni.

A felhasznált infúziós oldat (vivőoldat) alkalmazására vonat
kozó előírásokat figyelembe kell vermi.

Terhesség és szoptatás időszakában a készítmény alkalmazását 
illetően nincsen szükség megszorításokra.

Csak tiszta és színtelen oldat használható fel.
Eltartása: 25 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
Megjegyzés: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz

nálásra.
Csomagolás: 5 X 10 ml, 25 X 10 ml.

(Dr. Hardy Gézáné — OGYI Törzskönyvezési Osztály)
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Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1995. július 1-tól július 31-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

Hatástani besorolás
neve tart.

RIFA-ZID 150 filmtabletta PHARMAMED rifempicin
izoniazid

150 mg 
100 mg

antimycobacteriális
szer

RIFAZID 300 filmtabletta PHARMAMED rifempicin
izoniazid

300 mg 
150 mg

antimycobacteriális
szer

VINBLASTIN liquid 5 mg/5 ml 
oldatos injekció

RICHTER vinblastinium szülfuricum 5 mg/5 ml növényi alkaloid

VINBLASTIN liquid 10 mg/5 ml 
oldatos injekció

RICHTER vinblastiniUm szulfuricum 5 mg/5 ml növényi alkaloid

CRIOSTAT SD-2 
250 NE injekció

INSTITUTO
GRIFOLS

VIII. faktor 250 NE vérzéscsillapító szer

CRIOSTAT SD-2 
500 NE injekció

INSTITUTO
GRIFOLS

VIII. faktor 500 NE vérzéscsillapító szer

CRIOSTAT SD-2 
1000 NE injekció

INSTITUTO
GRIFOLS

VIII. faktor 1000 NE vérzéscsillapító szer

PULMOZYME 2500 U (2,5 mg) 
2,5 ml inhalációs oldat

HOFFMANN- 
La ROCHE

dornase alfa 2500 U tüdőfunkció javítására 
szolgáló készítmény

LUBRIFILM szemkenőcs CUSI wool fet 
liquid paraffin 
soft paraffin

0,5 g 
L5 g 
3,0 g

szemészeti
készítmény

TILADE MINT aerosol FISONS mesterolone 240,91 mg 
16,7 g

asthma-ellenes szer

PROVIRON-25 tabletta SCHERING nedOcromil sodium 25 mg androgén hatású szer
KALINOR pezsgőtabletta KNOLL/

NORDMARK
potassium citrate 
potassium hydrogen carbonate 
anhydrous citric acid

2,17 g
2,0 g
2,057 g

kálium pótlására

LAEVOFUSIN-BASIS 
oldat infúzióhoz

LAEVOSAN KH2 PO4 , Na ОН, К Cl, Na Cl, 
lactic acid

— infúziós oldat adalék

LAEVOFUSIN-ISOTON 
oldat infúzióhoz

LAEVOSAN Na H2 PO4 , KH2 PO4 , Na OH, 
lactic acid, Na Cl

— infúziós oldat adalék

LAEVOFUSIN-SODIUM  
LACTATE old. infúzióhoz

LAEVOSAN lactic acid, Na OH — infúziós oldat adalék

LAEVOFUSIN-SODIUM  
CHLORIDE old. infúzióhoz

LAEVOSAN Na, Cl — infúziós oldat adalék

LAEVOFUSIN-STARTER 
oldat infúzióhoz

LAEVOSAN Na OH, Na Cl lactic acid 
sodium acetate

— infúziós oldat adalék

TANAKAN 40 mg/ml oldat IPSÉN ginkgo biloba extract 0,15 mg 
30,0 ml

perifériás értágító

TANAKAN 40 mg filmtabletta IPSÉN ginkgo biloba extract 40 mg perifériás értágító
PIRACETAM AL 800 filmtabletta ALIUD piracetam 800 mg psychostimuláns
NIFEDIPIN AL 
20 retard kapszula

ALIUD nifedipine 20 mg calcium antagonista

ATARAX 10 mg filmtabletta UCB hydroxyzine dihydrochloride 10 mg anxiolyticum
ATARAX 25 mg filmtabletta UCB hydroxyzine dihydrochloride 25 mg anxiolyticum
ATARAX 200 ml szirup UCB hydroxyzine dihydrochloride 400 mg 

200 ml
anxiolyticum

ATARAX 100 mg injekció UCB hydroxyzine dihydrochloride 100 mg 
2 ml

anxiolyticqm

TARGOCID 200 mg injekció MARION 
MERRELL DOW

teicoplanin 200 mg egyéb baktériumelle
nes szer

TARGOCID 400 mg injekció MARION 
MERRELL DOW

teicoplanin 400 mg egyéb baktériumelle
nes szer

PARAPLATIN 50 mg oldatos inj. BMS carboplatin 50 mg cytostaticum
PARAPLATIN 150 mg oldatos inj. BMS carboplatin 150 mg cytostaticum
PARAPLATIN 450 mg 
oldatos inj.

BMS carboplatin 450 mg cytostaticum

MULTIVITAMIN +  vas 
rágótabletta gyermekeknek

HUMAN PHARMAvitaminok +
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Hangképzési és beszédzavarok műtéti gyógyítása 
gyermekkorban. Fonokirurgia
Hirschberg Jenő dr.
Madarász utcai Gyermekkórház, Budapest, Fül-Orr-Gégészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Votisky Péter dr.)

Fonokirurgia alatt az elsődlegesen, vagy kizárólagosan a 
hangképzés, vagy a hangszín javítása céljából végzett ope
ratív eljárások összességét értjük. A fonokirurgia külön
böző módszerei elsősorban a primer hangképzés zavará
nak, a dysphoniának, ill. a hangszín kóros elváltozásá
nak, a rhinophoniának javítására vagy megszüntetésére 
alkalmazhatók. Az előbbi célt direkt hangszalagműtétek, 
exstirpációs eljárások, intracordalis injekciók és indi
rekt, a gége porcos vázát érintő műtétek („framework 
surgery”) szolgálják. Egyes idegsebészi beavatkozások 
ma még többnyire ritkaságszámba mennek, a gége transz
plantációja pedig a jövő lehetőségét jelzi. A szájpad- 
elégtelenség következtében fellépő nyílt orrhangzós be
széd (rhinophonia aperta) műtéti javítása képezi a fono- 
kirurgiai beavatkozások másik nagy csoportját. Ezek kö
zül a (velo)pharyngealis plasztika („flap surgery”) a 
legelterjedtebb. A szerző 38 éves tapasztalata alapján 
csoportosítja a — főleg gyermekekre vonatkozó — műtéti 
indikációkat és módszereket. 1740 dysphoniás gyermek 
közül 7%-ban került sor hangszalagcsomó-eltávolításra. 
E téren a szerző — a műtéti beavatkozás mellett — hang
súlyozza a komplex kezelés (logopédiai gyakorlatok, 
gyógyszerelés, ill. pszichoterápia) fontosságát. Pusztán 
hangképzési zavar miatt (ha nincs légzési probléma) csak 
endolaryngealis műtét jöhet szóba gyermekkorban (de
pókészítés a hangszalagokba, membránok, hegek átmet
szése). A különböző etiológiájú szájpad-elégtelenség 
okozta nagyfokú hypernasalitás miatt a szerző 1000 ga
ratplasztikát végzett. Az anatómiai gyógyulás 98%-os 
volt, mortalitás nélkül, a rhinophonia az esetek 
90%-ában megszűnt. A műtét szempontjából a 472—5 
éves életkor az ideális, de a jó eredmények eléréséhez 
teammunkára és szakszerűen végzett logopédiai utókeze
lésre van szükség.

Kulcsszavak: fonokirurgia (gyermekkor), hangképzés, dyspho
nia, rhinophonia, szájpad-elégtelenség, garatplasztika

Mindennapi életünkben egyre nagyob szerephez jut a kom
munikáció, hiszen civilizációnk alapvető és rohamos válto
záson esik át. A nemrég még döntően ipari társadalom 
kommunikációs — nyelvi — információs alapon nyugvó 
gazdasággá alakul át. A hagyományos szakmák, otthon 
űzött foglalkozások egyre fogynak, lassan kivesznek; mind

Treatment of voice and speech disorders by phonosur- 
gery in children. By phonosurgery is meant the sum 
total of operative techniques that are aimed primarily 
or solely at the improvement of voice or speech. The 
different methods of phonosurgery can be used first of all 
for reducing or ceasing the pathological change of the 
voice quality, the dysphony and the rhinophony. The 
techniques recommended for the improvement in dys
phony are: direct surgeries on the vocal cords (extirpa
tion methods, intracordal injections) and indirect inter
ventions affecting the cartilaginous frame of the larynx; 
some neurosurgical methods (nerve-to-nerve anastomo
sis) are curiosities and the larynx transplantation may 
show only the future trends. The surgical correction of 
the hyperrhinophony due to velopharyngeal insufficien
cy constitutes the other main group of phonosurgery. The 
velopharyngoplasty (flap surgery) is the most common 
technique among them. The author categorizes the surgi
cal indications and methods (mostly concerning chil
dren) on the basis of his 38 years experience. Removal 
of vocal cord nodules was performed in 7 % of 1740 chil
dren with dysphony. The importance of the complex 
treatment in these cases (speech therapy, medicines, psy
chotherapy) is stressed. Endolaryngeal interventions 
(implantation, cutting of a membrane or scars) may only 
be considered in children when voice problems exist 
alone without respiratory difficulties. The author has 
carried out 1000 velopharyngoplasties because of severe 
hypernasality with different etiology. Anatomical heal
ing was good in 98% of the cases with no mortality; the 
hyperrhinophony disappeared in 90% of the patients. 
The ideal age for operation is 472—5 years. Team work 
and a competent postoperative logopedic treatment are 
essential to obtain good results.

Key words: phonosurgery (children), voice disorders, dys
phony, hyperrhinophony, velopharyngeal insufficiency, 
velopharyngoplasty (flap surgery)

több a hangját, a beszédet, a nyelvet fokozottan vagy hiva
tásszerűen használó egyének száma. Az átlagember életfor
mája is változik: a városiasodó, nyüzsgő élet, a turisztika 
térhódítása, a külföldi kapcsolatok bővülése idején a jó hal
lás mellett a formailag és tartalmilag szép beszéd, a hibátlan 
és teherbíró hangképzés egyre fontosabbá válik (16).
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Ugyanakkor éppen a hajszolt életstílus neurotizáló ha
tása, a családok gyakori széthullása, de a fejlődési anomá
liákkal született gyermekek életben maradási esélyének 
növekedése is egyre növeli a hangképzési, a nyelvi és a be
szédzavarok számarányát.

Az orvos legfőbb fegyvere a jövőben bizonnyal a pre
venció lesz (13, 14), de ma még erőinket elsősorban a gyó
gyításra összpontosítjuk. Az eredményesség alapfeltétele a 
korai kezelésbevétel. Különösen nagy a gyermekekkel fog
lalkozó szakmák felelőssége, hiszen a legtöbb beszédhiba 
és sok hangképzési zavar is a gyermekkorban kezdődik, 
vagy akár már születéstől kezdve fennáll. A hangképzési 
és beszédzavarban szenvedő betegek (a foniátriai-logo- 
pédiai beteganyag) V3-a az óvodáskorúak közül kerül ki.

Az első tünetek észlelése döntően a gyermekorvos, ill. 
a háziorvos feladata, hiszen a szülő legtöbbször őket keresi 
fel elsőként gyermeke panaszával. A kezelés fő terhe a fo- 
niáter orvosra és a logopédusra hárul. A terápia lehet kon
zervatív (tanácsadás, logopédiai gyakorlatok, pszichoterá
pia, gyógyszerek adása), de napjainkban a hibás beszéd és 
hangképzés javításában mindinkább előtérbe kerül az ope
ratív szemlélet és megoldás is.

Az elmúlt néhány évtized sebészetében a betegségek 
gyökeres kiiktatása, a kóros elváltozás eltávolítása, ill. az 
anatómiai rekonstrukció mellett rohamosan tért hódított a 
különböző funkciók megőrzésére, kialakítására vagy fej
lesztésére irányuló törekvés.

Ma már számos olyan műtét ismeretes, amely — a 
funkciók közül — a hangképzést, a beszédet javítja, ezek 
jó  része azonban — így a tumorműtétek, agysebészeti be
avatkozások, orrkorrekciók, ajak- és szájpadplasztikák — 
rendszerint csupán másodlagosan vagy egyéb célok eléré
se mellett szolgálják a beszéd javulását, módosulását.

Fonokirurgia alatt az elsődlegesen vagy kizárólagosan 
a hangképzés vagy a hangszín javítására irányuló operatív 
eljárások összességét értjük.

Ezek a módszerek mind ez ideig sokkal kevésbé terjed
tek el, mint — a fül-orr-gégészet vonatkozásában — a hal
lásjavító műtétek; egyrészt mert a gége a hangképzésen kí
vül a légcserében is részt vesz és védő funkciót is betölt 
(meggátolva idegen anyagok bejutását a mélyebb légutak- 
ba), másrészt mert a hangszín kóros megváltozásának pa- 
tomechanizmusa és a hangszalagokon végzett mégoly fi
nom beavatkozások foniátriai prognózisa is ma még 
kevésbé ismert.

A mikrolaryngoscopia, a lasersebészet, az idegsebé
szeti módszerek térhódítása, a diagnosztikus módszerek 
(stroboscopia, akusztikai elemző eljárások) tökéletesedé
se, valamint a hangképzési és beszédzavarok etiopatogené- 
zisének és mechanizmusának mind teljesebb körű megis
merése adott lendületet a közelmúltban a fonokirurgiának. 
(A Nemetközi Fonokirurgiai Társaság, az IAP, 5 éve 
alakult.)

Bár elvétve vannak olyan beavatkozások is — pl. a nyel
ven, ajkakon végzett incisiók, korrekciók —, melyek a kiej
tés, az artikuláció megkönnyítését szolgálják, a fonokirur
gia különböző módszerei elsősorban a primer hangképzés 
zavarának, a dysphoniának, ill. a hangszín kóros elváltozá
sának, a rhinophoniának befolyásolására hivatottak.

I. A hangképzés és hangmagasság módosítására aján
lott módszereket — elsősorban felnőtteknél — Isshiki 
(19) a következőképpen csoportosítja:

— exstirpációs eljárások
— direkt hangszalagműtétek, intracordalis injekciók
— indirekt, a gége porcos vázát érintő műtétek
— idegsebészeti beavatkozások (nerve-to-nerve anas

tomosis)
— teljes rekonstrukció, a gége transzplantációja.
Az utolsónak feltüntetett heroikus beavatkozás — a tel

jes gégeátültetés — talán a jövő útját jelzi; a nervus recur
rens átható sérülése következtében létrejövő hangszalagbé
nulás okozta dysphonia megszüntetése — idegsebészeti 
helyreállítással — ma még ugyancsak kuriózum. Napja
inkban az endo- vagy extralaryngealis úton történő 
hangszalag-helyzetváltoztatás és az implantáció révén tör
ténő hangjavítás dominál a fonokirurgiában. A pajzsporc 
oldalán készített kis „ablak” mozgatása révén — 
thyroplasztikával — lehet a hangszalagok helyzetét és fe
szességét megváltoztatni („framework surgery”), de mind 
gyakoribbá válnak a férfihangból női hangot képező műtéti 
megoldások is.

A gyermekeken végezhető fonokirurgiai beavatkozáso
kat az alábbiakban foglaljuk össze (17):

— a hangszalagokon végzett exstirpációk, excisiók 
(hangszalagcsomó okozta dysphonia esetén);

— implantálás (depókészítés a hangszalagokba, na
gyobb gyermekeken, maradandó recurrensbénulás egye
dileg kiválasztott eseteiben);

— endolaryngealis műtétek (főleg veleszületett, orga
nikus gégeelváltozások — membrán, „web” — okozta 
hangképzési zavar esetén);

— (velo)pharyngealis plasztika (rhinophonia aperta 
miatt).

A gyermekkori műtéti beavatkozások indikációja nem 
egységes, sokat vitatott a leggyakoribb elváltozás, a juve
nilis hangszalagcsomó kezelésének kérdése is. Sokan a leg
határozottabban ellenzik az ún. dysphoniás csomók eltávo
lítását és a „wait-and-see” álláspontjára helyezkednek 
azon meggondolás alapján, hogy a pubertás során a cso
mók nagy része spontán visszafejlődik. Mások a — több
nyire hypermotil, sokat kiabáló, impulzív vagy esetleg ép
pen szorongó — gyermek életvitelére vonatkozó 
tanácsokat adnak csupán, esetleg gyógyszereket, relaxán- 
sokat ajánlanak, vagy a hang átnevelését (reedukációját) 
helyezik előtérbe (17).

Mi — a fenti módszerek alkalmazása mellett — megfe
lelően, egyedileg választott esetekben, a műtéti beavatko
zást is indokoltnak és célszerűnek tartjuk. Az évekig tartó 
tétlen várakozás ugyanis a hangszalagok irreverzíbilis 
elváltozásához vezethet, a tartós rekedtség szubjektív 
és pszichés panaszok forrásává válhat. A műtétnek viszont 
— kellő gyakorlat és felkészültség esetén — lényegében 
nincs kockázata. Műtétet a következő esetekben java
solunk:

— hangszalag-cysta vagy -polyp esetén;
— ha nagy, kemény csomók esetén műfogásokkal sem 

érhető el tiszta hang és/vagy stroboscoposan megítélhető 
fonációs zárás;
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— ha a konzervatív kezeléstől (logopédiai gyakorla
tok, gyógyszerek, esetleg pszichoterápia) 4—6 hónap alatt 
sincs javulás.

A csomók eltávolítása — melynek keresztülvitelére 
többféle technikai megoldás jön szóba (punkció, kifejtés, 
lemetszés) — intubációs narkózisban, mikroszkóp alatt 
történik [1. a) és b) ábra].

1. ábra: Hangszalagcsomó, a) műtét előtt, b) műtét után

Funkcionális eredetű hangképzési zavarban szenvedő 
1740 dysphoniás betegünk 7%-ában került sor műtéti be
avatkozásra (4). Szövődményünk nem volt. Recidiva elvét
ve (5 %-ban) fordult elő, ennek megelőzésére fontos a post- 
operativ logopédiai kezelés és esetenként a pszichoterá
pia. Többnyire csak kombinált terápiával lehet a tartósan 
„rekedt” , préselt, fátyolos vagy bágyadt hangképzést „át
nevelni” , megjavítani.

Hangképzési zavart is okozó gégestenosisok, diaphrag- 
mák, hemangiomák, „laryngeal web”-ek külső feltáró 
műtétjét (laryngofissio) gyermekkorban csak akkor ajánl
juk, ha a gyermeknek légzési zavara is van, és műtét nélkül 
tartós kanülviselésre szorulna. Módosított Réthi—Bánfai
technikával végzett 14 gégetágító műtétünk közül 13 volt si
keres (20).

Endolaryngealis beavatkozás (pl. membrán átmetszése 
szikével vagy laserrel) pusztán a hangképzés javítására is

indikált lehet. Mi három ízben Lichtenberger (21) módsze
rét alkalmaztuk, incisio után szilikonéket helyezve a hang
szalagok közé, endolaryngealisan bevezetett fonalnak a 
nyakon történő rögzítése segítségével.

Tartós kanülviselés esetén a gyermek beszédének fej
lesztése, kialakítása igen lényeges feladat, hasonlóan fon
tos és nehéz ténykedés a kanülviselés során megszokott 
suttogó pharyngobuccalis hangképzés reedukációja, átne- 
velése dekanülálás után (17).

II. A másik, a hangszínváltozás, mely operatív módon 
is befolyásolható: a nyílt orrhangzós beszéd (rhinophonia 
aperta), melynek lényege az orrüregi rezonancia kóros fo 
kozódása a szájpad-garati zár elégtelen működése követ
keztében.

A velopharyngealis inszufficiencia (VPI) lehet organi
kus eredetű vagy funkcionális, veleszületett vagy szerzett, 
okozhatja bénulás vagy a garat és a szájpad strukturális el
változása: hasadék, submucosus hasadék (2. ábra), occult 
submucosus hasadék, szájpadrövidülés, mély epipharynx, 
anatómiai téraránytalanság (5, 6, 8).

2. ábra: Submucosus szájpadhasadék jellegzetes triásza: 
uvula bifida, hiányzó izomréteg a lágyszájpadon, a kemény 
szájpad tapintható csontdefektusa
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3. ábra: Szájpad-elégtelenség kontrasztanyagos képe: a lágy 
szájpad fonálás közben nem zár a hátsó garatfalhoz. A beszéd 
nyűt orrhangzós színezetű

A nyílt orrhangzós beszéd kezelése a beszédelváltozást 
okozó, ill. fenntartó szájpad-elégtelenség kórokától függ. 
A terápiában több, különböző módszer jöhet számításba 
(logopédiai foglalkozások, gyógyszeres kezelés, elektrote
rápia, beszédjavító készülék, műtét), melyek közül a be
szédterápia a legáltalánosabb: az esetek mintegy 
60—70%-ában alkalmazható.

Az operatív terápiával kapcsolatban felmerülő kérdé
sek: 1. mikor indokolt a műtét; 2. a beteg mely életkorában 
a legoptimálisabb; 3. mely módszer biztosítja a legjobb 
eredményt a legkisebb kockázat mellett?

A műtét indikációja három lépésben történik. Első lé
pésként ki kell zárni az orrhangzós beszédet okozó 
szájpad-elégtelenség hátterében a neurológiai tennivalókat 
igénylő és a műtétet eleve kontraindikáló folyamatokat, 
megbetegedéseket (myasthenia gravis, agytumor, polyra
diculitis, myopathiák stb.).

Ha nyilvánvaló, hogy nem progresszív folyamatról, ha
nem maradandó állapotról van szó, — második lépésként 
—, a szájpad-elégtelenség fokának, a lágy szájpad és a hát
só garatfal közti távolság („gap”) mértékének megítélése 
következik. A velopharyngealis zárás lehet teljesen hiá
nyos, esetleg csak átmeneti vagy marginális, részleges. A 
gap felmérésére orron át történő endoszkópiával kiegészí
tett radiológiai eljárások (3. ábra) a legalkalmasabbak 
(17). Olyan röntgentechnikát célszerű választani, mely 
részletes és háromdimenziós képet nyújt a velopharyngea

lis kapu szfinkterszerű működéséről (mozgófilmek, több
irányú felvétel, CT, MRI).

III. Harmadik, de hasonlóan fontos lépés a beszéd érté
kelése, annál is inkább, mert hiszen a műtéti beavatkozás 
egyetlen célja a nyílt orrhangzós beszéd megszüntetése 
vagy javítása. A Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Tár
saság (IALP) — a szerző által vezetett — Szájpadhasadék 
Bizottsága összeállította a terápia és a műtéti kezelés alap
jául is szolgáló legfontosabb beszédparamétereket; ezek: a 
nazális rezonancia típusa és mértéke, az orron át — beszéd 
közben — történő — kóros levegőkiáramlás mérve, a kiej
tés (artikuláció) zavarai, a beszédérthetőség és a gyermek 
taníthatósága (12).

A műtéti indikáció tekintetében mindmáig sincs egysé
ges álláspont. Véleményünk szerint operatív beszédjavítás 
az organikus eredetű szájpad-elégtelenség minden olyan 
esetében indokolt, ahol neurológiai folyamat vagy akut be
tegség kizárható és ha a logopédiai kezeléssel 4—6  hónap 
alatt nincs, vagy ha a taníthatósági próbák és egyéb vizs
gálati leletek alapján eleve nem várható eredmény (9).

A legjelentősebb műtéti módszerek: 1. a lágy szájpad 
hátrahelyezése (push-back technika); 2. a szájpad—garati 
távolságot szűkítő, de a szájpadot nem érintő garatplaszti
kák; 3. a szájpadot a hátsó garatfallal összekötő lebenyek 
képzése (velopharyngealis plasztikák); 4. a hátsó garatfal 
elődomborítása, implantáció segítségével (2).

Ma a velopharyngealis plasztikák („flap surgery”) ké
pezik a műtéti kezelés bázisát. Ezek lényege: 
nyálkahártya-izomlebeny képzése a hátsó garatfalból és 
ennek bevarrása a szájpad rétegei közé (4. ábra). A le
benyképzésnek sokféle módja ismeretes; a leggyakoribb 
változat az alul-, ill. felülnyelezett variáns (9).

4. ábra: Velopharyngealis plasztika alulnyelezett 
garatlebennyel

Saját tapasztalatunk alapja 38 év során végzett kereken 
1000 műtét (10, 15).

Az operatív beavatkozás többnyire másodlagos műtét
ként történik, szájpadplasztikaután, hasadékös betegeken. 
Összes esetünk 63%-ában került sor szekunder műtétre. 
Az ajak- és szájpadhasadékok műtéti kezelésének időpont
jai egyébként az évek során nem változtak: ajakplasztika 
általában 3 hónapos korban, lágy száj pad-műtét 8—10 hó
napos korban, keményszájpad-zárás 2 'h—5 éves kor kö-
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zött, kisebb korrekciók iskolás kor előtt, csontimplantáció 
8 éves korban, nagyobb orrműtét pubertás után (11).

Primer műtétként betegeink 27%-ában végeztünk le
benyplasztikát szájpad-elégtelenség egyéb eseteiben (száj- 
padrövidülés, mély orrgarat, anatómiai diszproporció, rej
tett hasadék, szájpadbénulás miatt).

A lebenymegtapadás esélyei jók. Az anatómiai gyó
gyulás anyagunkban 98%-os, mortalitás nélkül.

Csak négy ízben fordult elő súlyosabb szövődmény 
(nagyfokú poStoperativ vérzés és aspiráció, mely két ízben 
tracheotomiát tett szükségessé), de a lehetséges kompliká
ciókat az indikáció felállításakor mindig fokozottan tekin
tetbe kell vennünk, hiszen itt beszédjavításról és nem élet
mentő beavatkozásról van szó (7).

Átmeneti orrlégzési nehezítettség sokszor jelentkezik 
műtét után, de ez — a lebeny haránt irányú zsugorodása 
kapcsán — legtöbbször spontán megszűnik. Kivételesen 
előfordul maradandó orrlégzési zavar, teljes obstrukció 
miatt. Legutóbbi felmérésünk szerint (18) — legkevesebb 
1 évvel a műtét után — még mindig kifejezetten horkoló 
gyermekek közt polysomnographiával egy ízben mutat
tunk ki műtéti korrekciót igénylő obstruktiv alvási apnoét. 
Hasonló beavatkozásra, a garatlebeny mellett kialakuló 
nyílások tágítására 1000 esetünk közül 10 betegnél került 
sor.

Irodalmi adatok szerint a funkcionális eredmény 
67—-97%-os. Mi betegeink 90%-ánál tapasztaltuk, hogy a 
beszéd ntegjavult: a rhinophonia megszűnt vagy minimá
lissá vált. A beszédérthetőség 76%-ban jó vagy kifogásta
lan műtét után, de postoperativ logopédia legtöbbször 
szükséges.

A műtét funkcionális effektusát, az eredmény mértékét 
több tényező befolyásolja: a beteg életkora a műtét idő
pontjában, valamint hallása, intelligenciaszintje és koope
rációja, az operatőr és a logopédus tapasztalata, gyakorla
ta, a VPI etiológiája (bénulás esetén rosszabbak az 
eredmények), a műtéti technika (a lebeny legyen kellően 
széles és vastag; izomréteget is tartalmazzon), a környező 
garatizmok működőképessége (1). Alapfeltétele a műtét
nek, hogy a beteg IQ-ja 50 felett legyen. Az optimális élet
kor: 4V2 év. A fül állapotát a műtét előtt célszerű rendez
ni; mi e téren az adenotomiát és a dobűri tubus 
alkalmazását alternatív eljárásnak tekintjük (3). A garat
plasztika a hallást nem rontja és az arckoponya fejlődését 
sem befolyásolja lényegesen (9).

A jó műtéti eredmények eléréséhez összeszokott team

re van szükség, fontos a helyes indikáció, az egyedi elbírá
lás, a megfelelő anaesthesia, a gondos ápolás, a postopera- 
tiv diéta és felügyelet.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Pancreasnecrosis kezelése
Csáky Gergely dr. és Ökrös Ilona dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Miskolc, Sebészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Csáky Gergely dr.) 
Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Betegellátó Osztály (osztályvezető főorvos: Ökrös Ilona dr.)

A szerzők az utóbbi másfél évben pancreasnecrosis és 
peripancreaticus zsírelhalás miatt egymás után operált 10 
beteg kezelési eredményéről számolnak be. A kórházi 
felvételkor objektív paraméterek meghatározásával 
Ranson-féle pontszámítást végeztek (átlag: 4,89) és prog
nosztizálták a súlyos kórlefolyást. Az intenzív osztályra 
történt felvételkor APACHE II.-féle pontszámítás történt 
(átlag: 13,9), melynek alapján kiszámították a kórházi 
halálozás kockázatát (átlag: 42,2%). Ezzel szemben csak 
2 beteget veszítettek el (20%-os tényleges halálozás), 
amit az intenzív terápiás osztályon történt monitorizálás, 
a többszervi funkciózavarok és elégtelenségek eredmé
nyes terápiája, a gyökeres necrectomia, folyamatos bursa 
lavage, epiduralis sympathicolysis, az időben elvégzett 
reoperációk, a teljes parenteralis és/vagy jejunostomán 
keresztüli táplálás, valamint a sorozatos tenyésztéseken 
alapuló antibiotikum-kezelés eredményeként értékelnek. 
Felvetik, hogy a fertőzések egy része a kezelések, legin
kább az ismételt műtétek kapcsán alakulhat ki. Az ered
mények javítása és nemzetközi összehasonlítása érdeké
ben javasolják a belgyógyászati, sebészeti és intenzív 
terápiás osztályokon, ahol akut pancreatitis miatt betege
ket kezelnek, a Ranson- és APACHE II.-féle pontszámí
tás alkalmazását. A megmentett betegek későbbi teljes 
restitúciója indokolja a hosszan tartó és rendkívül költsé
ges kezelést.

Kulcsszavak: pancreasnecrosis, peripancreaticus zsírelhalás, 
prognózis, sebészi és intenzív terápiás kezelés

Az akut hasnyálmirigy-gyulladások kb. 80%-a ödémás, és 
konzervatív kezeléssel sikeresen gyógyítható. Kb. 
20%-ban alakul ki a pancreasban és/vagy környezetének 
zsírjában necrosis, melynek halálozása a szeptikus szövőd
mények és a többszervi elégtelenség miatt még ma is eléri 
a 70%-ot (10, 49).

A gyakorlatban nehéz az akut pancreatitis súlyosságá
nak objektív megítélése, a szükséges beavatkozások idő
pontjának a meghatározása, továbbá a különböző sebészi 
és konzervatív terápiás eljárások eredményeinek az össze-

Treatment of pancreatic necrosis. The authors report 
on the results of operations successively carried out in 
the last one and a half years on 10 patients with pancreat
ic and peripancreatic necrosis. On admission objective 
prognostic signs were quantified according to Ranson 
(average: 4.89), and the prognoses of serious disease- 
processes were correctly determined. On admission on 
the intensive care unit APACHE II points were calculated 
(average: 13.9), and the individual risk of hospital mor
tality (average: 42.2%) was defined. In spite of this high 
average, only 2 patients were lost (20% actual morta
lity). This can be attributed to monitoring the patients in 
the intensive care unit, successful therapy of multiorgan 
dysfunctions and failures, radical necrectomy, conti
nuous lavage of the lesser sac, epidural sympathicolysis, re
operations performed in time, total parenteral and jejunal 
nutrition, and antibiotic therapy based on results of serial 
cultures. The authors point to the possibility of infection 
originating sometimes from the treatment applied, most
ly from repeated operations. For the sake of improve
ment and international comparison of the results they 
suggest the application of Ranson- and APACHE II 
scores in medical, surgical and intensive care units, 
where the treatment of patients with acute pancreatitis 
takes place. The subsequent complete restitution of the 
saved patients justifies the long-lasting and expensive 
treatment.

Key words: pancreatic necrosis, peripancreatic fat necrosis, 
prognosis, surgical and intensive therapy

hasonlítása. Ezen túlmenően eltérő a pancreatitisekre vo
natkozó biokémiai, radiológiai és mikrobiológiai vizsgála
tok eredményeinek, valamint a műtéti vagy boncolási lele
teknek az értékelése is.

Közleményünkben egy korszerűbb elveket követő, 
komplex (sebészi és intenzív terápiás) kezelés birtokában 
az elmúlt másfél évben a sebészeti osztályon válogatás nél
kül előfordult pancreasnecrosis és/vagy peripancreaticus 
zsírelhalás miatt operált betegek vizsgálatairól és kezelési 
eredményeiről számolunk be.
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Anyag és módszer

Pancreasnecrosis és/vagy peripancreaticus zsírelhalás miatt 10 
beteget kezeltünk 1993. január és 1994. május között. A diagnó
zist minden esetben a műtéti lelet biztosította: makroszkóposán 
a pancreasban és/vagy környezetében (a retroperitoneumban, 
mesocolonban vagy mesenteriumban) életképtelennek ítélt töré
keny, opálos-szürkésfekete, alkalmanként bevérzett szövet, mely
nek hisztológiai vizsgálata az elhalást bizonyította. Nem tárgyal
juk a pancreasabscessus eseteit, amikor a pancreasban vagy 
környezetében fallal körülvett gennygyülem volt észlelhető, eset
leg necrosissal, mert ennek a kórformának a kezelése eltérő és 
eredményei kedvezőbbek.

A 7 férfi és 3 nő pancreasbetegségének kiváltó okaként az 
anamnézisben 5 férfi esetén alkoholabúzust, közülük kettőben 
ételabúzust is, 3 nőben epekőbetegséget, 1 férfiban epekőbeteg
ség miatt előzetesen extrakorporális lökéshullám-kezelést, majd 
önkényesen abbahagyott epekőoldást, valamint 1 férfiban hyper- 
lipidaemiát tudtunk kideríteni.

A betegség miatti kórházi felvételkor, majd azt követően 48 
óra múlva Ranson szerint (35, 36) prognosztikai számítást végez
tünk, és attól függően, hogy epekő- vagy más eredetűnek állapí
tottuk meg a pancreatitist, eltérő határértékeket vettünk kóros
nak. Minden kóros érték 1 pontot jelentett. Az intenzív terápiás 
osztályra (ITO) történt felvételkor az APACHE П. (Acute Physio
logy And Chronic Health Evaluation) (23) klasszifikációs rend
szer szerint végeztünk pontszámítást, és a ln(R/l—R) =  3,517 +  
(APACHE И. pont X 0,146) +  0,603 +  0,501 képlet alapján meg
határoztuk mindegyik beteg halálozási rizikóját (R).

' A betegség felismerését és súlyosságának megállapítását kö
vetően műtét előtt gyomorszondát vezettünk le, null-diétát ren
deltünk el, a hasra jeget helyeztünk, infúziót, görcsoldót és a fel
tételezett szepszis miatt 2. vagy 3. generációs cephalosporint 
alkalmaztunk. A felvételkor mellkas- és üreshasröntgen-, vala
mint hasi ultrahangvizsgálat történt. Miután 1—3 napos konzer
vatív kezelésre nem észleltünk lényeges javulást, a beteg kompu
tertomográfiás (CT) vizsgálatát és az ITO-ra történő felvételét 
kértük. Itt a vitális funkciókat monitoroztuk, a folyadék- és elekt
roliteltéréseket rendeztük. Teljes parenteralis táplálást és az epi
duralis kanülön át sympathicolyticus kezelést kezdtünk, valamint 
az esetleg társuló szervelégtelenség(ek) mértékének megfelelően 
speciális terápiát alkalmaztunk.

Statikus CT-vel igazolt pancreasnecrosis és/vagy peripancrea
ticus zsírelhalás miatt, a betegség kezdetétől legkevesebb 1 hét el
teltével exploráltuk a konzervatív kezelésre nem javuló, lázas be
tegeket. Műtét előtt nem volt lehetőségünk perkután biopsziára 
a necrosis fertőzöttségének igazolására, és epekő okozta pancrea- 
titisben endoszkópos retrográd cholangiographia (ÉRC) sem tör
tént az epevezetékkő felismerése vagy terápiája céljából.

Műtét során mindkét bordaív alatt vezetett metszésből feltár
tuk a hasüreget és — a ligamentum gastrocolicum átvágásával — 
a bursa omentalist, valamint Kocher szerint mobilizáltuk a duo- 
denumot. Megítéltük a pancreatitis kiterjedtségét, lebontottuk a 
vastagbél mindkét flexuráját, és szükség szerint mobilizáltuk a 
fel- és leszálló colonszakaszt. Ujjal kíméletesen minden felpu
hult, elhalt szövetet eltávolítottunk, de tartózkodtunk az életké
pesnek ítélt pancreasszövet rezekciójától. Epekő okozta pancrea
titis, továbbá feszülő, gyulladt falú epehólyag esetén cholecys- 
tectomiát és a ductus cysticuson át intraoperativ cholangiomano- 
metriát végeztünk. Mivel vezetékkövet egyszer sem tudtunk iga
zolni, choledochotomiára nem került sor. Amennyiben a necro
sis elérte a lép hilusát, splenectomia történt. Az intraoperative is 
súlyosnak ítélt állapot miatt Marwedel szerint tápláló jejunosto- 
mát készítettünk. A necrosisok helyéről több leoltást végeztünk, 
majd az egész hasüreget 10—15 liter fiziológiás sóoldattal átmos
tuk. Tartós lavage céljából külön nyílásból 4 vastag, puha gumi- 
drént vezettünk a bursa omentalisba. Ezeken kívül egyet-egyet a 
Douglas-üregbe, a máj és rekesz alá, továbbá a necrectomiák he
lyére ejtódrénként. Törekedtünk arra, hogy a bursa omentalist, 
a pancreasfarok körüli, valamint a bal flexura és a leszálló vastag
bél mögötti retroperitonealis teret egybenyitva alkalmazhassuk a

tartós lavage-t. A hasfalat 2 Ventrofil öltéssel gumidrének felett 
húztuk össze, hogy a haránt vastagbél usuratióját elkerüljük. Ré
teges hasfalzárásra csak akkor került sor, ha a műtéti leletnek 
megfelelően további necrosissal nem számoltunk és újabb műté
tet már nem terveztünk. Az elhúzódó szepszis miatti reoperációk 
során szükség szerint ismételten sequestrectomiát végeztünk, s 
feltártuk azokat a helyeket, melyeket a műtét előtti CT és/vagy 
ultrahangvizsgálatok esetleges szeptikus gócként valószínűsítet
tek. A reoperációk során ismét végeztünk leoltásokat, a necrosi
sok helyét átmostuk, és kicseréltük a hasi őréneket újakra. Vas
tagbélelhalás miatt egy betegen kiterjesztett jobb oldali 
hemicolectomiát és varrógéppel side to side ileosigmoidostomiát 
végeztünk. Egy betegen kényszerültünk tracheostomiára 50 na
pig tartó gépi lélegeztetés miatt.

Műtét után a betegeket — egy kivételével — az ITO-n kezel
tük tovább, ahol napi 12—20 liter fiziológiás sóoldattal folyama
tosan mostuk a bursa omentalist, míg a mosófolyadék fel nem 
tisztult és a beteg láztalanná nem vált. Ezt követően a csöveket 
ejtódrénként alkalmaztuk. Két esetben vékonybélsipoly alakult 
ki, melyeket konzervatíve sikeresen kezeltünk. Míg meg nem 
szűnt a lázas állapot, a pozitív tenyésztési eredményt is figyelem
be véve, antibotikumot adtunk. Szekunder immundeficientia 
miatt Pentaglobint adagoltunk egyszerre 100 ml-t, majd 8—16 
ml/óra mennyiséget folyamatosan infúzióban. Törekedtünk a 
posztoperatív gyomor- és bélparalízis korai megszüntetésére. Ve
seszövődmény miatt 2 betegen haemoperfusiót alkalmaztunk. A 
jejunostomán át Vital HN vagy Ensure HN (Abbott) készítményt 
juttattunk be. Emellett infúzióban napi 1400—1600 kilokalóriát 
biztosítottunk 2100—2890 ml mennyiségben. Nem résztelezzük 
a légúti, hematológiai, cardiovascularis és idegrendszeri keze
léseket.

Eredmények

A betegek nemét, életkorát, pancreatitisük okát, Ranson- 
és APACHE II.-féle pontértéküket, a számított egyéni és 
átlagos halálozási rizikót, valamint a tényleges eredménye
ket az L táblázatban részletezzük. Az 1. számú beteg keze
lését másik kórházban kezdték el, ahol nem végezték el a 
Ranson-féle számításhoz szükséges mindegyik vizsgálatot. 
Az APACHE II. szerinti pontszámítás során az ITO-ra tör
tént felvétel napján észlelt legrosszabb eredményeket vet
tük figyelembe. Krónikus szervelégtelenség vagy primer 
immundeficiens állapot nem volt igazolható, ezért pontot 
nem kaptak betegeink. Kiemelendő az 5. számú beteg ala
csony Ranson-pontja, mely szerint enyhe pancreatitisre és 
kedvező kórlefolyásra lehetett volna számítani, ezzel 
szemben a későbbiekben kiterjedt peripancreaticus zsír- 
necrosist, vastagbélelhalást tapasztaltunk, és 2 reoperáció- 
ra, továbbá 63 napos ápolásra kényszerültünk. A 10 beteg 
számított, átlagos kórházi halálozási aránya 42,2% volt, 
ezzel szemben csak 2 beteget (20%) vesztettünk el.

A 2. táblázatban tüntetjük fel az első műtét előtt a kü
lönböző szerveken észlelt funkciózavarokat. A betegek fe
lében volt érintve a vese, a tüdő vagy a cardiovascularis 
rendszer, míg 8 betegen észleltük a máj funkciózavarát. 
Míg a 10. számú beteg pancreatitisének kezdete a hosszabb 
ideje fennálló, bizonytalan hasi panaszok miatt csak felté
telezhető, addig a többieknél az I. műtétig eltelt időt ponto
sabban meg lehetett állapítani. A láz megszűnése a panc
reatitis és a szepszis gyógyulását jelezte, és azt követően 
csak szövődmények (légúti, sebgyógyulási zavar vagy ha- 
süregi sipolyozás) tették szükségessé a kórházi kezelést.
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1. táblázat: Pancreasnecrosis miatt operált betegek neme, életkora, betegségük kóroka, Ranson- és APACHE II. pontértéke,
halálozásuk számított rizikója és kezelésük eredménye

Betegek
sorszáma F érfi-N ő Életkor (év) Ital

Kórok
Epekő Egyéb Ranson pont APACHE II. Halálozási 

pont rizikója (%) Exitus

1. F 28 + ___ 20 62 +
2. N 40 + 7 18 55 +
3. F 45 + 6 18 55 —

4. F 42 + 4 7 20 —

5. F 38 hyperchol. 1 5 16 —
6. E 31 + 6 20 62 —

7. N 54 + 4 10 28 —

8. F 54 + 7 22 69 —

9. N 62 + 5 13 37 —

10. F 29 + 4 6 18 —

Átlag: - 4 ,8 9 - 1 3 ,9 - 4 2 ,2 20%

2. táblázat: Műtét előtt a pancreason kívüli szervek funkciózavarai, a betegség kezdetétől az I. műtétig eltelt idő (I.), valamint a
további (П .--VI.) műtétekig eltelt idő napokban, az utolsó műtéttől az exitusig eltelt idő napokban (E), a !lázas napok (L) és a
kórházi ápolási napok (Á) összege

Betegek sorszáma
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vese О A A ___ — — — 0 О —

Tüdő Hy Pn — — — — — Hy Hy Hy
Máj — + + + + + + + — —

Cardio — + — + — + — + — —

I. 9 10 13 9 7 8 15 7 7 46
П. 4 2 7 16 3 7 6

Ш. 6 2 6 21 2 4 48
IV. 10 12 3
V. 2 10 13

VI. 10 6
E 2 7
L 21 33 62 94 52 94 8 77 42 13
Á 21 33 69 105 63 118 31 100 123 78

О (oliguria); A (anuria); Pn (pneumonia); Hy (hydrothorax); Máj (SGOT- és/vagy bilirubin-emelkedés); Cardio (cardiovascularis: ritmuszavar vagy hipo- 
tenzió)

3. táblázat: Beavatkozások és kezelések pancreasnecrosisban és peripancreaticus zsírelhalásban

Betegek
sorszáma

Nec-
rectomia Bursalavage Cholecys

tectomia
Splenec-

tomia
Colon-

rezekció Epiduralis Par. Jej. Vent. Exitus

1. + 13 _ + _ 3 13 13 + +
2. + 32 + — — 10 12 18 + +
3. + 20 — — — 13 21 — — —

4. + 32 + + — 10 71 29 + —
5. + 33 — + + 12 25 36 + —

6. + 35 — + — 42 65 18 + —

7. + — + — — — 14 — — —

8. + 56 + + — 19 27 55 + —

9. + 58 + + — 5 26 92 + —

10. + 35 — — — — — — — —

Epiduralis (epiduralis kanülön keresztül a sympathicolyticus kezelés); Par. (parenteralis táplálás); Jej. (jejunalis táplálás) időtartamai napokban; Vent, 
(gépi lélegeztetés 48 órán túl)

A 3. táblázatban láthatók az elvégzett beavatkozások és 
kezelések. Műtét előtt a pancreasnecrosis mértékét hasi 
ultrahang-, de statikus CT-vizsgálattal sem lehetett ponto
san megállapítani. Az I. műtét közben a peripancreaticus 
zsírelhaláson kívül hat esetben a pancreastestben és -fa
rokban 10—40%-os, két esetben a fejben is 10%-os necro-

sist véleményezett az operatőr, míg négy alkalommal csak 
különböző kiterjedésű, pancreas körüli zsírelhalás volt 
észlelhető. Makroszkóposán nehezen lehetett megkülön
böztetni a duzzadt, de életképes pancreast a necroticus- 
tól, főleg, ha az elhalás csak a hasnyálmirigy zsíros tokját 
érintette. Hasonlóan nehézséget okozott a pancreaticus és
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4. táblázat: Pancreasnecrosis és peripancreaticus zsírelhalás miatti műtétek után észlelt szövődmények

Betegek
sorszáma Tüdő Szív Vese Máj Hematoló

giai Bélsipoly Pancreas-
sipoly

Colon
necrosis

Hallóideg
károsodás Exitus

í . + + + + + _ _ _ _ +
2. + + + + + — — — — +
3. + — — + — — — — + —

4. + + — — + + — — —

6.
7

+ 4- +

1 
+ + + — — —

8. + + + — + — + _ _ _
9. + — — — + — + — — —

10. + — — — — — + — — —

5. táblázat: Pancreasnecrosis és peripancreaticus zsírelhalás miatt műtött betegek tenyésztési eredményei és antibotikum-kezelése

1. 2. 3. 4.
Betegek sorszáma 

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ba 13 24 8 15 14 9 _ 14 10 62
Go 16 — 23 60 15 38 — 42 21 —

Ps + + + + + + — + + —

KI — + + + + + — + + —

Acineto + + + — + + — + + —

Citrobact. + — — — — + — — — —

St. au. + — + + — + — — — +
Str. + — — — — + — + + —

Ént. foec. — + — + + + — + + +
Ént. bact. — + + — + + — + + —

Esch. coli — — — -1- — + — + + —

St. со. neg. — — — — + — — + — —
Serratia — — — — + + — + + —
Proteus — — — — — + — — — —
Antibiot. 5 7 4 10 10 8 3 14 8 5
Exitus + + — — — — — — — —

Ba (a betegség kezdetétől az első pozitív baktériumtenyésztésig eltelt napok száma); Go (a betegség kezdetétől ez első pozitív gomba (Candida) tenyésztésé
ig eltelt napok S2áma); Ps (Pseudomonas); KI (Klebsiella); Acineto (Acinetobacter calcoaceticus); Citrobact (Citrobacter); St. au. (Staphylococcus aure
us); Str. (Streptococcus alpha haemolyticus); Ent. foec. (Enterococcus foecalis); Ent. bact. (Enterobacter); Esch, coli (Escherichia coli); St. со. neg. 
(Stapohylococcus coagulase negatív); Antibiot. (alkalmazott antibiotikumfélék száma)

peripancreaticus necrosis határának a megállapítása. Eb
ben a vonatkozásban a legpontosabb információt az eltávo
lított és lemért peripancreaticus zsírmennyiség (50—430 
gramm) jelentette. A 8 betegen alkalmazott epiduralis 
sympathicolysis eredményeként a hasi fájdalom csökkent 
és a bélparalízis oldódott. Eredményeink elérését a jejuna
lis és parenteralis táplálás bizonyosan elősegítette, bár az 
enteralis táplálás során időnként hasi dyscomfort érzésről 
vagy hasmenésről mindegyik beteg beszámolt, a parente
ralis táplálás szövődményeként pedig 4 katéterszepszist fi
gyeltünk meg. Három kivételével mindegyik beteget kel
lett géppel lélegeztetni 48 órán túl, az egyiket 50 napig. 
Megfigyeléseink szerint a már spontán légző betegek több
sége a reoperációkat követően 1—3 napig újra lélegeztetés
re szorult.

A műtétek utáni szövődményeket a 4. táblázatban mu
tatjuk be. A szövődmények egy része már a műtét előtt is 
fennállott és később sem szűnt meg, másik része a műtétek 
után jelentkezett. Pneumonia vagy punkciót igénylő hyd- 
rothorax mindegyik betegen kialakult. Két alkalommal sú

lyos respirációs distress syndroma (RDS) jött létre, és há
romszor a vena subclavia punkcióját követően arteficiális 
pneumothoraxot kellett leszívnunk. A cardialis szövődmé
nyek között — az általánosan észlelt tachycardia mellett — 
pitvar- és kamrafibriláció, kamrai arrhythmia, hypotensio 
és cardialis dekompenzáció fordult elő, melyek, a 2 exitus- 
tól eltekintve, gyógyszeresen kezelhetők voltak. A vese
szövődmények között oliguria, haemoperfusiót igénylő 
anuria és 2 alkalommal antidiuretikus hormonkezelésre 
szoruló diabetes insipidus fordult elő. Icterust, valamint a 
májfunkciós próbák jelentős, bár átmeneti pozitivitását 4 
betegen figyeltük meg a műtét után. Hematológiai rendel
lenesség (thrombocytopenia, leukopenia, AT-Ш.- 
csökkenés, vérzékenység vagy disszeminált intravascularis 
coagulatio) 6 betegben fejlődött ki. Többszöri reoperációt 
követően 2 betegen alakult ki vékonybélsipoly, melyek 
spontán záródtak. Az egyetlen colonnecrosis a bal flexu- 
rán a betegség kezdete után 4 héttel, a második reoperációt 
követően jött létre, és a végbélből történt masszív vérzés, 
a szepszis ismételt jelentkezése, valamint a peritonitis tü-
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netei alapján ismertük fel. Primer rezekcióval és anaszto- 
mózissal szövődménymentesen gyógyult a beteg. Az anti
biotikum-kezeléssel összefüggően egy betegen átmeneti 
hallóideg-károsodás lépett fel. Az 1. számú beteg boncolá
sakor halálokként szepszist, toxikus szív-, tüdő-, vese- és 
májkárosodást állapítottak meg. A 2. számú esetben szep
szist, veseelégtelenséget és hydrothoraxot véleményeztek.

Az 5. táblázatban van feltüntetve a különböző (hasűri, 
mellűri, vér, hasfali és légúti) testváladékokból történt te
nyésztések eredménye és az alkalmazott antibiotikumfélék 
száma. Látható, hogy az első pozitív baktériumtenyésztési 
eredmény többnyire a betegség kezdete utáni 2. héten, a 
gombáé lényegesen később volt megfigyelhető. A 7. számú 
beteg testváladékaiból nem lehetett kórokozót kitenyészte
ni, és betegségének lefolyása sem volt súlyos. A szepszis 
változatlan fennállása miatt átlagban 7 (3—14)-féle antibio
tikumot alkalmaztunk betegenként.

Megbeszélés

Ma még nincs eldöntve, hogy az epekövesség vagy alko
holfogyasztás által kiváltott heveny hasnyálmirigy
gyulladás az acinussejtekben a zimogénre ható lizoszomá- 
lis hidroláz aktiválásával kezdődik (43), vagy elsődleges a 
nyomásfokozódás a pancreasvezetékben, melyet a panc- 
reasenzimek szekréciójának átmeneti blokádja és az epi- 
thelbarrier károsodása, majd az aktivált pancreasenzimek- 
nek a mirigyállományba, illetve a környező zsírba történő 
kiáramlása követ. Továbbá az ödémás pancreatitisnek nec
roticus formába történő átmenetének pontos mechanizmu
sa sem ismert (45). Enzimeknek és mediátoranyagoknak a 
keringésbe kerülésével válik felismerhetővé laboratóriu- 
milag és klinikailag a heveny hasnyálmirigy-gyulladás, 
melynek prognózisát a kórházi felvételkor, majd 48 óra 
múlva elvégzett Ranson-féle pontszámítással (35, 36) álla
píthatjuk meg. Epekő eredetű akut pancreatitisben 10, más 
eredetűben 11 objektív paraméter vizsgálatával enyhe 
(0—2 pont) vagy súlyos (> 3  pont) forma különíthető el. 
A súlyos kórlefolyásúak közé kerülnek a pancreasnecrosi- 
sos betegek, és 7 pont felett az intenzív kezelés ellenére 
100% a halálozás (36). Sokan megkísérelték a paraméte
rek számának csökkentését (11, 15), azonban Ranson be
osztása jelenleg is a leghasználatosabb (27).

Véleményünk szerint a Ranson-féle prognosztikai pont- 
számításnak az a jelentősége, hogy már a betegség kezdetén 
segít elkülöníteni azokat a betegeket, akiket sürgősen moni- 
torizálni és intenzíven kezelni kell [centrális véna biztosítá
sa, hólyagkatéter felvezetése, epiduralis sympathicolysis, 
vérgázanalízis során 60 Hgmm Pa02 tenzió alatt gépi léle
geztetés, esetleg peritonealis dialízis, teljes parenteralis táp
lálás (TPN), epevezetékkő esetén ÉRC és endoszkópos 
sphincterotomia (EST), dinamikus CT-vel igazolt pancreas- 
necrosisban perkután biopszia tenyésztéssel.] A pancreas- 
necrosis első szakaszában, mely általában 4—14 napig tart, 
a mediátoranyagok által lérejött különböző szervkárosodá
sokat eredményesen kezelve életben kell tartani a beteget a 
következő szakaszig, amikor dönteni szükséges a műtétről 
vagy a további konzervatív kezelésről.

A pancreasnecrosis, melynek kezdetén lokálisan nem 
mutatható ki fertőzés, tipikus példája a SIRS-nek (Syste
mic Inflammatory Response Syndrome) (1, 33). Ebben in
fekció nélkül is az egyébként fertőzés hatására kialakuló 
szepszis ismert jellegzetességei figyelhetők meg. A jelen
ség magyarázata az, hogy a kiváltó okok (égés, polytrau
ma, pancreatitis vagy súlyos fertőzés) különbözősége elle
nére ugyanazon mediátoranyagok (tumor-nekrózis-faktor 
és más citokinek) hasonló tüneteket okoznak. Minél súlyo
sabb a betegség és minél inszufficiensebb a kezelés, annál 
több beteget veszítettünk el a SIRS első szakaszában, még 
a fertőzés bekövetkezése előtt MODS (Multiple Organ 
Dysfunction Syndrome) miatt, mert a citokinek által káro
sított szerv(k) képtelen(ek) a homeostasis biztosítására. 
Pancreasnecrosisban csak akkor beszélhetünk szepszisról, 
ha az említett jelenségeken kívül a fertőzés is igazolható. 
Általában a Gram-negatív baktériumok által okozott szep
szis a pancreasnecrosis kezdete után 1—4 héttel a betegek 
30—60%-ában bekövetkezik, és ezt követően a halálozás 
ugrásszerűen megnő (3, 48).

Az ITO-ra történt felvétel napján elvégzett APACHE 
II.-féle pontszámítást a későbbi kezelés során megismétel
jük, így folyamatosan és objektív módon tudjuk megálla
pítani a terápia hatásosságát és a betegek halálozásának a 
rizikóját. Megítélésünk szerint az e célra megalkotott szá
mítási rendszerek közül (2, 8, 13, 19, 24,44) azért ajánlha
tó az APACHE II ., mert a legelterjedtebb a világon, a leg
nagyobb referenciával rendelkezik, és alkalmazásával le
hetőség nyílik az eredmények nemzetközi összehasonlítá
sára (30). Hiányosságait ugyanakkor másokkal (21, 31, 50) 
együtt mi is megemlítjük. Többek között nem veszi kellő
en figyelembe a hemodinamikai változásokat, az infekciót, 
nem segít a reoperációk időpontjának a meghatározásakor, 
illetve nem elég specifikus a sebészeti betegségekben, fő
leg peritonitisben.

A műtét időpontjának meghatározását 2 tényező befo
lyásolja alapvetően: a dinamikus CT-vel igazolt necrosis és 
a perkután biopszia pozitív tenyésztési eredménye. Infi- 
ciált necrosis esetén műtét szükséges, míg steril necrosis- 
ban ma egyre inkább konzervatív kezelést ajánlanak (6, 9, 
18, 22, 37). Eseteinkben műtét előtt csak statikus CT-re 
volt lehetőség, mely a pancreasnecrosis mértékét kevésbé, 
viszont a peripancreaticus zsírelhalás kiterjedését ponto
sabban tudta megállapítani. Mivel perkután biopsziára 
sem volt lehetőségünk, a statikus CT eredményét figye
lembe véve, az intenzív kezelés ellenére romló, lázas álla
pot miatt operáltuk meg betegeinket. Tekintettel arra, 
hogy — 2 beteg kivételével — az első műtétnél nem tud
tunk baktériumot vagy gombát izolálni a necrosisból, az 
irodalomból ismert eredmények alapján feltételezzük, 
hogy némelyik betegünk műtét nélkül is gyógyítható lett 
volna.

Az ismételt necrectomiák során igazolt fertőzések 2 ok
ra vezethetők vissza. Ismert, hogy a gyomor-bél rendszer
ben leggyakrabban előforduló gombák és baktériumok 
(Candida, Enterococcus, Escherichia coli, Staphylococ
cus epidermidis és Pesudomonas) kolonizálódhatnak a 
MODS-ban az ITO-n történő kezelések harmadában, és ez 
transzlokáció révén másodlagos fertőzéshez vezethet (26).
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A másik mechanizmus a kezelések és műtétek alkalmával 
történő felülfertőződés. Az 5. számú beteg Ranson- és 
APACHE П.-pontja alacsony volt, mégis, feltehetően a 
szuperinfekció következtében, az egyik legsúlyosabb kór
lefolyást tapasztaltuk.

Az irodalom részetesen tárgyalja a pancreasnecrosis 
halálozását befolyásoló körülményeket és tényezőket, me
lyek közül a necrosis kiterjedése, a konzervatív és a sebé
szi kezelés módja, az életkor, a betegség és a kezelés szö
vődményei, több szerv (különösen a shockkal járó 
cardiovascularis és vese) elégtelenségének együttes előfor
dulása és a fertőzés a legjelentősebbek (3, 4, 6, 10, 16, 18, 
20,25,28, 32, 34, 39,40,42,46). Beger és munkacsoport
ja  (3) 10,2%-os halálozással végez necrectomiát
bursalavage-zsal, és csak szükség esetén reoperál. Bradley 
és munkacsoportja (6) „nyitott has” kezelési elv szerint a 
necrectomia helyét géztörlőkkel tamponálja, a hasfalat 
ideiglenesen fedi, majd 2 naponta a betegágynál elvégzi a 
kötéscserét, míg a restitúció be nem következik. Ezzel a 
módszerrel 14%-os mortalitást értek el, de gyakrabban 
észleltek bélsipolyt és nehezebben lehetett megoldani a 
hasfali defektust. A rossz túlélési eredmények miatt a 
pancreasrezekciót lehetőleg kerülni kell, és egyébként is 
a túlélő betegeken gyakrabban alakul ki diabetes mellitus 
(12 , 14). Ranson (34) a számítási módszere szerinti 5 pont
nál súlyosabb prognózisú betegeknek az antibiotikum
kezeléssel kombinált, legalább 7 napig tartó peritonealis 
dialízisével kapcsolatosan 20%-os mortalitásról számolt 
be. Pontosan nem lehet tudni, hogy a hosszabb ideig tartó 
peritonealis lavage hogyan képes megakadályozni panc- 
reasnecrosisban a felülfertőződést. A perkután biopsziával 
igazolt steril necrosisban Gebhardt és mtsaí (18) még több
szervi elégtelenségben is konzervatív kezelést ajánlanak. 
Neoptolemos (29) szerint minél súlyosabb az epekő okozta 
pancreasnecrosis, annál korábban célszerű elvégezni mű
tét előtt az ERCP-t, valamint az eredménytől függően az 
EST-t, és a pancreasvezeték disruptiója esetén sem panc
reasrezekciót, hanem inkább necrectomiát javasol. Mi 
Beger (3) módszerét alkalmaztuk, és ismételt műtétet csak 
szükség esetén végeztünk. Az első műtét előtt az epeköves
ség felismerését segíti az ultrahangvizsgálat (38), de re- 
operációk előtt a CT-vel együtt hasznosnak láttuk a letokolt 
folyadékgyülemek felismerésében is. Sebésztechnikai 
szempontból előnyösnek tapasztaltuk, hogy a hasüregben 
puha Pezzer-drénekct alkalmaztunk, kíméletes, de gyöke
res necrectomiára törekedtünk, továbbá splenectomiát vé
geztünk, ha a necrosis érintette a léphilust. Valószínűleg 
ezeknek köszönhető, hogy vérzéses szövődményünk nem 
volt, és csupán 2 vékonybélsipoly fordult elő, melyek kon
zervatív kezelésre rövid időn belül meggyógyultak. Inten
zív terápiás szempontból a többszervi monitorizálástól 
függő, gyors korrekciókat, valamint a tenyésztési eredmé
nyeken alapuló, hatásos antibiotikum-kezelést tartottuk 
döntőnek eredményeink elérésében.

Két betegünket többszervi elégtelenség miatt vesztettük 
el, de kezelésük a túlélőkétől nem különbözött, ezért a si
kertelenség okát sem tudtuk megmagyarázni. Az iroda
lomból ismert, hogy minél több szerv elégtelensége álla
pítható meg, annál valószínűbben bekövetkezik a halál (3,

5, 41, 47). Exitusra leginkább idősebb korban, 5 —6 szerv 
elégtelenségének együttes előfordulásakor — különösen, 
ha a központi idegrendszer elégtelensége is megállapítható
— kell számítani. A több hétig-hónapig tartó diagnosztikai 
tevékenység és terápia költségei hatalmasak, viszont a si
keres kezelés késői eredményei kiválóak (7, 12, 17), felté
ve, ha nem történt pancreasreszekció és nem alakult ki dia
betes, továbbá a beteg abba tudta hagyni az italozást.
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A BIOGAL Gyógyszergyár RT. pályázatot hirdet
a Klinikai Farmakológiai Osztály

osztályvezetői állásának betöltésére
Várjuk azon pályázók jelentkezését, akik általános orvosi diplomával, klinikai farmakológiai 
vagy belgyógyász szakorvosi képesítéssel rendelkeznek.
Az osztályvezető feladatkörébe tartozik a klinikai vizsgálatok tervezése, szervezése, ellenőrzése.

További feltételeink:
•  legalább 5 éves szakmai gyakorlat
•  tárgyalóképes angolnyelv-ismeret.
Bérezés megállapodás alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Korábbi vezetői gyakorlat, áttekintő, rendszerező készség, gyógyszeripari gyakorlat, vagy intézeti 
gyógyszervizsgálatokban való részvétel, illetve jártasság, jó kapcsolatteremtő készség.

A pályázat alaki és tartalmi feltételei:
Beküldendő fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló iratok másolata.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálására a kiírt feltételeknek megfelelt jelentkezőkkel történő személyes elbeszélgetések után 
2 héten belül kerül sor.
A pályázatokat társaságunk Humánpolitikai Főosztályára kérjük benyújtani a megjelenéstől számított 
1 héten belül.

Címünk: BIOGAL G y ó g y szerg y á r  Rt. 4042 Debrecen, Pallagi u. 13.
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Gömöry András Alapítvány
az Impedancia Kardiográfia fejlesztésére

FELHÍVÁS

A  G Ö M Ö R Y  A N D R Á S  A L A P ÍT V Á N Y ,

amely két éve alakult meg, már eddig is több szakmai programot, ill. kórházi műszer 
beszerzést támogatott, jelenleg egyik fontos feladatának tartja az országban működő

P E R 1N A T Á L IS IN T E N Z ÍV  C E N T R U M O K

Impedancia Kardiográfhoz juttatását. Évente nagyon sok kis súllyal született vagy beteg 
újszülöttet adnak vissza az életnek ezekben a központokban. Szakemberek véleménye szerint a 
műszerezettségük fejlesztésével - többek között impedancia kardiográffal való ellátásukkal - 

ez a szám növelhető. A fejlesztés anyagi fedezetének előteremtésére nagyszabású

J Ó T É K O N Y S Á G I K O N C E R T E T

rendezünk 1995. X. 29-én a Pesti Vigadóban.

AZ EST PROGRAMJA:
о

Középkori táncok, Zarándokénekek, Hajdútáncok, Greensleeves-variációk,
előadja a Mandel Quartet

о
Gluck: Melódia, Toumier: Forrásnál, Ibert: Entr'act, Salzedo: Éji dal,

Chopin: Variációk egy Rossini témára, előadja Horgas Eszter fuvolán, Vigh Andrea hárfán
о

Uganda, Zimbabwe és Tahiti tradicionális zenéje, Lukas Ligeti: Pattem Transformation,
előadja az Amadinda Ütőegyüttes 

о
Népszerű kamarazene, előadja a Forrás Kamarazenei Műhely

о
A KONCERT UTÁN ÁLLÓFOGADÁS 

A támogatások mértéke: 10.000,- Ft.
Ez az összeg egyben egy fő részvételére jogosít a rendezvényen. Főszponzoraink:

A S K  K ft., L a s  Vegas C A S IN O , M a g y a r  H írlap ,
A lex a n d er  P a rty  Serv ice , N estlé H u n gária  K ft.,

T IS Z S Z O  N yom d aip ari K ft.

Támogatóinknak köszönhetően az est teljes bevételét célkitűzéseink megvalósítására fordíthatjuk. 
A programról és a támogatás módjáról készséggel adunk felvilágosítást.
Címünk: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 55. Tel.: 212-5756, 212-4548 

Jakobicz Imre, vagy Varga István

K Ö S Z Ö N E T T E L
Az Alapítvány Kuratóriuma



EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A tartós acenocumarol kezelés hatása a csonttömegre
Kiss József dr., Tihanyi László dr., Nagy Edit dr., Végh Zoltán dr., Deli Ágnes, Tahy Ádám dr. 
és Korányi László dr.
Dunántúli Osteoporosis Decentrum, Állami Szívkórház, Balatonfiired (vezető: Korányi László dr.)

A szerzők a krónikus acenocumarol kezelés hatását vizs
gálták a csont ásványianyag-tartalmára. Negyvenöt, leg
alább két éve acenocumarolt szedő szívbeteg férfi denzi- 
tás értékeit (átlag ±  SE) hasonlították össze, 45 korban, 
nemben, testméretekben és kardiális állapot szerint ha
sonló, de acenocumarolt nem szedő beteg adataival. A 
gyógyszert szedő csoportban a lumbális 2—4 csigolyák 
denzitása szignifikánsan alacsonyabb volt (kezelt: 
1,041 ± 0 ,17  vs. kontroll: 1,13±0,15 g/cm 2, P < 0 ,05), 
mint a kontrollokban. A  radius és az ulna distalis részén 
mért értékek nem különböztek és nem volt korreláció a 
gyógyszerszedés időtartama, a gyógyszer dózisa és a 
denzitás értékek között. Vizsgálatukkal a kumarin eddig 
kevéssé ismert, de klinikai szempontból mindenképpen 
figyelmet érdemlő mellékhatására hívják fel a figyelmet. 
Javasolják a tartós antikoaguláns kezelésben részesült be
tegek időszakos detizitometriás ellenőrzését.

Kulcsszavak: csont ásványianyag-tartalom, tartós acenocuma
rol kezelés, acenocumarol

A balatonfüredi Állami Szívkórház 10 000 feletti éves be
teganyagában a szokottnál nagyobb az antikoaguláns keze
lésben részesülő betegek aránya. Miután az antikoaguláns 
kezelés indikációinak a száma növekszik és a kötelezően 
antikoaguláns alkalmazást igénylő beavatkozások — pl. 
műbillentyű-beültetés — javallatai is hamarabb születnek 
meg, valamint a beavatkozás életkori megszorításai is el
tűntek, egyre gyakrabban fogunk találkozni az antikoagu
láns kezelés vélt vagy valós problémáival. Betegeink jelen
tős része ahhoz a korosztályhoz tartozik, ahol a korral járó 
csontvesztés már klinikai tüneteket okoz, ezért nagyon 
fontosnak találtuk, hogy a tartós antikoaguláns kezelés és 
csontvesztés összefüggéseit megvizsgáljuk.

Szórványos és ellentmondó adatok ismertek az antikoa
guláns kezelés és a csonttömeget jelző denzitás értékek

Rövidítések: BMD =  csontdenzitás (bone mineral density); BMI =  
testtömeg index (body mass index); NYHA =  New York Heart Associa
tion; DPXL =  kettős foton denzitometer (dual photon x-ray); ucOC = 
elégtelenül karboxilált osteocalcin (undercarboxylated osteocalcin); 
MGP =  matrix-GLA-protein

Effect of chronic acenocumarol treatment on bone 
mineral density. The effect o f chronic cumarin treat
ment on bone mineral content was investigated. Bone 
mineral density was determined by double photon den
sitometry (Lunar DPXL). The density data (m ean± SE )  
o f 45 cardiac patients (age: 57.0= ± 6 ,3  y, body mass in
dex: 26 .7± 3 .8  kp/m2, cardiac stadium score, according 
to New York Heart Association: 2—3), had been treated 
by acenocumarol at least for 2 years (duration o f treat
ment: 7 5 .0 ± 5 2  months), were compared to the values of 
45 age, body mass index, cardiac status matched patients 
not treated by anticoagulant. The density values of 
L2—L4 lumbar regions were lower in the treated group 
(1.041 ±0 .17 vs. contrails: 1.13±0.15 g/cm2, p < 0 .0 5 ), 
while no differences in ultradistal ulnar and radial 
regions were detected. N o correlation between bone 
mineral density and the lenght, or the dose of the cuma
rin treatment were observed. This observation suggests 
the importance o f the regular bone densitometry control 
of cumarin treated patient.

Key words: bone mineral content, long lasting acenocumarol 
treatment

(bone mineral denzity: BM D) kapcsolatáról. P iro és m un
katársai normálisnak találták betegeik kortikális csonttö
megét még hosszú véralvadásgátlást (coumarin) követően 
is (13). E tanulmány hibája, hogy a fehér és fekete bőrű be
tegeket együtt értékelték és nem volt m egfelelő kontroll 
csoportjuk. Hasonló következtetésre jutottak R osen  és 
m unka társa t, akik 50 warfarint szedő, szívoperált beteg 
adatait hasonlították egészséges kontroll csoporthoz (16). 
Eredményeik alapján úgy gondolták, hogy a K-vitaminnak 
nincs jelentős hatása a felnőttkori csontokra.

Ezzel ellentétben F iore é s  m unka társa i 1990-ben arról 
számoltak be, hogy a hosszú ideig antikoaguláns kezelés
ben részesülő nőbetegek csontdenzitása alacsonyabb volt a 
korcsoportban elvártnál (3); hasonló adatokról számol be 
Resch  munkacsoportja Bécsből. Ők nőket és férfiakat is 
vizsgáltak, és mindkét csoportban szignifikáns BM D érték 
csökkenést észleltek az antikoaguláns kezelést követően. 
Ellentétben az előző közleménnyel, ahol a szérum osz- 
teokalcin szint nem változott, ebben a tanulmányban ala
csonyabb oszteokalcin értékekről számoltak be — igaz,
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hogy azt csupán 16 esetben mérték (15). A  43 nő és 35 férfi 
adatát feldolgozó tanulmány azért figyelemre méltó, mert 
16 nő esetében a m egfigyelést folytatták és évi 11,8%-os 
BM D csökkenést írtak le, ez az érték pedig a C hristiansen  
által gyors csontvesztónek nevezett nők évi 2,2% -os csont
vesztésének közel ötszöröse (1)!

A z ikertanulmányok szerint a csont tömegét és így a 
csont denzitását is 60—80% -ban örökletes tényezők hatá
rozzák meg (14). A denzitás a csontszilárdság legfontosabb 
mutatója és a normális BM D értéktől történő egy standard 
deviációnyi csökkenés is már megduplázza a törési kocká
zatot, vagyis ha a bécsi munkacsoport adatai elfogadható
ak, akkor a tartós kumarin szedéstől komoly szövődmé
nyek várhatók és megelőzésükre fel kell készülnünk.

Vizsgálatunk során, legalább két éve acenocumarolt 
szedő szívbetegek esetében mértük a csontok denzitását. 
Kizárólag 65 évesnél fiatalabb férfi betegeket vontunk be 
tanulmányunkba, hogy a női hormonváltozásokból adódó 
denzitás csökkenéssel, valamint a szenilis csontvesztéssel 
ne kelljen számolnunk. A  rendszeres fizikai terhelés, első
sorban az antigravitációs izmokat terhelő sport fokozza a 
csonttömeget. A Syncumart szedő betegeket azonos 
N Y H A  (New "fork Heart Association) stádiumban lévő, 
korban és testméretekben illeszkedő férfi betegekhez ha
sonlítottuk, hogy az inaktivitásból adódó különbségek ne 
zavarjanak.

Beteganyag és módszer

Az acenocumarolt (Syncumart®, Alkaloida) szedő csoport 45 fő
ből állt (kor: 57+ 6 ,3  év, testtömeg index, BMI: 26,7±3,8  
kg/m2), akik legkevesebb 24 hónapja (legtöbb 168 hó, átlag 
75,02+52,0  hó, átlag±SE szedték az acenocumarolt. A betegek 
nagy része műbillentyű-beültetés miatt (n =  28), míg a többi 
szív-aneurysma (n =  8), pitvarfibrilláció (n =  8) vagy dilatatív 
cardiomyopathia (n =  6) miatt szedte az acenocumarolt. A bete
gek prothrombin szintje 20—30% között volt.

A fizikai aktivitást a NYHA stádiummal mértük, a NYHA III 
vagy IV stádiumban levő, jelenleg is dohányzó, vagy alkoholt fo
gyasztó, vagy ismeretlen csontvesztést okozó gyógyszereket 
(diaphyllin, steroid) szedő betegeket a vizsgálatból kizártuk.

A  kontroll csoport 45 acenocumarolt nem szedő férfi szívbe
teget (ischaemiás szívbeteg: n =  39, hypertonia: n =  5, paroxis- 
mális supraventricularis tachycardia: n =  1) azonos elvek, vala
mint a kor, fizikális adatok, és NYHA stádium alapján 
választottuk, arra gondolván, hogy az azonos NYHA stádiumba 
tartozó betegek fizikai aktivitása között lényeges különbség nem 
lehet, amint ezt a betegek kikérdezése során nyert adatok is alátá
masztották. A kontroll csoport életkora (56,8+6,6 év), testtömeg 
indexe (BMI: 27,4+3,6 kg/m2), korábbi dohányzási és alkohol
fogyasztási szokásai, nitrátkészítmény, Ca2+ antagonista gyógy
szer és diuretikum szedése szignifikánsan nem különbözött az 
acenocumarolt szedők adataitól.

A csontok ásványianyag-tartalmát kettős foton módszerrel os- 
teodensitométerrel mértük (DPXL, Lunar, Maddison, WI, 
USA). A  mérést elvégeztük a lumbalis gerincen (trabecularis 
csontvesztés mérése) (mérés variációs koefficiense: Vk =  
0,65%) és az alkaron (corticalis csontvesztés mérése) (mérés va
riációs koefficiense: Vk =  0,65%) és az alkaron (corticalis 
csontvesztés mérése) (mérés variációs koefficiense: Vk =  
0,66%). A femoralis regiók vizsgálatára technikai hiányosság 
miatt nem kerülhetett sor.

Az adatokat átlag ±  SE formában adtuk meg, a csontdenzitás 
értékelésekor a BMD g/cm2 értékeket használtuk. A nem nor

mális eloszlású adatok esetében a Mann—Whitney U teszttel, a 
NYHA stádium esetében a X2-próbával és az összes többi eset
ben a kétmintás t-teszttel történt a statisztikai értékelés. Az ada
tok közötti összefüggéseket Spermán korrelációs számításokkal 
vizsgáltuk.

Eredmények
Az acenocumarollal kezelt betegek laboratóriumi adatai — 
a prothrombin szintet kivéve — nem különböztek a kor
ban, testméretekben, fizikai aktivitásban illesztett antikoa- 
gulánst nem szedő szívbetegek adataitól. A lumbalis 2—4  
а-p csigolyán (BM D-L 2 _ 4  Syncumar: 1,041+0,170 vs 
kontroll: 1,133+0,159 g/cm 2, p < 0 ,05 ) mért denzitásérté- 
kek szignifikánsan alacsonyabbak voltak az acenocumarolt 
szedő csoportban, míg az alkaron (BMD ulna és radius al
só 33%-a: acenocumarol: 0,795+0,071 vs 0,822+0,103  
g/cm2, mért értékek nem érték el a szignifikancia szintjét. 
A gyógyszerszedés ideje (r =  —0,172) vagy az acenocuma
rol havi dózisa (r =  0,168) nem korrelált a denzitás érté
kekkel.

Megbeszélés
A kumarin típusú antikoagulánsok, mint pl. a hazai aceno
cumarol, megakadályozzák a К-vitamintól függő véralva
dási faktorok gamma-karboxilációját (2). A  K-vitamintól 
függő gamma-karboxiláció nemcsak az ismert alvadási 
faktorokra (П., VII., IX ., X .), de a többi kalciumkötő fe
hérjére is jellem ző (11, 19). A Ca2+ kötés alapja, hogy a 
fehérjeláncban lévő glutamát molekula az átírást követően, 
éppen a К-vitamin hatására, karboxilálódik és gamma- 
karboxi-glutaminsav (Gla) alakul ki. Ez a Ca-kötó amino- 
sav teszi lehetővé, hogy a Ca2+ kötést követően, a fehér
je—foszfolipid interakció kialakuljon a sejtmembránban, 
ami e fehérjék működéséhez szükséges (12). Rekombináns 
módszerekkel már előállítottak olyan molekulát, ahol a 
Gla-domén hiányzott, ezek a fehérjék azonban hatástala
nok voltak (18).

Az alvadási faktorok esetében a kumarin okozta karboxiláció 
gátlás következménye jól ismert, keveset tudunk azonban arról, 
hogy a többi Gla-fehétje működése miként változik az alvadás- 
gátlás során. A Gla-fehérjék között találjuk a csontok élete szem
pontjából meghatározó fontosságú osteokalcint, a protein S-t, 
vagy a MGP-t, a csont-mátrix proteint is (8, 19). К-vitamin hiá
nyában az elégtelenül karboxilált osteokalcin (undercarboxylated 
osteocalcin =  ucOC) nem kötődik a csont ásványi állomány hid- 
roxiapatit részéhez. Az ucOC vérszintje jól mérhető, aránya a 
postmenopausában növekszik és napi 1 mg К-vitamin, már két 
hét kezelés után a premenopausában észlelhető szintre csökkenti 
(7). A megfigyelés azért jelentős, mert az utánkövetéses vizsgála
tok szerint a combnyaktörés szoros korrelációt mutatott a szérum 
ucOC szinttel (17) és 24—48 hetes K-vitamin-kezelés szignifikán
san növelte a postmenopausában levő nők csonttömegét (9). A 
fenti adatok birtokában már érthető, hogy a К-vitamin epoxid re- 
duktáz enzim veleszületett hiányakor (10), vagy a Warfarin emb- 
riopatiában miért észlelték az arccsont és a hosszú csöves cson
tok irreguláris növekedését és az epiphysisek eltérését (4). A 
К-vitamin jelentőségére utal, hogy a combnyak-, vagy kompresszi- 
ós csigolyatörést szevedett betegek vérében is alacsonyabb a vér 
K-vitamin-szintje (5).
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A tartós antikoaguláns kezelés csontokra kifejtett hatásával 
foglalkozó közlemények adatai ellentmondanak egymásnak, ki
fogásolható a betegek csoportjának és a kontroll csoportok kiala
kítása. A csont dénzitását és a csontvesztés ütemét elsősorban a 
betegek neme, népcsoporti hovatartozásuk és egyéb genetikai és 
csak kisebb részben környezeti tényezők (kalciumfogyasztás, me
teorológiai tényezők, testmozgás) határozzák meg (6). Ezért fe
hér és fekete bőrű lakosság keverése, vagy mozgásukban korláto
zott betegek egészségesekhez történő hasonlítása a kumarin 
csonthatásának megítélésekor félrevezető. Tájékozódó vizsgála
tuk során csak 65 évnél fiatalabb férfi betegeket mértünk, akiken 
a férfi klimax okozta vagy a szenilis csontvesztés még nagy való
színűséggel kizárható. Bár a betegek plasma tesztoszteron szintjét 
nem mértük, a kor és a BMD értékek közötti hiányzó korreláció 
alapján valósnak gondoljuk feltételezésünket.

Méréseink szerint, a legalább két éve acenocumarölt szedő 
férfi szívbetegek BMD értéke a trabecularis csontokon szignifi
kánsan alacsonyabb, mint a korban, testméretekben és fizikai ak
tivitásban illeszkedő acenocumarolt nem szedő szívbetegeké. A 
corticalis csontállományt reprezentáló csontokon is alacsonyabb 
értékeket mértünk, de itt a különbség nem érte el a szignifikancia 
szintjét. Nehéz megmagyarázni, hogy a BMD értékek és az ace- 
nocumarol szedés ideje között miért nem találtunk korrelációt. 
Feltételezhető, hogy az acenocumarol hatására meginduló csont
vesztés, valamilyen kompenzáló mechanizmus miatt leáll (a 
csontállományban fokozódik a Gla-fehérjék expressziója?, vagy 
a csont-mátrix K-vitamin-kötő affinitása nő és aránytalanul része
sül rendelkezésre álló K-vitamin-készletből?), és a vizsgálat ide
jén már egy új egyensúlyi állapot (steady state) adatait mértük, 
ami a trabecularis állományban nagyobb csontvesztést tükröz, 
mint a corticalis részen. A  kérdés eldöntésére prospektiv vizsgá
latot kezdtünk és az újonnan acenocumarol kezelésre fogott bete
geket két éven át, félévente ellenőrizzük.

A kérdés megválaszolása a körfolyamat megértése szempont
jából fontos, bármilyen úton és kinetikával is alakul ki a csont
vesztés, klinikai szempontból fokozott figyelmet igényel. Az al- 
vadásgátló kumarinszármazékok használatának, vagy az 
alvadásgátlásnak jelenleg nincs alternatívája. Tehát azokat a 
csontvesztést lassító vagy megelőző eljárásokat kell kimunkál
nunk, amelyek a férfi betegek esetében kivédik az acenocumarol 
csontvesztést okozó mellékhatását.

Arra a kérdésre, hogy a csontvesztés szempontjából fokozot
tan veszélyeztetett nők esetében az acenocumarol kezelés miként 
befolyásolja a csontok dénzitását, folyamatban lévő vizsgálatunk 
hivatott válaszolni.

IRODALOM: 1. Christiansen, C ., Riis, B. J., Rodbro, P: Pre
diction of rapid bone loss in postmenopausal wömen. Lancet, 
1987, i, 1105—1118. — 2. Duftie, J. W.: Current advances in Vita
min К research. Elsevier, Amsterdam, 1988, 530. old. — 3. Fio

re, С. E., Tamburino, C., Foti, R. és mtsai: Reduced bone mina- 
ral content in patients taking anticoagulant. Southern Medical Jo
urnal, 1990, 83, 5 3 8 -5 4 2 . -  4. Halt, J. G., Pauli, R. M ., Wil
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*
Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmá
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely terü
letéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a 
mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban 
vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztő
höz, beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az 
orvostudománnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak 
az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok 
szerkesztőségi feldolgozását.

Kéziratok. A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gépírás
sal, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a 
szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék;
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt „és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

2 —3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe vermi:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényeg
re törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az 
összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének 
megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazod
jon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt — külön-külön — 
ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem sze
repelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. 
Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus 
alapelvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó szá
mára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondat
ban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi be
vezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat 
a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket meg
kapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a mód
szertani részben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia — 
Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadá
sát és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, 
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Áz eredmé
nyek újszerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő al
címeket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kí
sérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden 
egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kap
csolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc 
sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tétele
ket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a há
rom szerző neve után „és mtsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után „és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elódi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G. , Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P., Daubner K .: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetíl., 1982, 123, 2293-2298 .

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kézirat 
szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben való 
megadásával történjék.

Áz irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző ne
vét és pontos címét.

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges 
rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések 
magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Áz ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlésére jelenleg nem tudunk vállalkozni. Korábban már 
közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márka
név említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a gyár 
nevét is.

Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írás
mód követendő.

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap-Szerkesztősége 
Budapest 7, Pf.: 142. 1410.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmu
tatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.
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U J D IA G N O S Z T IK A I M Ó D S Z E R E K

Apaságmegállapítás a DNS technológia (RFLP) 
alkalmazásának segítségével
Lászik András dr.1, Hubert Pöche dr.2, Vera Mauer2 és Volkmar Schneider dr.2
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Igazságügyi Orvostani Intézet, Budapest (igazgató:Sótonyi Péter dr.)1 
Freie Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet, Berlin (igazgató: Volkmar Schneider dr.)2

A restrikciós fragmens hosszúság-polimorfizmus 
(RFLP) és a hipervariabilis miniszatellita szekvenciák 
felfedezésével lehetővé vált az apaság közel 100%-os va
lószínűségi megállapítása. Az eljárás alapja olyan DNS- 
szondák kifejlesztése, melyek a DNS-miniszatellita terü
leteket teljes genomban felismerik. Ezek a szekvenciák 
a DNS nem kódoló részein, az ún. intronokban helyez
kednek el, az egyes gének közötti területeken. E szek
venciamotívumok megjelenítése lehetőséget ad — az 
egypetéjű ikrek kivételével — az egyedek megkülönböz
tetésére, elkülönítésére.

Kulcsszavak: DNS, RFLP, apaságmegállapítás, locus specifi
kus DNS polimorfizmus

A miniszatellita szekvenciák olyan hipervariabilis DNS- 
régiók, melyeket a human genomból elsőként W hym dn  és 
W hite  véletlenül izolált 1980-ban (15). Az igazságügyi or
vostanban különösen nagy jelentőségük van. Nem kódo
lódnak, ezáltal az itt fellépett mutációk ez egyed életét nem  
befolyásolják hátrányosan, így generációkon keresztül 
igen nagy variabilitásra tudtak szert tenni. Egymás után 
összekapcsolt, azonos polaritású, magas guanin és citozin 
tartalmú, különböző számú DNS-ism étlódési egységekből 
(VNTR) állnak, melyek szekvenciája könnyen módosul
hat. Ezek az ismétlődések 2—100 bázispár nagyságúak és 
számuk 200-ig is emelkedhet (3 ,4 , 5, 8). így e magas poli- 
morfizmusú VNTR-fragmensek nagysága elérheti a 
20 000 bázispárt is (9, 10). Funkciójuk jelenleg nem ism e
retes, egyesek „parazita” , „önző” , mások másodlagos, je 
lentés nélküli evolúciós maradványoknak vélik őket (1). Az 
egyes locusok egyedre jellem ző variabilitása az ismétlődő 
egységeik számbeli és szekvencia eltérése — polim orfiz
musa — következtében jön létre (1. ábra).

Jeffreys  és N akam ura  a mioglobin-, a zéta globin-, az 
inzulin gén és a hepatitisz В vírus X gén régiójának szek
venciájából olyan szondákat készítettek, melyekkel a hu
mán genomban elszórtan előforduló hipervariabilis VNTR  
locusallélok hosszúságpolimorfizmusának vizsgálatára

Rövidítések: DNS =  dezoxiribonukleinsav; VNTR = különböző 
számú DNS ismétlődési egységek; RFLP = restrikciós fragmens 
hosszúság-polimorfizmus

Orvosi H etilap 136. évfolyam 39. szám

Paternity investigations by the use o f D N A  technology 
RFLP. By the discovery o f  restriction fragment length 
polymorphism and hypervariable minisatellite se
quences paternity testings have become possible with 
almost one hundred percent probability. The procedure 
is based on the improvement o f DNA probes which can 
recognize the different regions of minisatellites in the 
whole site o f human genom e. These sequences are found 
in noncoding regions o f  D N A , in the so-called intrones, 
in areas between genes. The sequence m otives have a dis
criminating power and provide a possibility to distin
guish individuals.

Key words: DNA, RFLP, paternity testing, locus specific DNA 
polymorphysm

nyílt lehetőség (3, 8). E viszonylag rövid szekvenciájú, ún. 
oligonukleotid szondákkal egy adott locus két allélja — 
egy anyai és egy apai eredetű — azonosítható. Több locus 
vizsgálatával az egyedre jellem ző ún. „genetikai ujjlenyo
mat” nyerhető. Az allélok mendeli öröklődést mutatnak, 
az utód egyiket az anyjától, másikat az apjától örökli (7).

tokusz A

áttét 1 лпппазррррр- - - —
áttét 2 -j---- П П П П - — I-------------------

tokusz В

a l l é t  1 -  j - - -ГТ--.ТЗ Г I --------- ---------

a l t é t  2 -----1 и  'i-----------1-------------

1. ábra: A VNTR-polimorfizmus sematikus ábrázolása. A 
négyzetek és téglalapok a különböző szekvenciájú, ismétlődő 
egységeket szimbolizálják, melyeknek számbeli eltérése 
eredményezi az egyedre jellem ző változatosságot. A nyilak a 
restrikciós endonukleáz felismerési helyeit jelölik

Vizsgálati anyag és módszer

Egy apasági per kapcsán 4 személy (anya, gyermek és két alpe
res) négy hipervariabilis miniszatellita locusát (D1S7, D12S11, 
D7S22, D7S21) vizsgáltuk az RFLP technika alkalmazásával,
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négy locusspecifikus szondával [MS 1, MS 43A , MS31 (14) és G3 
(13)] kontroll mellett.

A  DNS-t 5 ml alvadásgátolt (15%-os EDTA) teljes vérből pre
paráltuk Lahiri és Nürnberger módszere alapján (6). Spektrofo
tometriás koncentrációmeghatározást követően 5 /tg DNS-t 
emésztettünk Hinf I (GIBCO BRL) restrictiós endonukleázzal 
(6U/1 ng DNS) egy éjszakán át, 37 °C-on. A DNS- 
fragmentumok elektroforetikus szétválasztását 0,7%-os agaróz- 
gélben, ill. ún. TBE pufferben (89 mM TRIS-HC1, 89 mM bór
sav, 2  mM EDTA, pH 8) végeztük.

Standardként NICE™ DNA Analysis Ladder (GIBCO 
BRL) használtunk. Az így szétválasztott fragmenteket 30—30 
percig 250 mM sósavban és 500 mM NaOH-t, 1,5 M NaCl-ot 
tartalmazó oldatokban depurinizáltuk, ill. denaturáltuk, majd ne- 
utralizáltuk (1,5 NaCl, 500 mM TRIS-HC1, 1 mM EDTA pH 
7,2). A DNS-t ezt követően vacuum blotterben (BIO-RAD) ney- 
lonmembránhoz (Boehringer Mannheim) blottoltuk 2 órán ke
resztül (12). A fragmensek membránhoz fixálása 30 percig, 120 
°C-on történt. A fentiek alapján előkészített membránt 2xSSC - 
ben (pH 7) ekvilibráltuk, majd 50 °C-ra előmelegített prehibridi- 
záló oldattal <450 mM Na2H P 04, 1% SDS, 1% Casein pH 7,2)
1,5 órán át inkubáltuk. A hibridizálás a fent leírt — alkalikus 
foszfatázzal jelölt — sigle locus szondákkal és az MW 100 mole
kulasúly standardszondával (ICI — Cellmark Diagnostics, Abing- 
ton Oxon, UK) végeztük 50 °C-on egy órán keresztül. Az MSI 
és G3-as szondáknál — a nemkívánatos háttér hibridizálások ki
küszöbölése miatt — 12,5 /rg/ml human placenta DNS-t is adtunk 
a hibridizáló oldatokhoz.

A detekciót a membrán kétszeri mosásával kezdtük 0,5xSSC-t 
és 0,1% SDS-t tartalmazó oldatban, hibridizációs hőmérsékleten (50 
°C). A  következő két mosás szobahőmérsékleten történt 0,5xSSC- 
ben. A membrán DNS-felszínét Lumiphosba mártotttuk, légmente
sen műanyag fóliába csomagoltuk, majd 30 °C-on a ráhelyezett rtg- 
filmet exponáltuk. Az Oldatok összeállításához a Fluka, Merck és 
a Sigma analitikai tisztaságú vegyszereit használtuk.

A z allélok nagyságát, frekvenciájukat és a biostatisztikai szá
mításokat számítógéppel — e célra írt DNA-view biostatisztikai 
elemző programmal (Charles Brenner, USA) — végeztük a Düs
seldorfi Vércsoport Kutató Intézet adatainak felhasználásával, 
Essen-Möller szerint (2).

Eredmények
Négy személy, anya, gyermek, két alperes (vélelmezett apák) 
négy hipervariabilis, alacsony mutációs rátájú VNTR locusá- 
nak vizsgálatát végeztük el négy locuspecifikus alkalikus 
foszfatázzal jelölt, oligonukleotid szondával (2. ábra).

A vizsgált locusok allélméreteit az 1. táblázatban tün
tettük fel. A második alperes a D7S22-es locuson homozi
góta volt.

G3 MSI MS31 « S 4 3

2. ábra: A vizsgált négy személy „genetikai ujjlenyomata” 
négy vizsgált locusnak megfelelően: a) anya; b) gyermek; c) 
alperes 1; d) alperes 2; m: molekulasúly standard. A  DNS  
emésztése ffin f I restrikciós endonukleázzal történt

A gyermek és a második alperes 7,7, 10,1, 6,1 és 10,3 ki- 
lobázis nagyságú polimorf alléljai estek egybe, melyeket 
a 2. táblázatban kiemeltünk. E négy alléi frekvenciájából 
99,933%-os apasági valószínűség adódott. Ez az érték 
újabb szondák (pl. MS 205, MS8) alkalmazásával tovább 
emelhető.

Az első alperes három locus tekintetében is kizárható 
volt, mindössze a D7S21-es locuson mutatott véletlen egy
beesést a 6,1 kilobázis nagyságú rövidebb allélja a gyer
mek ugyanezen alléljával (az ábrán csillaggal jelölve), 
mely önmagában 85%-os valószínűséget jelentene.

Megbeszélés
A származásmegállapítási perek nagy része a klasszikus 
vizsgálati eljárásokkal eredményesen megoldható. A vizs
gált esetek közel 4%-ában azonban az összes eddig ismert 
vércsoportrendszerrel — melyek száma időközben (az 
igen informatív HLA-rendszerrel együtt) 40 fölé emelke
dett — sem lehetséges egyértelmű eredményt elérni (11). E 
vizsgálati eljárással ezek az esetek is megoldhatók. A fen
tieken kívül egyértelműen állás foglalható az apaság kér
dését illetően:

1. táblázat: A vizsgált személyek négy locusának kerekített allélnagyságai (bázispárokban) és frekvenciájuk.

Locus
szonda

D7S22
G3

D1S7
MS 1

D7S21
MS 31

D12511
MS 43 A

bázispár frekv. bázispár frekv. bázispár frekv. bázispár frekv.

Anya alléi 1 4 600 0,0061 8 600 0,0507 4900 0,0262 4 300 0,0017
alléi 2 9 700 0,0758 24 700 0,0083 6 500 0,1651 8 900 0,2824

Gyermek alléi 1 4600 0,0061 8 600 0,0507 4 900 0,0262 4 300 0,0017
alléi 2 7 700 0,0864 10100 0,0576 6100 0,0867 10 300 0,1927

Alperes 1 alléi 1 6000 0,0502 4 700 0,0381 *6 100 0,0867 8 500 0,2528
alléi 2 11 000 0,0734 15 500 0,0186 9 900 0,0499 9 000 0,2737

Alperes 2 alléi 1 7 700 0,0864 4 300 0,0391 3 900 0,0053 5 000 0,0406
alléi 2 7 700 0,0864 10 100 0,0576 6100 0,0867 10 300 0,1927

A vélelmezett apákkal egyező allélokat kiemeltük.
* Az első alperes D7S21-es locuson talált rövidebb alléljának véletlen egybeesése a gyermek alléljával.
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2. táblázat: Az alperes 2 apasági indexei és az ezekből 
számított valószínűségi érték

Szondák LocusokEnzim Apasági indexek

G3 D7S22 Hinf IX /Y  =  0,5 /0,04322 =  11,6 ±6%
M S I D1S7 Hinf I X/Y =  0,25/0,0288 =  8,68+8%
MS 31 D7S21 Hinf I X/Y =  0,25/0,04336 =  5,77+6%
MS 43 A D12S11 Hinf I X/Y =  0,25/0,09637 =  2,59+4%

Összesített apasági index: X/Y =  0,007813/0,0000052021 =  
1500+10%

Apasági valószínűség: 99,933%

— szexuális bűncselekm ényt követő terhességm egsza
kítás, ill. krim inális abortusz esetén;

— közvetlenül a szülés után;
— a szerológiai vizsgálatok során ész le lt ún. néma al

létoknál, spontán mutációknál;
— ún. deficiens esetekben (az anya, ill. a vélelm ezett 

apa halálakor);
— vérfertőzésnél (incesztusz);
— családon belüli szexuális kapcsolatból ( a p ó s -  

meny, sógor—anya) született gyerm ek származásának tisz
tázására vonatkozóan;

— olyan rossz m inőségű vérm intákból, m elyekből 
HL A  vizsgálatot már nem  lehet elvégezni;

— valamint holttestből szárm azó szövetmintákból (11).
E z az új vizsgálati eljárás — az irodalm i adatok alapján

— forradalmasította az igazságügyi orvostani szem élyazo
nosítást, segítségével olyan kérdésekre kaphatunk választ, 
m elyeket az eddig rendelkezésre álló vizsgálati m ódsze
rekkel nem  tudtak m egoldani.

Ez a munka a magyar állami Eötvös-ösztöndíj támogatásával 
jött létre.

IRODALOM: 1. Epplen, J. T.: Darstellung der genetischen Indi
vidualität mittels Oligonucleotid-Fingerprinting in DNA- 
Technologie in der Rechtsmedizin, (Hrg. V. Schneider und H. 
Pöche) Vorträge anläßlich eines Kolloquiums am 17. November 
1989. — 2. Eissen-Möller, E. , Quensel, C. E.: Zur Theorie des 
Vaterschaftsnachweises aufgrund von Ahnlichkeitsbefunden. 
Dtsch. Z. Gerichtl. Med., 1939, 31, 70—96. — 3. Jepreis, A. J. 
Wilson, V, Thein, S. L .: Hypervariable „minisatellite” regions 
in human DNA. Nature, 1985, 314, 61—73. — 4. Jeffreis, A. J. 
és mtsai: Spontaneous mutation rates to new lenght alleles at 
tandem-repetitive hypervariable loci in. Nature, 1988, 332, 
278—281. — 5. KnowKon, R. G., Brown, V. A., Braman, J. C. 
és mtsai: Use of highly polymorphic DNA probes for genotype 
analysis following bone marrow transplantation. Blood, 1986, 
68, 378—385. — 6. Lahiri, K ., Nürnberger, J. I.: A rapid non- 
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H. C., Ladd, C., Bourke, M. T. és mtsa: DNA Typing in Forensic 
Science, 1994, 15, 269—282. — 8. Nakamura, Y., Leppert, M. 
O ’Conell, P. és mtsai: Variable number of tandem repeat 
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rensischen Analyse, Rechtsmedizin. 1992, 2 , 47—54. — 11. 
Schneider, P. M .: Zum Stellenwert des Genetischen Fingerprin
ting in der Vaterschaftsbegutachtung in DNA-Technologie in der 
Rechtsmedizin, (Hrg. V. Schneider und H. Pöche) Vorträge 
anläßlich eines Kolloquiums am 17. November 1989. — 12. Sou
thern, E. M .: Detection of specific sequences among DNA frag
ments separated by gel electrophoresis. J. Mol. M iol., 1975, 98, 
503—517. — 13. Wong, Z ., Wilson, V, Jeffreys, A. J. és mtsai: 
Cloning a selected fragment from a human DNA „fingerprint” : 
isolation of an extremly polymorphic minisatellite. Nucleic Acid 
Res., 1986, 14, 4605—4616. — 14. Wong, Z., Wilson, V., Patel,
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□  The Pathophysiology of Sepsis and Multi-Organ Failure’ 
Mitchell Fink, Harvard University
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TERÁPIÁS KERDESEK

Amidazophen. Igen vagy nem?
Jákó János dr. és Arató Gabriella dr.
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Jákó János dr.) 
Pathologiai Intézet (igazgató: Kendrey Gábor dr.)

A  szerzők összehasonlítják irodalm i adatok alapján a Pa
racetamol és az A m idazophen mellékhatásait és  alkalm a
zásuk veszélyeit. Ennek alapján bizonyosnak vélik , hogy  
lázzal járó m egbetegedések esetében lázcsillapításra  
mind szakm ai, mind anyagi szempontokat figyelem be  
véve alkalmasabb az A m idazophen. Érveik m ellett egy  
akut tubularis necrosissal járó  esetüket ism ertetik , ahol 
ok-okozati összefüggést vélem ényeznek a Paracetamol- 
nak mint lázcsillapító alkalmazásának a vesekárosodás 
kialakulásában.

Kulcsszavak: paracetamol, acut tubularis necrosis, Amidazo
phen, Rubophen

A  közeli m últ — 1992. május 31. — egyik helytelen  dönté
se  az A m idazophen tablettának törlése (am inophena- 
zon/am inopyrin), kémiai nevén 4-dim ethylam ino-2,3  
dim ethyl-l-phenyl-3-pyrazolin-5-one) a törzskönyvezés
ből. K ülönösen úgy aggályos ez az intézkedés, hogy a ki
váltására, helyettesítésére a javasolt Paracetamol lázcsilla 
pító hatása az előírt dózisban (500  mg) jóval kisebb, mint 
a szokványosán alkalmazott Am idazophené (3 0 0  m g). Kö
vetkezésképpen hatásos lázcsillapításra akár az egyszeri 
dózis háromszorosának bevételére is szükség lehet. E zt az 
átlag „ in fluenzás” beteg be is  vesz i, s ezzel saját maga szá
mára kom oly veszélyt idéz elő .

Ha összehasonlítjuk a szakirodalomban az amidazophen  
és a paracetamol nemkívánatos mellékhatásait, m eglepő, 
hogy a paracetamol a már em lített kisebb lázcsillapító hatás 
mellett m ennyivel veszélyesebb szer, mint ahogyan ezt gon
dolnánk. A  szerzők egyike több mint 35 esztendeje gyakor
ló orvos, aki sohasem tapasztalt valódi amidazophen-ér- 
zékenységet é s  számos haematologust (társaság tagjait, kol
légium tagjait) megkérdezve egyetlenegy, országon belüli, 
agranulocytosisról sem tettek em lítést, am elynél bizonyított 
lett volna az amidazophen ok i szerepe.

A teljesség igénye nélkül, de az idevonatkozó legfonto
sabb irodalm i adatokat figyelem be véve szerkesztettük az 
1. táblázatot, m ely a két gyógyszer m ellékhatásait hason
lítja össze. Ú gy  gondoljuk, sok  szem pontból m agáért be
szél és igazolja állításunk helyességét.

M indezeken túlmenően azonban egy eset ism ertetésé
vel szeretnénk felhívni a figyelm et a paracetam ol ve
szélyére.

Am idazophen. Yes or no? The authors com pare the side 
effects and hazards o f  the use o f Paracetam ol and 
Am idazophen on the basis o f  literary data. They draw the 
conclusion  that in case o f  illnesses accom panied by fever, 
A m idazophen is preferable as an antifebrile, on both 
professional and cost-effectiveness grounds. This con 
clusion  is supported by an acute tubularis necrosis case, 
w here a direct link is suspected betw een the use o f  
Paracetamol as an antifebrile and the developm ent o f  kid
ney damage.

Key words: paracetamol, acut tubularis necrosis, Amidazo
phen, Rubophen

Esetismertetés

S. I.-né (szül.: 1964-ben). Gyermekkorában asthmás megbetege
dése volt, amely később panaszokat nem okozott. Tizennégy éve
sen gerincfájdalmai kezdődtek, amely az elvégzett vizsgálatok 
alapján Scheuermann-kórnak bizonyult. 1983-ban SLE diagnó
zisával állandó ellenőrzés alatt állt, amelyet vashiányos anaemia 
kísért. Ugyanebben az évben gócnephritist is megállapítottak. 
1986-ban tonsillectomiája után vették észre alsó végtagjain pur
puréit. Az utóbbiak okául ITP-t véleményeztek, s az igen nagyfo
kú anaemia miatt transzfúziót is kapott. Még ebben az esztendő
ben a konzervatív kezelés sikertelensége miatt splenectomiára 
került sor. 1989-ben jelentkezett ambulanciánkon, amikor az el
végzett rutin laboratóriumi vizsgálatok sem máj, sem vese, sem 
vérképzés tekintetében a normálistól eltérő értékeket nem mutat
tak, süllyedése azonban igen fokozott volt, összfehérjéje emelke
dett, kifejezett polyclonalis immunoglobulin képzés mellett. A  
fokozott immunoglobulin szintézis és az SLE alapbetegség labo
ratóriumi tüneteinek összefoglalását mutatja a 2. táblázat*

Csontvelő vizsgálata: sejtdús csontvelő kenetek. Erythropoe- 
sis megtartott. Myelopoesis kissé balra toltabb, fokozott. Mega- 
karyocyta kevés látható. Thrombocyta lefuződés van.

Kellő felvilágosítás ellenére mindenképpen ragaszkodott ah
hoz, hogy gyermeke legyen és teljes gyógyszermentes fogamzási 
és terhességi periódus után (1990—1991. 10. 02-ig) élő érett gyer
meket szült. 1991. 10.—1992. 08. időpont között a laktáció alatt 
hét plasmapheresise volt átlag 32—35% effektivitással.

1993. március 5-éri került sürgősséggel felvételre. Előző nap 
szurokszéke volt és belázasodott (foglalkozása nővér!!), majd 
epét hányt. Láza miatt 6 tabl. (3000 mg) Rubophent vett be. A  
klinikára szállításakor vérnyomása 90/75, shockos állapotban ke
rül az Intenzív Osztályra. Fehérvérsejtszáma 12 400, Hgb: 10,5 
g%, haematokrit 32%. Thrombocytaszáma 100 000. Jellemző a 
meleg „kipirult” bőr, halvány nyálkahártyák, vérbő garat, test- 
szerte petechiák. Hyperventilatio, kissé érdes légzés. Ekkor már 
tenziója kb. 50 Hgmm, pulzusa UO/min. Hasa diffúzán nyomás-

Orvosi H etilap 136. évfolyam  39. szám 2121



1. táblázat: Paracetamol-amidazophen mellékhatásainak összehasonlító táblázata

Paracetamol 
(acetaminophen) 
phenacetin-paracetamollá 
alakul át és úgy hat.
100 mg-os és 500 mg-os tabletta

Amidazophenum 
(phenyldimethylpyrazolonum- 
amidodimethylicum, Pyramidon, 
Dypirin,
4 dimethylamino-2,3dimethyl-l- 
phenyl-3 pyrazolin-5-one)
100 mg-os és 300 mg-os tabletta

Paracetamol Amidazophenum

Haematologiai eltérések Allergia

Haemolyticus anaemia (27)
(1 eset)

Pancytopenia (14 47) 
Agranulocytosis
1 majd 6 esetet írtak le a francia 
szakirodalomban. Előfordulása 
krónikus szedés esetében (3—4 
tabletta naponta, 7 hónapon át!) 
akár 10% is lehet (26)

Trombocytopenia. (25)
Kimutatták, hogy ilyen esetekben a 
paracetamol szulfátéit metabolitjá- 
val reagáló antitestek vannak a 
plazmában. Ezen túlmenően MIF 
testben is sikerült a thrombocyták- 
kal reagáló ellenanyagokat igazolni 
(15, 21, 44).

Haemolyticus anaemia (5) 
(1 eset)

Agranulocytosis kifejlődését hirte
lennek és előre megjósolhatatlan- 
nak tartják
960 beteg közül, akik amidazo- 
phent szedtek, 11 esetben alakult 
ki agranulocytosis. Ez 1,1%-nak 
felel meg (3, 22, 42, 43).

Allergoderma (6,45, 46, 49). 
Angiooedema (23). 
Bronchospasmus, asthma, 
(aspirin túlérzékenység esetén is 
kialakul (20, 30).

Akut asthmás roham (4). 
Anaphylaxia (7, 37).
Toxikus epidermalis necrolysis, ex- 
foliativ dermatitis, Stevens— 
Johnson-sy ndroma. 
(Bebizonyosodott, hogy keresztér
zékenység van az amidazophen és 
az aspirin között).

Gastrointestinális vérzés

A gyomor ürülését csökkentő sze
rek (opiátok, anticholinerg szerek) 
felszívódását csökkenti. 
Enzyminduktorok (alkohol, anti- 
epileptikumok) fokozzák toxicitását 
(13).

M ájkárosító hatás Anyagcserezavar

Akut májlaesio, amely normalizálód
hat de 1—2 tablettával provokálható 
a pozitív laboratóriumi lelet (16, 24) 
Normál dózis mellett is kialakul. (9, 
31, 39, 40).
Paracetamol okozta súlyos májkáro
sodást csak Angliában és Wales-ben 
több százra becsülik (28)!
\hn azonban állásfoglalás arra vonat
kozóan is, hogy terápiás dózisban nem 
okoz májlaesiót a paracetamol (29). 
Magas dózis esetében vagy túladago
lás mellett májnecrosis fejlődik ki 
(7, 8, 36, 38).
Ahol paracetamol túladagolást téte
leztek fel, ott 300 jUg/ml koncentrá
ciót mértek a gyógyszer bevételét 
követően 4 óra múlva. Májnecrosist 
találtak ott, — 18 beteg közül 
16-ban, — ahol a bevétel után 12 
óra múlva még 50 /rg/ml-nél na
gyobb koncentrációt észleltek. A pa
racetamol felezési ideje egészséges 
egyénekben terápiás dózis bevétele
kor 2 óra. A máj érintettsége esetén 
2,9 óta, kifejezett májkárosodáskor 
pedig 7,6 óra (33).
Biokémiai bizonyítéka a májkároso
dásnak 60 betegből 49-ben volt iga
zolható, 13, Ш. 100 g paracetamol 
szedését követően. Sőt fúlmináns 
májelégtelenséget is kivált hepaticus 
encephalopathiával, comával és ha
lállal (U).
A comát és halált mint irreverzibilis 
állapotot gastrointestinális vérzés, át
meneti hypoglykaemia, veselaesio, 
izomnecrosis, hyperkalaemia kíséri. 
Ilyenkor mindig számolni kell a já
rulékos endotoxinaemiával (48).

Nem hepatotoxikus, de májlaesio 
esetén generalizált hypersensitiv re
akciót tud kiváltam (41).

Átmeneti hypoglykaemia (11). Porphyrias rohamot váltott ki (32).
Metabolikus acidosis (1, 17, 50).

Vesekárosító hatás

A paracetamol legfontosabb metabo- Albuminuriát, haematuriát, akut re- 
ütja az N-acetylbensochinon. A glu- nális károsodást észleltek, egy eset- 
tation SH csoportjával képez comp- ben, terápiás dózis mellett (41). 
lexet. Abban az esetben, ha egy 
rendszerben elfogy a glutation, úgy 
az illető szerv autochton fehérjéinek 
SH csoportjához kötődik következ
ményesen sejtpusztulást okozva. Va
lószínűnek tartják, hogy így jön létre 
az akut tubuláris necrosis is (2).
Nem ritka az akut tubuláris necrosis 
viszonylag enyhe májérintettség mel
lett is. Feltételezik, hogy ilyenkor 
májenzim indukció is szerepet ját
szik a folyamatban (pl. alkohol ki
váltó szerepe, mint enzim induktor)
(12, 18, (4, 35).

Carcinogenesis

A megfigyelések szerint elsősorban 
a húgyúti rendszer malignus átalaku
lását váltja ki (19).

Az amidazophen potenciálisan carci
nogen, mivel a nitrátvegyületekkel 
dimethylnitrosamint képez. A reak
ciót a thyocyanat katalizálja, amely 
utóbbi viszont a dohányosok nyálá
ban megtalálható (10).
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2. táblázat: Az ismertetett beteg laboratóriumi adatainak összefoglalása

Év: 1989 I. 4. IV. 19. VI. 14. v m . 19. X. 30. XI. 20. XI. 27. ХП. 21

Összfehérje 75 (84) 96 98 93 105 97 100
süllyedés 96 21 132 110 110 85 129 117
Latex poz. + + + poz. + + poz. +++ poz. +++ poz. +++ p óz.+ + poz.+++ poz. + +
SIA "O О N + poz. + + poz. + + poz. +++ poz.+ poz. + + poz.++ poz.+
LE-sejt — neg. neg. neg. neg. póz. póz.
anti-DNS neg. gy. póz. neg. neg. neg. gy. póz. gy. póz.

Év: 1 992 -93 VI. 15. VH. 29. IX. 17. XI. 3. II. 22.

Összfehéije 130 119 113 120 112
süllyedés 130 145 134 125 110
Latex poz. +++ poz. + + + poz. + + poz. + + + poz. + +
SIA poz. + + poz. + + poz.++ poz. + + + poz. + +
LE-sejt neg. neg. póz. neg. neg.
anti-DNS gy. póz. gy. póz. gy. póz. gy. póz. gy. póz.

1. ábra: Lupus nephritis és akut tubularis necrosis. A  sejtdús 
glomerulum (nyü) környezetében lymphoid sejtes infiltáció. A 
tubulusok (háromszög) hámsejtjei elpusztultak, a magok 
festődése nagyrészt eltűnt. A lumeneket szemcsés eosinophil 
anyag tölti ki. (HE, 300X)

érzékeny, hepar 2 hu.-jal nagyobb. EKG: Sinus tachycardia, P 
pulmonale. Akut gastroscopia: a gyomorban és a duodenumban 
csak petechiák vannak, egyéb vérzésforrás nincs. Gelifundolt és 
krisztalloidokat kap. CVP állandó ellenőrzése mellett Dopamin 
infusio. A shockból sikerült kihozni. RR: 90—100 Hgmm, 15 
vízcentiméteres CVP mellett is. 500 mg steroidot kap, közben 
észlelik a teljes anuriát. Erőltetett diuresis teljesen eredményte
len. A vérgázanalízis előrehaladott acidosist mutat, amelyet rész
ben laktát acidosisnak részben a progresszív uraemia következ
ményének tartanak. 1993. márc. 6-án reggel 8 órakor 
shockállapota befolyásolhatatlanná válik, anuriája változatlan. 
Klinikai diagnózisa: influenzával súlyosbodott lupus nephritis. 
SLE.

A boncleletből a következőket emeljük ki: A  bőrön testszerte 
petechiák voltak, és találtunk hasonlókat a gyomor és a duode
num nyálkahártyáján is. A  vesék mérsékelten duzzadtak 
(170—160 gr), metszetlapjuk szedeijesvörös. Az agyban és a tü
dőkben vizenyő, a hasüregben 400 ml szalmasárga ascites 
volt.

A viszonylag szegényes bonclelet mellett az SLE igazolására 
részletes kórszövettani vizsgálatot végeztünk. Ezeket az alábbi
akban foglaljuk össze:

A vesékben a glomerulusokban focalis segmentalis mesan- 
gialis sejtproliferatio volt, exsudativ jelenségekkel kísérve. Kacs-

kitapadás és félholdképződés is előfordult. Ezek az elváltozások 
megfeleltek lupus nephritisnek.

A szívben a polyserositis maradványaként a pericardium 
megvastagodását és gócos idült lobosodást találtunk.

A májban a portalis terekben lymphoplasmocytoid sejtes in- 
filtráció volt. Mindezen az autoimmun folyamatot bizonyító 
morphologiai jelek mellett azonban voltak a vesében olyan elvál
tozások is, melyek az alapbetegséggel nem hozhatók kap
csolatba:

A vese tubulusai kitágultak, a proximális kanyarulatos csator
nák hámsejtjei lelökődtek, a magfestődés eltűnt, a lument sok he
lyütt habos eosinophil folyadék töltötte ki. Ez a motphologiai kép 
akut tubuláris károsodásra utal (1. ábra).

Összefoglalva a makro- és mikroszkópos patológiai elváltozá
sokat, megállapítható, hogy a 29 éves nő alapbetegsége SLE volt, 
melynek morfológiai manifesztációi összességükben nem tekint
hetők letálisnak. A közvetlen halálok az akut tubularis nec
rosis következtében kialakult heveny veseelégtelenség volt, 
melynek hátterében a klinikailag észlelt shock mellett toxicus té
nyezők is szerepet játszhattak.

Végkövetkeztetés

N em  látszik m egnyugtatónak a közellátásban szinte m ono
polhelyzetet élvező lázcsillapítónak, a Paracetamolnak al
kalm azása. M inden gyógyszernek m ellékhatása is van, de 
kérdéses az1, hogy szabad-e, lehet-e nagyobb veszélyeket 
vállaítatni a betegekkel gyógyulásuk érdekében, am i feltét
lenül szükséges volna? A z  amidazophen 1934-ben (Ph. H.
G. IV.) került a magyar gyógyszerkönyvbe. Gyakorlatilag 
ezen időponttól egy több m int tízm illiós ország legfonto
sabb és  egyben leggyakrabban alkalmazott lázcsillapítója  
volt. M a is megtalálható több forgalomban lévő magistra
lis, és gyári készítmény alkotóelemeként (Germicid tabletta, 
Germicid kúp, Antineuralgica tabletta, Dem algon tabletta, 
Demalgon injekció, Dem algon kúp, Dolor tabletta, Hypano- 
din kúp, Keíklgin tabletta, Salvador tabletta, Steralgin injek
ció, M eristin tabletta, M eristin  kúp stb.). Ugyanakkor or
szágon belü l a „ráfogott” (?), félelm et keltő szövődm ényé
ről nincs hiteles m egfigyelés, sőt a tapasztalatok ösz- 
szegzése alapján sem  hall róla az e  tém akörben adatokat 
gyűjteni szándékozó. Fel kell tehát tegyük a kérdést, m i ve
zérelheti egyes farm akológusok averzióját az amidazo-
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phennel szemben? M ilyen érvek szólnak az amidazophen 
tabletta forgalomból való kivétele mellett?

Nyilvánvaló, hogy ezt az általunk elmondottak alapján, 
a magunk aspektusából megválaszolni nem tudjuk. Célunk 
nem  is ez, hanem az, hogy felhívjuk mindazok figyelmét, 
akik döntési helyzetben, illetve tőlünk eltérően valószínű
en kellő információk birtokában vannak, hogy hitelt ér
dem lő érvekkel indokolják meg a váltás szükségességét, 
vagy esetleg tegyék m eg az újbóli változtatás szakmai lé
péseit.
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Tájékoztató az sorozatrólШ

■ SH  a t la s z SH  a t la s z

D. Heinrich-M. Hergt:

Ökológia

Az alapok, az elemi ökológiai folyamatok, az 
anyagkörforgalmak, a populáció ökológia és az 
ökoszisztémák ismertetése után a kötet a kör
nyezetre erősen ható emberi beavatkozásokat 
veszi sora (mezőgazdaság, bányászat, ipar, tele
pülések, szabadidő, közlekedés). A mű alaposan 
végig tárgyalja napjaink legfontosabb probléma
köreit (zaj, lég- és vízszennyezés, kártevők elleni 
védekezés, energiagazdálkodás, hulladék). 
Könyvünk értékeli az ökoszisztémákat, megol
dási javaslatokat ad, rámutat a globális problé
mákra is. A színes táblákon ábrák, vázlatok, tér
képek és táblázatok teszik könnyen érthetővé a 

szemközti tömör, igen alapos fogalmazásű szö
vegoldalakat. A kötetet részletes név- és tárgy
mutató zárja.

S. Silbemagl—A. Despopoulos:

Élettan

A kötet először megismerteti az olvasót az élet
tan alapfogalmaival, az ezzel összefüggő mate- 
matikai-fizikai-kémiai jellemzőkkel, a sejtélettan
nal. Ezután részletesen tárgyalja szervek, szerv- 
rendszerek és működési egységek szerint: az 

idegrendszer és a harántcsíkolt- és simaizomzat 
élettanát, a vegetatív idegrendszert, a vér, a lég
zés, a sav-bázis egyensúly és a vese, a só- és víz- 
háztartás jellegzetességeit, majd bemutatja a szív 
és a vérkeringés, a hőmérséklet- és hőháztartás 
fiziológiai sajátságait, a táplálkozás és az endo
krin rendszer élettanát, valamint a központi 
idegrendszer és az érzékszervek működését.
A rendkívül tömör szöveganyagot igen jól oldják 
a kiválóan megalkotott, színes illusztrációk.

Pszichológia
И8 «Siw t oldal í  Ш

I;;,-,-;

Spring« ^/Sungariea

H. Benesch:

Pszichológia

E kötet valódi hiánypótló mű a magyar pszi
chológiai irodalomban. Az SH atlaszok már jól is 
mert formája mellett pszichológiai szakszótár 

teszi jól használhatóvá. 22 nagy fejezet tárgyalja 
a pszichológia ágazatait. A tartalomból: 
Szakszótár. Elmélettörténet. Metodika. 
Statisztika. Neuropszichológia. Észlelés. 
Emlékezet. Kommunikációelmélet. Aktivációs 

és érzelempszichológia. Személyiség-, fejlődés- 
és tömeglélektan. Környezet- és állatpszicholó
gia. Pszichodiagnosztika. Klinikai, alkalmazott és 
kultúrpszichológia. Fogalomtár. Név- és tárgy
mutató segíti a kötetben való eligazodást. 
Megjelenik az ÜNNEPI KÖNYVHÉT alkalmából.

G. Vogel—H. Angermann:

Biológia (2. kiadás)

Németországban már több mint egymillió 
példány fogyott el a biológia egész területét 
felölelő kézikönyvből. Csaknem háromszáz 

színes ábra és szakszerű, mégis könnyen érthető 

kommentár segíti a tájékozódást. A kötet a leg
egyszerűbb sejtekből kiindulva a magasabb fokú 
szervezeteken át a legbonyolultabb organizmus, 
az ember biológiájáig, részletekbe menően tár
gyalja az élőlények típusait, a biológiai idegrend
szer élettanát, az élőlények mozgásának és 

viselkedésének sajátosságait, és betekintést 
nyújt az örökléstan, a molekuláris genetika és a 

génkutatás ma leginkább mozgásban lévő 
területeire. A kötet végén önálló fejezet ismertet 
meg az evolúcióval és az élővilág átfogó rend
szertanával.

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem az SH atlasz sorozat köteteit:

SH atlasz Ökológia .................  pld. 1090,— Ft SH atlasz Élettan
SH atlasz Pszichológia .................  pld. 1690,— Ft SH atlasz Biológia

Ha mind a négy kötetet megrendeli 15% kedvezményt kap!

Megrendelő neve, címe:

pld. 1490,- Ft
pld. 1890,- Ft



M olecular Biology 
Intelligence U nit
A sorozat már kapható, és előkészületben lévő kötetei:

□  Organellar Proton-ATPases
Nathan Nelson, Roche Institute of Molecular Biology

□  Interleukin-10
Jan DeVries and René de Waal Malefyt, DNAX

□  Collagen Gene Regulation in the Myocardium
M. Eghbali-Webb, Yale University

□  DNA and Nucleoprotein Structure In Vivo 
Hanspter Saluz and Karin Wiebauer, HK Institut-Jena 
and GenZentrum-Martinsried/Munich

□  G Protein-Coupled Receptors
Tiina Iismaa, Trevor Biden, John Shine, Garvan Institute — 
Sydney

□  Viroceptors, Virokines and Related Immune Modulators
Encoded by DNA Viruses
Grant McFadden, University of Alberta

□  Bispecific Antibodies
Michael W. Fänger, Dartmouth Medical School

□  Drosophila Retrotransposons
Irina Arkhipova, Harvard University and Nataliya V. 
Lyubomirskaya, Engelhardt Institute of Molecular 
Biology-Moscow

□  The Molecular Clock in Mammals
Simon Easteal, Chris Collet, David Betty, Australian 
National University an CSIRÖ Division of Wildlife 
an Ecology

□  Wound Repair, Regenarion and Artificial Tissues 
David L. Stocum, Indiana University-Purdue University

□  Pre-mRNA Processing
Angus I. Lamond, European Molecular Biology Laboratory

□  Intermediate Filament Structure
David A. D. Parry and Peter M. Steinert, Massey University- 
New Zealand and National Institutes of Health

□  Fetuin
K. M. Dziegielewska and W. M. Brown, University 
of Tasmania

□  Drosophila Genome Map: A Practical Guide
Daniel Hartl and Elena R. Lozovskaya, Harvard University

□  Mammalian Sex Chromosomes and Sex-Determining 
Genes
Jennifer A. Marshall—Graves and Andrew Sinclair, La 
Trobe
University—Melbourne and Royal Children’s Hospital — 
Melbourne

□  Regulation o f  Gene Expression in E . coli 
E. C. C. Lin, Harvard University

□  Muscarinic Acetylcholine Receptors 
Jürgen Wess, National Institutes of Health

□  Regulation o f Glucokinase in Liver Metabolism  
Maria LuZ Cardenas, CNRS-Laboratoire de Chimie 
Bactérienne — Marseille

□  Transcriptional Regulation o f Interferon-y
Ganes C. Sen and Richard Ransohoff, Cleveland Clinic

□  Fourier Transform Infared Spectroscopy and Protein 
Structure
P. I. Haris and D. Chapman, Royal Free Hospital — London

□  Bone Formation and Repair: Cellular and Molecular 
Basis
Vicki Rosen and R. Scott Thies, Genetics Institute, Inc. — 
Cambridge

□  Mechanisms of DNA Repair 
Jean-M ichel V os, U n iversity o f  N orth  Carolina

□  Short Interspersed Elements: Complex Potential and 
Impact on the Host Genome
Richard J. M araia, N ational Institutes o f  Health

□  Artificial Intelligence for Predicting Secondary Structure 
of proteins
X iru Zhang, T hinking M achines C orp-C am bridge

□  Growth Hormone, Prolactin and IGF-I 
as Lymphohemopoietic Cytokines
Elisabeth H o o g h e—Peters and R obert H ooghe, Free 
U niversity-B russels

□  Human Hematopoiesis in SCID Mice
M aria-G razia R oncarolo, R eiko N am ikaw a and B ruono  
Péault D N A  R esearch Institute

□  Membrane Proteases in Tissue Remodeling 
Wen-Tien Chen, Georgetown University

□  Annexins
Barbara Seaton, B oston  U niversity

□  Retrotransposon Gene Therapy 
C lague P. H od gson , Creighton U n iversity

□  Polyamine Metabolism
Robert C asero Jr, Johns H opkins, U n iversity

□  Phosphatases in Cell Metababolism and Signal Trans
duction
M ichael W. Crow der and John V incent, Pennsylvania State 
U niversity

□  Antifreeze Proteins: Properties and Functions 
B oris Rubinsky, U n iversity  o f  C aliforn ia  — Berkeley

□  Intramolecular Chaperones and Protein Folding 
Ujw al Shinde, U M D N J

□  Thrombospondin
Jack L aw ler and Jo Adam s, Harvard U niversity

□  Structure of Actin and Actin-Binding Proteins 
Andreas Bremer, Duke University

□  Glucocorticoid Receptors in Leukemia Cells 
Bahiru G am etchu, M edical C o lleg e  o f  W isconsin

□  Signal Transduction Mechanisms in Cancer 
H ans G runicke, U n iversity  o f  Innsbruck

□  Intracellular Protein Trafficking Defects in Human 
Disease
N elso n  Yew, G en zym e Corporation

□  apoJ/Clusterin
Judith A . K . H arm ony, U n iversity o f  C incinnati

□  Phospholipid Transfer Proteins 
Vytas Bankaitis, U n iversity  o f A labam a

□  Localized RNAs
Howard L ipsch itz , California Institute o f  T echnology

□  Modular Exchange Principles in Proteins 
L ászló  Patthy, Institute o f  E n zym ology  —  Budapest

□  Molecular Biology of Cardiac Development
Paul Barton, N ation al H eart and L ung Institute — L ondon

□  RANTES,
A lan M . Krenksy, Stanford U niversity

□  New Aspects of V(D)J Recombination
Stacy Ferguson and Craig T hom pson , U n iversity  o f  C h icago

A sorozat kötetei 154,— DM-nek megfelelő napi árfolyamon megrendelhetők: Springer Hungarica Kiadó (Ю75 Wesselényi u. 28.)

2126



FOLYOIRATREFERATUMOK

ENDO K RINO LÓ G IA

A  hyperthyreosis kezelése. J. A. 
Franklyn (Dep. o f Medicine. Univer
sity of Birmingham, Queen Elizabeth 
Hospital, Edgbaston, Birmingham 
United Kingdom): N. Engl. J. Med., 
1994, 330 , 1731.

A  hyperthyreosis (h.) a nők 2, a férfiak 
0 , 2  %-ában kialakuló gyakori betegség. 
A kezelés három fő formája — gyógy
szeres, radiojód és sebészeti — egy
aránt eredményes lehet, de permanens 
euthyreosist csak egzakt diagnózison 
alapuló, a h. oka szerint megválasztott 
therapia eredményez.

A therapiás közlemény bevezetőben 
— talán ezért — foglalkozik a h. labo
ratóriumi diagnosztikájával és kitér a 
téves dg.-t eredményező állapotok is
mertetésére. Bár sem itt, sem  a h. okait 
és a választandó kezelést összefoglaló 
két táblázatban hazai kézikönyvekben 
nem szereplő ismeretlen adatot nem ta
láltam, a gyakorlat számára mégis lé
nyeges a téves dg.-ra vezethető labora
tóriumi leletkonstellációk rövid 
áttekintése.

A h. laboratóriumi dg.-a a serum 
alacsony TSH és magas ossz. T3—T 4 ,  

magas szabadhormon-frakciók kimu
tatására épül. Ha a TSH-szint alacsony, 
de az ossz- és szabad T4  hormonérté
kek norm, tartományban vannak, az 
ossz. Тз-szint magas értéke igazolja a 
trijodthyronitl h.-t. Magas a serurtt 
ossz. T4  tartalma minden olyan álla
potban, mely a thyroxin-kötő globulin- 
szint emelkedésével jár — pl. terhes
ségben, oestrogent • szedőkön, 
hereditaer TBG szaporulatban. A sza
bad T4  és TSH norm, értéke segít a 
felismerésben. A familiáris 
dysalbuminaemias hyperthyroxinae- 
miában a szabad T4  frakció is magas, 
itt a thyroxin-kötő praealbumin 
thyroxin-affinitása nő meg, a keringés
ben pajzsmirigyhormon-ellenes auto- 
antitestek mutathatók ki. Valamennyi 
felsorolt állapotban segít az eligazo
dásban, ha a vizsgáltak klinikailag 
euthyreoidok és TSH-szintjük normális. 
A serum norm. TSH-szintje szinte ki
zárja a h.-t. Azt is tudnunk kell, hogy

pajzsmirigy (pm)-betegség nélkül is 
csökkent lehet a serum TSH értéke 
gyógyszerszedőkön — glucocorticoi- 
dokkal, dopaminnal kezeiteken — és 
ritkán egészséges idős emberekben is."

A  h. kezelése irányulhat annak oká
ra, továbbá a pm. hypersecretióra, va
lamint a h. klinikai manifestatióira. 
Oki kezelésre a kevésbé gyakori h .-  
formák esetén is van módunk (TSH- 
secretáló hypophysis tumor, ill. HCG-t 
elválasztó choriocc. műtété, subacut 
vagy postpartum thyreoiditis kezelése, 
iatrogén h., neonatalis h. ellátása ese
tén, de ide sorolható a toxicus pajzsmi
rigy adenoma műtété vagy radiojód 
th.-ja is). A h.-t leggyakrabban okozó  
Graves-betegségnél a kezelés a pm. hy
persecretióra és a kórkép tüneti m ani
festatióira irányul.

A ntithyreo id  kezelés. Methimazol 
(m .) carbimazol és propylthiouracyl 
(p.) a leggyakrabban használt gyógy
szerek (a m. a carbimazol aktív meta- 
bolitja). Fő hatásuk a jodid organifica- 
tiójának a jódthyroninok kapcsolódá
sának, így a pm. hormonok szintézisé
nek gátlása. A p. gátolja a thyroxin pe
rifériás monodejodinatioját trijód- 
thyroninná is. A m. és carbimazol 
csökkentik a TSH receptor antitestek 
serum koncentrációját és fokozzák a 
suppressor T-sejt aktivitást és így im- 
munsuppressiv tulajdonságuk is való
színűsíthető. A m. plasma félideje
3— 5 óra, a p .-é rövidebb, 1—2 óra, de 
a drogok 5 órán túl is kimutathatók, 
mivel a pm. sejtek akkumulálják őket. 
A m. kezelés eredményesebb napi egy
szeri adagban adva szemben a p.-vel, 
melynek napi adagját három egyenlő 
részben elosztva célszerűbb rendelni. 
Kezdő adagok m .-ból 10—20 mg/nap, 
p.-ból 200—300 mg/nap. Az adagok
4 — 6  hét múlva — amikor klinikai és" 
laboratóriumi javulás regisztrálható — 
fokozatosan csökkenthetők a fenntartó 
adagra: 5—10 mg m ./die, 50—100 mg 
р./die, melyet további legalább 3 hóna
pig kell adni. A z ellenőrző vizsgálatok 
értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy a serum TSH-szintje antithyreoid 
kezelés kapcsán csak hetekkel azután 
emelkedik, hogy a serum T3 és T4 

koncentrációja már norm, értékre

mérséklődött. Nagyobb gyógyszer 
adagok gyorsabb javulást eredményez
nek, de a mellékhatások előfordulása 
és súlyossága dosisfüggő, ezért célsze
rű a fenti adagok betartása..

M ellékhatások. Súlyos mellékhatá
sok — agranulocytosis, tox.-hepatitis 
(elsősorban p. után), a cholostasis (m. 
kezeiteken), thrombocytopenia, aplasti
cus anaemia, lupus szerű syndroma — 
a kezeltek 3 ezrelékénél fordulnak elő. 
A 3 ezrelék zömét agranulocytosis ese
tek adják, melyek kb. azonos esetszám
ban fordulnak elő p. és m. kezeiteken. 
Az agranulocytosis gyakrabban alakul 
ki 40 év feletti hyperthyreosisos kezelt 
betegeken. M. kezelésnél, főleg a napi 
30 mg-nál kevesebbet szedőkön a szö
vődmény ritkább, a p.-nál dózisfüggés 
nem igazolható. Előfordul azonban ala
csony dózist kapottaknál is, függetlenül 
a kezelés tartamától, sőt olyanoknál is, 
akik korábban a h. első manifestatiója- 
kor mellékhatás nélkül szedték a gyógy
szert. Az agranulocytosis általában ra- 
pidan alakul ki és előzetes fvs.-szám- 
ellenórzés sem segít a felismerésben, 
bár ellentmondó adatok is ismertek. 
Miután a bevezető tünetek között torok
fajdalom, -gyulladás szerepel, a betege
ket ki kell oktatni, hogy ilyen tünetek
nél a gyógyszerszedést hagyják abba és 
azonnal jelentkezniük kell. Az antithyr. 
kezelés természetesen azonnal abbaha
gyandó. Adequat th.-ra a'gyógyszer el
hagyása után 2—3 héttel rendeződik a 
granulopoesis, de fatalis kimenetel sem 
ritka. A z agranulocitosisból gyógyult 
betegeknél antithyreoid gyógyszer a to
vábbiakban kontraindikált, radiojód, 
Ш. műtéti kezelésük szükséges. Az eny
hébb mellékhatásoknál — pruritus, 
bőrkiütések — általában elegendő a p.- 
m. gyógyszercsere.

A Graves-betegség antithyr. gyógy
szeres kezelésének eredményeit ún. re- 
missiós ráta szerint értékelő közlemé
nyek a remissio százalékos gyakorisá
gát 10—75%-ban adják meg. A tartós 
remissio a kezelés időtartamától függ. 
Egy japán tanulmány szerint a kezelés 
abbahagyása után 1 évvel azon betegek
nek akik csak ‘ / 2 évig kaptak antithyre
oid therapiát, 31%-a volt remissióban, 
míg a gyógyszert másfél évig szedők 
82 %-a volt euthyreoid egy évvel gyógy
szerelhagyás után.

A gyógyszerelhagyást követő recidiva 
legvalószínűbb az első félévben, de
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évekkel később is előfordul. Relapsus- 
ba került betegek — ha elutasítják az 
ablativ th.-t — több évig tartó kezelésre 
szorulnak. A z antithyreoid gyógysze
rek immunsuppressiv hatásának felis
merése vezetett ahhoz a th.-s gyakor
lathoz — ez ma még nem általános —, 
hogy a p.-t vagy m.-t thyroxinnal kom
binálják. Egy másik japán közlés sze
rint olyan betegek relapsus ratája — a 
kórkép kiújulásának százalékos való
színűsége — akik fél év m. kezelés után 
még 1 évig kaptak m .-et thyroxinnal 
kombinálva, majd további 3 évig csak 
thyroxint szedtek — 1,7 % volt, szem
ben azok 34,7% relapsus rátájával, 
akik thyroxint nem kaptak.

Rövid két fejezet foglalkozik a beta- 
adrenerg blokkoló- és az anorganikus 
jódkezeléssel nyert tapasztalatokról. 
Előbbi a Graves-h. adjunktív th.-jának 
része, utóbbit a h. műtéti előkészítésé
re és thyreotoxikus krízis kezelésére 
használják. Ezen indikációk nálunk is 
általánosan ismertek. Kevésbé ismert 
az az eljárás, mely az anorganikus jó- 
dot a radiojód-kezelés után javasolja a 
serum T4 és Тз koncentrációk gyor
sabb csökkentése eléréséhez [a ref. 
m egjegyzése: őszintén szólva nem hal
lottam eddig ilyen indikációról. Sőt 
anorganikus jó d  adása egyenesen  
kontraindikált lehet, m ert elősegítheti 
az incorporált radiojód eliminatiójátj.

Radiojód-kezelés. Napjainkban nö
vekvő mértékben a radiojód (rj.) th. a 
Graves-h. kezelésében elsőnek válasz
tott eljárás és rutinindikáció a koráb
ban gátlószerrel kezelt recurráló h.- 
ban. Egységes kezelési eljárás nem 
alakult ki. Vannak, akik az ismételt kis 
adagok — 2 mCi (74 MBq) — hívei, 
mások 5 vagy 10 mCi-vel végzett ún. 
fix  dózis-kezelést tartanak célravezető
nek, végül a kalkulált dosimetria a 
pm. nagyságát, a rj. felvételt és a 
jodid-turnovert veszi figyelembe a dó
zisszámításban. A különböző dózis al
kalmazások a rj .-kezelés egyetlen lé
nyeges szövődményét a korai vagy 
késői hypothyreosisok számát és sú
lyosságát szeretnék csökkenteni.

A z idevonatkozó rengeteg adat, iro
dalmi közlés alapján a therapia várható 
eredményét, kimenetelét valószínűsít
hetjük. így állítható, hogy a betegek 
döntő többsége egy, vagy ismételt rj-  
alkalmazást követően hyperthyreosisá- 
ból meggyógyul. A postirradiatiós hy-

pothyr. gyakoriságát az utánvizsgálat 
ideje alterálja. Terápia után fél éven be
lül kialakult hypothyreosisok átmene
tiek lehetnek. Permanens hypothyreo
sis a kezelés utáni években évi 
2—3%-kal növekvő gyakoriságban 
fordul elő és bizonyítottan dózisfüggő. 
Az egyszeri nagy adag kezelést kapott 
betegek 50% -a egy év múlva hypothy- 
reotikus, alacsonyabb dózist kapottak
nál ugyanilyen arány csak 25 év múlva 
várható. Az esetek egy részében a hy
pothyreosis latens. Felismerhető, hogy 
az rj .-kezelt klinikailag euthyreoticus 
betegeknél a serum normalis FT4 érté
ke mellett a TSH-szint permanensen 
emelkedett. A  latens formák is keze
lendők a consecutiv hypercholesteri- 
naemia koszorúérbetegség-indukáló 
szerepe miatt. A kezelésnek más lénye
ges szövődménye nincs. A postirradia
tiós thyreoiditis okozta — a th. után pár 
nappal kialakult — állapotromlás ha
mar lezajlik.

Külön gondot jelent az endocrin 
ophtalmopathiával szövődött h. kezelé
se. Korábban ezt a formát az rj. kezelés 
abszolút indikációjának tartották, de 
több utánvizsgálat nem talált az ophtal- 
mopathiás tünetek alakulásában érté
kelhető különbséget a különböző m ó
don — antithyreoid szerek, ezek 
kombinációja thyroxinnal, műtét, rj.- 
kezeltek között.

A  szerző ellenzi a rj .-kezelést aktív 
és progresszív ophtalmopathiás h.- 
ban, helyette antithyreoid gyógyszere
ket javasol addig, míg a szemtünetek 
stabilizálódnak.

Ismételten téma a rák és teratogene- 
sis összefüggése a rj.-th-val. Ma már 
biztosan állítható, hogy rj .-kezeiteken 
nem gyakoribb a pajzsmirigy tumor, 
mint a populációban és ugyanez a hely
zet a leukémia és szolid tumorok gya
koriságával. Egyes adatok szerint rj.- 
kezelés után 10 évvel a gyomorrák inci- 
denciája valamelyest megnő és 30 év
vel th. után — bár nem szignifikánsan 
— nagyobb a mellrák kockázat. Kevés 
adat van a rj .-kezelés és congenitalis 
anomáliák kockázatáról. A rj.-kezelés 
abszolút kontraindikált terhességben. 
Nincs bizonyíték arra, hogy rj.- 
kezeltek utódain nagyobb lenne a kon- 
genitális anomáliák kockázata. Általá
nos gyakorlat, hogy reprodukciós kor
ban lévő nők rj .-kezelése után 4 
hónapig a tefhesség nem javasolt.

Subtotalis thyreoidectomiü. A subto- 
talis thyreodectomia (s. t.) indikációja 
a Graves-h. gyógyítására beszűkült. 
Megoldást jelenthet olyan betegek szá
mára, akik visszautasítják a rj.- 
kezelést. Indikáció a kom- 
pressziós-dislocatiós tüneteket okozó 
nagy struma. A h.-os betegek műtétét 
előzetes m. kezeléssel elért euthyreoti
cus állapotban célszerű végezni. Alter
natív módszer a praeoperativ előkészí
tésben m. kombinációja K-jodiddal (10 
napig napi 3 X 60 m g), röVid előkészí
tés egyedül propranolollal vagy 1Ö na
pos K-jodid adás propranolollal kom
binálva. Bármelyik módszer a 
postoperativ thyreotoxicus krízis rizi
kóját gyakorlatilag nullára csökkenti. 
A műtét mortalitása közel nulla, egyéb 
szövődmény — recurrens* sérülés, hy- 
poparathyreosis — gyakorisága 4% 
alatt van. A műtét késői eredményeit 
vizsgálva legalább 10% azok száma, 
akiknél 5  éven belül á h. kiújul, a 30. 
postoperativ évig a relapsus gyakorisá
ga pedig eléri a 40%-ot. A  postopera- 
tiv hypothyreosis gyakorisága nem ke
vesebb, mint rj. th-után, az esetek 
zöm e itt azonban később — a műtét 
után 10—25 év között — alakul ki, ami
kor már a betegek 50% -a hypothyreo- 
tikus. A  toxikus pajzsmirigy-adenoma  
és a multinodularis toxikus golyvák 
adeqüat kezelése ma már nem a műtét, 
hanem a rj .-kezelés. Műtétre csak az 
ezt elutasító betegek kerülnek. Tud
nunk kell, hogy az e formákban kiala
kuló hyperthyreosisban nincs spontan 
remissio, a 60 év feletti betegek 
40%-ában pitvarfibrilláció lép fel, így 
mielőbbi rj .-kezelés szükséges. Ennek 
dózisa nagyobb, mint Graves-beteg- 
ségben, 10—50 mCi. Ellentmondó 
adatok vannak az így kezeltek post
irradiatiós hypothyreosis gyakorisá
gáról. Többek szerint e betegeknél 
csak ritkán alakul ki hypothyreosis, 
mások ezt tagadják és a gyakoriságot a 
Graves-betegségben kezeitekhez ha
sonlóan adják meg.

A  befejező részben három rövid feje
zet foglalkozik a thyreoiditis következ
tében kialakult h. kezelésével, a terhes
ség alatti h. problematikájával és a 
thyreotoxicus krízis therapiájával.

Az első  csoportba szereplő subacut 
thyreoiditisben, postpartum pm.- 
gyulladásban egyaránt kontraindikált 
mind antithyreoid gyógyszer, mind rj.
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kezelés. Glucocorticoid, salicylat és 
pm. hormon adás vált be. A  kórképek 
átmeneti h. epizód után euthyreosisba, 
vagy hypothyreosisba fejlődnek. Post
partum thyreoiditisben az esetek har
madában, de Quervain-féle betegség
ben ennél gyakrabban alakul ki 
permanens hypothyreosis. Nálunk ke
vésbé ismert a „silent thyreoditís” , 
amikor a h. tünetei csak pár hétig ész
lelhetők és nem alakulnak ki a Graves- 
betegség extrathyreoidealis manifesta
tion Általában beta-receptor blokkoló 
kezelés elegendő.

A  terhes nők h. -át a lehető legkisebb 
adagú m. vagy р.-vel kell kezelni és a ke
zelést úgy irányítani, hogy a graviditás 
alatt az anyai serum thyroxin koncentrá
ciója a norm, érték felső limitje közelé
ben legyen. Thyroxinnal való kombiná
ció ellenjavalt. М .-el szemben a p.-t 
javasolja terhességben és lactatio alatt, 
mivel p.-ból kisebb mennyiség megy át 
a placentán és az anyatejben alig válasz
tódik ki. Mivel terhességben a h. általá
banjavul, érthető, hogy szülés után gya
kori a relapsus, a tünetek romlása.

A  thyreotoxicus krízis kezelésével fog
lalkozó pár soros fejezet a só-, folyadék
bevitelt, glucocorticoidokat, a p. nazo- 
gastrikus szondán át való vagy rektális 
alkalmazását — 6 h-ként 100 mg adag
ban —, K-jodid kezelést, nagy adagú 
beta-adrenerg antagonista adását — 
propranololból 2—5 mg 4  óránként iv., 
vagy 320—480 mg/die p. os adagban — 
valamint jódtartalmú rtg kontrasztanyag 
— Na ipodat — p. o. adását — 1 g/die 
adagban — sorolja fel.

Az össze fog la lóban  a szerző a h. ke
zelésének jövőbeli kilátásaival kapcso
latban sokat vár a TSH receptorokra 
vonatkozó jelenlegi ismeretek fejlő
désétől.

A jelen azonban a felsorolt kezelés^ 
módok közül a legeredményesebbnek 
bizonyult rj. therapiáé. A  gyógyulás 
ára azonban e betegek jelentős részénél 
a hyperthyreosist felváltó hypothyreo- 
sissal való együttélés.

Torgyán Sándor dr.

Mellékvesekéreg-elégtelenség daga
natos betegeken. Schürmeyer, T.-H. 
(Abt. M in. Endokrin., M ed. Hochs
chule, Hannover): Tumordiagn. u. 
Ther., 1994, 15, 41.

A mellékvesekéreg-elégtelenség 
(mvke) tünetei sokban hasonlítanak a 
disseminalt tumor tüneteire. Előtérben 
áll a gyengeség, étvágytalanság, 
émelygés, fogyás. A  specifikusabb tü
neteket (hypotonia, metabolikus acido
sis, hyponatraemia, hyperkaliaemia, 
hypercalcaemia, praehypoglycaemia) 
is magyarázhatják az ismert daganat
tal, ugyanis hyperpigmentatio csak a 
primaer mvke-ben lép fel. A  kórképet 
felismerve és a tumoros betegeket 
m egfelelő substitutiós kezelésben ré
szesítve az életminőség és a túlélés is 
javul.

A  tumoros mvke az esetek 
90%-ában műtét, tumoros infiltratio 
vagy kétoldali áttétek következtében 
lép fel. Az adenocc. vagy zabszemsej
tes rák miatt meghalt betegek több, 
mint 20%-ában fordul elő  mellékvese
áttét, lymphomában az érintettség 
4—25% -os gyakoriságú. Hypothala
micus vagy hypophysealis áttétek csak 
a betegek 5%-ában fordulnak elő. A 
kétoldali adrenelectomia természete
sen mvke-hez vezet, de egyoldali műtét 
is eredményezhet cortisolhiányt, ha a 
másik mellékvese hypoplasticus vagy 
benne áttét van. Cortisoltermelő ade
noma vagy carcinoma eltávolítása után 
a functionalis atrophia azonnali, gyak
ran évekig tartó substitutiót tesz szük
ségessé. Fej-nyaki tumorok sugárkeze
lése után több hónappal alakulhat ki 
másodlagos mvke, ha a hypothalamo- 
hypophysealis terület a mezőben he
lyezkedett el, de ilyenkor egyéb funk
ciók is károsodnak. Sok kemoterápiás 
séma tartalmaz corticosteroidokat, de 
ezek ritkán okoznak mvke-t, nagyobb a 
veszélye a tartós, akár kisebb dózisú 
steroid-adásnak (pl. antiemeticum- 
ként, antipyreticumként vagy agyoede- 
ma csökkentésére). Fő szabály, hogy 
minden olyan kezelés, melyben több 
napon át 7,5 mg prednisolon-ekviva- 
lens steroidnál többet adunk naponta, 
potenciálisan secunder mvke-hez ve
zethet. Egyes készítmények (pl. az 
aminogluthetimid) direkt módon befo
lyásolják a cortisol-synthesist, de az 
imidazol-antimykoticumok is lehetnek 
hasonló hatásúak. Az effektiv daganat
kezelések után vérzéses necrosis a 
mellékvese-áttétet is érintheti, különö
sen akkor, ha a beteg heparint is kap, 
de interleukin-2 adása esetén is leírtak 
ilyen jelenséget. A szervezet cortisol-

szükséglete súlyos betegségekben, fer
tőzésekben, műtétek esetén a normális 
2—3-szorosa lehet, s ilyenkor funkcio
nális elégtelenség lép fel. Az immuno- 
supprimált betegeken M eningococcüs- 
sepsis részjelenségeként léphet fel 
Waterhouse—Friderichsen-syndroma.

Primaer mvke-ben a reggeli 
plasmacortisol-szint 5 /zg/dl alá csök
ken, miközben az ACTH jelentősen  
emelkedik (100 pg/dl felett). M ásodla
gos mvke-ben az ACTH érték a normá
lérték alatt, vagy annak alsó tartomá
nyába van. A  részleges primaer mvke 
esetén a plasma cortisolszintje 250 /tg 
ACTH vagy 100 /tg CHR adása után 60  
perccel nem emelkedik 20 /tg/dl fölé. 
Mvke esetén, vagy daganatos betege
ken határértékeknél is javasolt napi 30 
mg hydrocortison adása substitutió- 
ként, a dózis kétharmadát reggel, egy- 
harmadát este beadva. Műtét, lázas ál
lapot esetén az összdózist átmenetileg 
meg kell duplázni. Parenteralis táplá
lás esetén mintegy 100 mg hydrocorti- 
sont kell bevinni naponta kúpban vagy 
infúzióban. A  mineralocorticoid- 
substitutiót a beteg klinikai tünetei ha
tározzák meg, s gyakran a más okból 
(antiemeticum, dehydrálás) adott ste
roid a mvke-t kellően substituálja.

A  szerző hangsúlyozza, hogy tumo
ros betegnél hyponatraemia és hypoto
nia esetén mindenképpen érdemes az 
egyszerű reggeli cortisolmeghatáro- 
zást, vagy az alig megterhelő ACTH- 
stimulatiós tesztet elvégezni, és a hyd- 
rocortisonos substitutiót nagyvonalúan 
beállítani.

P ikó B éla  dr.

Anabolikus steroidok endokrin mel
lékhatása a szexuális szférára. Fie- 
gel, G. (D-47005 Duisburg. Hohensta- 
ufenstr. 10.): Sexualmedizin, 1995, 17, 
148.

Az anabolikus steroidoknak különbö
ző mellékhatásai lehetnek és ezek ha
sonlóak a testosteron hatáshoz, bár ke
vésbé kifejezettek. Bár a szokásos 
terápiás adagoláskor e mellékhatások 
ritkák, mégis igyekeztek olyan vegyi 
módosításokat kifejleszteni, amelyek
nek lehetőleg minél kisebb az andro- 
gén hatásuk, de ez szinte sohasem kü
szöbölhető ki.
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На е készítményekkel visszaélnek — 
dopping céljából alkalmazzák — gya
koriak e mellékhatások, mert felette 
nagy adagot alkalmaznak szinte állan
dóan, vagy rövid ciklusokban; külön
böző preparátumokat szednek egyszer
re, m ég állatgyógyászatiakat is.

A  szerző hosszú listában sorolja fel a 
legkülönbözőbb mellékhatásokat, 
részletesen azonban csak a nemi szer
vekre és -életre vonatkozókat ismerte
ti, mégpedig a nem és a kor szerint cso
portosítva.

P u b ertá sko r  e lő tti f iú k n á l  pubertas 
praecox lép fel (megnő a hímvessző és 
a herezacskó, fellépnek a másodlagos 
nemi jellegek, halmozott erekciók, 
m ély hang, acne és seborrhoea), az 
androgen oestrogénné metabolizálhat, 
ez pedig egy- vagy kétoldali gynaeco- 
mastiát okozhat. A fiúk növekedése 
csökkenhet, sőt meg is állhat.

P u b ertá sko r  utáni fé r f ia k  heréje 
megnövekszik, libidója és potenciája 
fokozódhat, a halmozott erekció pria- 
pizmushoz is vezethet. Ez — különö
sen hosszas és nagy adagban történő 
fogyasztáskor — az ellenkező irányba 
csaphat át: a here az eredeti felére sor
vadhat és teljes erekciós impotenciá
hoz vezethet.

Az ejakulátum mennyisége sokszor 
azonos marad, de a sperma m inősége 
romlik, nem ritka az oligozoospermia
sem.

A prostata megnőhet és így vizelési 
panaszok keletkezhetnek.

A gynaecomastia többnyire kétoldali 
és galactorrhoea is kísérheti. Ez több
nyire irreverzíbilis.

Ha abbamarad a dopping, a jelzett 
elváltozások nem mindig szűnnek 
meg, különösen, ha sokat és sokáig 
szedte az illető a szert.

P u b ertá sko r  elő tti lányokra virilizá- 
lóan hat. A  klitorisz hipertrofizál és a 
libido növekszik. A fiúknál jelzett 
egyéb mellékhatások is felléphetnek.

P u b ertá sko r utáni nők  alkata defemi- 
nizálódik, ugyanakkor virilizálódás 
(izomzat, klitorisz, líbidószórzet) is 
észlelhető. Gyakori az amenorrhoeáig 
menő vérzésZavar. Nem csak a hang 
változik, hanem a gégében irreverzíbi
lis anatómiai elváltozások is keletkez
hetnek.

Terhesség a la tti szedés esetén a fiú
magzat nemi szervei megnagyobbod
hatnak.

Nőnemű magzat maszkulinizálódhat 
akár oly mértékben is, hogy pseudo- 
hermafroditismus is kialakulhat, így a 
születéskor az újszülött nem e sem álla
pítható m eg könnyen, különösen, ha a 
terhes az I. trimesterben kapott szert. 
На a II. és III.-ban szedte, többnyire 
csak a klitorisz hipertrofizál.

A szódi Imre dr.

HAEMATOLOGIA

Interleukin-2, tartós remissziót ké
pes kiváltani akut myeloid leukae
mia progresszív szakában. Meloni, 
G. és mtsai (Ematologia, Dipartimento 
di Biopatol., Umana, U niv., La Spazi- 
enza, Roma; Dipartimento di Scienze 
Biomed. ed Oncol., Umana, Sezione 
Clinica, Univ., o f  Torino; Centro 
N az., D elle Ricerche, Immunogen., 
ed O ncol., Sperimentale, Univ. of To
rino, Olaszország): B lood, 1994, 84, 
2158.

Az interleukin-2 (IL-2) amellett, hogy 
növeli a spontán citotoxicitást, az akti
vált killer sejtek (LAK) aktivitását is 
fokozza. Megalapozott klinikai vizsgá
latok szerint képes human szolid tumo
rok regressziójára, és emellett akut 
myeloid és lymphoid leukaemiában is 
hasonló effektusa van. A  leukaemiás 
sejtek felszínén kétféle IL-2 receptor 
expresszió jelentkezik, mégpedig a 
láncok hosszúsága szerint alfa és béta, 
melyek a malignus sejtek anyagcseréjét 
megváltoztatják.

Ebből kiindulva kezdték el a szerzők 
vizsgálataikat 1989-ben, akut myeloid 
leukaemia előrehaladott stádiumában. 
Az már ismert, hogy a leukaemiás sejt- 
pool kifejezetten megkisebbedik, sőt el 
is tűnik, de emellett több kérdés ma
radt nyitva; többek között az a forma, 
ahol a csontvelői blastok aránya ala
csony, 5—30% közötti és az is, hogy a 
nagy adagnak milyen mellékhatásai 
vannak; ezért aztán 14 AM L-s beteg 
klinikai lefolyását ismertetik és részle
tesen tárgyalják azokat az eseteket, 
ahol a terápia hatására létrejött re- 
misszió időtartama 14—68 hónap között 
volt. A  betegeket citológiai, citokémiai 
és phenotipus szerint rangsorolták, ki
zárva azokat, ahol egyszer már vissza
esés következett be és ahol a blastok

aránya a csontvelőben meghaladta a 
30%-ot. Kizárták a központi idegrend
szeri lokalizációt, a belső szervek na
gyobb leukaemiás infiltrációját, vala
mint mindenféle infekciót.

A  7 férfi és 7 nő átlagos életkora 30 
év, FAB klasszifikáció alapján a leuk
aemia típusa M b M2, M^ és M*. IL-2-t 
folyamatos iv. infúzióban adtak, még
pedig 5 napon keresztül, összesen 4 
ciklusban, 72 órás szüneteket tartva. A  
maximális adag Glaxo IL-2-vel 900  
/ig/m 2/d, amit 100 /tg/nf/d-vel kezd
tek, illetve a másik készítménnyel — 
Ceclor —, aminek az adagja 18 X 106 
IU/m 2/d; a kezdő adag itt is alacso
nyabb volt. Akik a terápiára reagáltak, 
fenntartó kezelésben részesültek, még
pedig minden hónapban 5—5 napon 
keresztül, de kisebb dózisban és rövi- 
debb ideig tartó iv. infúzióban, amit 
egy év elteltével standard dózissal foly
tattak mindaddig, amíg relapszus nem  
következett be. A  gondozást és a folya
matos terápiát igen gondosan tervezték 
meg.

Toxikus mellékhatások, mint hőe
melkedés, hányinger, hányás tulajdon
képpen mindenkiben előfordultak, de 
csak akkor bizonyultak súlyosnak, ha a 
WHO 2-s kritériumot meghaladták és 
legalább egyszer fordultak elő az in
dukciós periódus alatt, közülük a 
leggyakoribbak: oliguria, hypotensio, 
thrombocytopenia, szepszis, bőrelvál
tozások, anaemia, neutropenia. Ezek 
közül a szepsis volt a legkomolyabb, 
ami a kezelés megszakításához veze
tett, viszont antibiotikumokra a bete
gek meggyógyultak. IL-2 terápia kö
vetkeztében egyetlen beteg sem halt 
meg.

A  kezelés következtében a lympho- 
cyták száma először csökkent, majd re
bound folyamat során emelkedett; a 
következő IL-2 dózist ezért csak akkor 
adták be, ha a rebound lymphocytosis 
a csúcsát érte el. Ezenkívül emelkedett 
a polymorph magvúak és az oesoniphi- 
lek száma; a thrombocytászám fokoza'- 
tosan csökkent és egyetlen eset kivéte
lével a mélypontot az utolsó ciklus 
befejezése után érte el.

A 14 beteg közül 8 került komplett 
remiszióba; egy esetben ez 4 hónapig 
tartott 9% myeloblasttal a csontvelő
ben, majd folyamatos, de kisebb adag 
hatására újabb 14 hónap után a beteg 
továbbra is teljes remisszióban (CR)
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van. Öten előzetes anthracyclin és C- 
arabinosid kezelés után részesültek in
dukciós, majd konszolidációs IL-2 te
rápiában (az egyik betegnél csontvelő- 
autotranszplantáció történt). A CR tar
tama ezekben a betegekben átlagosan 
11 hónap (5—16). Közülük kettő 30 és 
36 hónap után továbbra is tartós re- 
misszióban van. Három relapszus közül 
kettő az 5., a harmadik a 9. hónapban 
következett be. Érdekes annak a beteg
nek a sorsa, akinél a rövid idejű CR 
miatt kétszer végeztek autotranszplan- 
tációt éspedig az első és a második CR 
időpontjában, ahol az IL-2 adagot min
den három hónapban 8 X 106 IU/d-re 
kellett redukálni. Ez a beteg 68 hónap 
óta változatlanul CR-ban van. Hat be
teg a kezelésre egyáltalában nem rea
gált, közülük 3 az első két indukciós 
szakasz után már refraktaernek bizo
nyult. Az egyes indukciós ciklusok vé
gén a gazdaszervezet phenotípusának 
és immunrendszerének funkcionális 
aktiválódását vették észre, ami a vér és 
a csontvelő lymphocytákban nyilvánult 
meg, mégpedig a CD25, CD16, a killer 
és a LAK sejtek funkcionális aktiváló
dásában, amit az IL-2 receptor alfa
lánc expresszivitásának fokozódása 
váltott ki.

A nem nagy számú esetekkel kap
csolatos m egfigyelések megerősítik 
azokat az adatokat, melyek szerint 
IL-2-nek tényleg igazolt az antileukae- 
miás hatása, még akkor is, ha a betegek 
57 %-ában jött létre CR. Ezeket viszont 
előzőleg is kezelték, betegségük prog
resszív jellegű volt, a reziduális blas- 
tok aránya a csontvelőben alacsony és 
alig volt eshetőségük újabb, ill. tartós 
remisszióra. Végeredményben a 8 CR- 
ba jutott beteg közül 4-nél a tünetmen
tesség folyamata tartós, két és fél, illet
ve 5 évet ért el, ami azért érdemel fi
gyelmet, mert a prognózis 
konvencionális kemoterápiával rossz
nak bizonyult; azaz a póz. effektus 
egyértelműen az IL-2-nek tudható be. 
A laboreredmények összhangban van
nak a klinikai adatokkal. Természete
sen igaz, hogy a cytokin toxikus, ezért 
az iv. infúziókat egyedileg kell elbírál
ni és mindenképpen a beteg toleranciá
jához igazítani, ami azért is lényeges, 
mert a mellékhatásoknak közel a fele 
infekció, póz. haemokultúrával. Ilyen 
esetekben lényeges az antibiotikum 
prophilaxis. Lényeges szempont, hogy

IL-2 kezelést csontvelő-autotransz- 
plantáció és kemoterápia után is lehet 
végezni, de ehhez kiterjedtebb vizsgá
latok szükségesek.

B án A n d rá s dr.

Az emberi szöveti basophil sejtek 
származása: keletkezésük transz- 
plantált haemopoetikus őssejtekből, 
allogén csontvelő-transzplantáció 
után. Födinger, M. és mtsai (Clin., 
Inst, of Med. and Chem., Lab., M ed., 
Department o f M ol., Biology; and the
I. M ed., D ep., Div. o f Hematol. and 
Hemostaseology, Univ. o f Vienna, and 
Sta Anna Childrens' Hosp., Bécs, 
Ausztria); Blood, 1994, 84, 2954.

A  szöveti basophil sejtek, vagy masto- 
cyták a vérképző rendszer sajátságos 
sejtjei, melyek vasoactiv és immunmo- 
duláló faktorokat, többek közt hepa- 
rint, histamint és а -tumor nekrózis 
faktort (TNF-ö) tartalmaznak és a 
csontvelőn kívül a tüdőkben, a bőrben 
és a gyomor-bél traktusban fordulnak 
elő. A vérképző progenitorokból szár
maznak és in vitro is jól el lehet őket 
differenciálni a C D 34+ kolóniaképző 
sejtektől. Mindamellett ma sem lehet 
biztosan tudni, hogy az utánpótlást a 
csontvelő vagy a peripheria biztosítja, 
de mint alternatív lehetőség az is szóba 
jön, hogy a különböző szövetekben a 
helyi progenitor sejt-poolból szár
maznak.

A tanulmánynak éppen ezért az volt 
a célja, hogy ezt a problémát közelebb 
hozza a megoldáshoz; myelodysplasiás 
szindrómából keletkezett akut myeloid 
leukaemiás beteg mastocytáinak a ge
notípusát vizsgálták allogén csontvelő
transzplantáció utáni teljes remisszió- 
ban. Hogy a donor és a recipiens sejtek 
genotípusát el tudják differenciálni, a 
variábilis régiókat polymerase láncre
akcióval határozták meg a von
Willebrand-faktor gén 40 intronjában.

A  beteg, 10 éves kislány, 1991-ben 
került felvételre anaemia és thrombo
cytopenia miatt; a csontvelőben myelo- 
dysplasiának megfelelő citológiai kép 
volt látható 16% blast sejttel, eszerint a 
folyamat blastos túlsúllyal járó formá
jának felelt meg (RAEB). A folyamat
ból fokozatosan AM L alakult ki, em i
att kemoterápia történt, aminek

hatására a beteg teljes remisszióba ju
tott, jóllehet a csontvelői mastocytosis 
mértéke változatlan maradt. Mivel a 
rem isszió egy évnél tovább tartott, 
csontvelő-transzplantációt végeztek és 
a donor a beteg HLA identikus nővére 
volt. Másodfokú GVHD miatt a citosz- 
tatikus terápiát prednisolonnal és anti- 
interleukin-2-vel, valamint nagy adag 
immunglobulinnal és rekombináns 
interleukin-3-mal egészítették ki, ami
nek hatására újabb komplett haemato- 
logiai remisszió következett be, de a 
mastocyták száma nem változott. A  
csontvelő-transzplantáció után 500 
nappal a beteg továbbra is tartós re- 
m isszióban volt, sejtjei a donor genotí
pusával voltak azonosak.

A  sejtfrakció tiszta minőségét 
morfológiailag, áramlási citometriával 
és a sejt hisztamintartalmával határoz
ták meg, többek között a közlemény 
egyik ábráján monoklonális antitestek
kel végzett immunfestési eljárással dú
sított csontvelői mastocytákat lehet lát
ni, melyeket 95% -os tisztaságban 
sikerült izolálni, amit nemcsak a mor
fológiai kép, hanem a felszaporodott 
hisztamin is igazolt. Ezzel a módszer
rel mintegy 1—2 X 104 szöveti baso
phil sejtet lehetett a csontvelőből feldú
sítani. A  CD 34+ csontvelő prekur- 
zorok tisztasági foka 94—98 % volt, a 
C D 3+ T-sejteké 98—99%; a C D 4+ 
sejteké 99%; a CD19+ sejteké 98%; a 
CD19+ B-sejteké 98% és a CD14+ 
perifériás monocytáké 95—98%. A 
von Willebrand-faktor-gén régiói va
riábilis kettős ismétlődésének módsze
rével ugyancsak el lehet különíteni a 
két genotípust; mindez azt bizonyítot
ta, hogy a transzplantáció utáni 88., 
126., 198. és 494. napon, mind a peri
férián, mind a csontvelőben donor sej
tek voltak.

Az elvégzett vizsgálatok szerint in 
vitro is differenciálódó m u ltip o ten s ko 
ló n ia kép ző p reku rzo r  se jtekrő l van szó, 
melyekből a mastocyták is származtak. 
Igaz, hogy a vizsgálatok a csontvelőből 
és a vérből történtek, így nem lehet 
tudni, hogy a többi szerv mastocytái 
ugyancsak donor eredetűek-e? A  többi 
haemopoetikus sejttel ellentétben a 
mastocytáknak hosszabb időre van 
szükségük ahhoz, hogy a prekurzorok- 
ból kifejlődjenek, ami 4 —10 hétre te
hető. Több vizsgálat szerint bizonyos 
összefüggés van a csontvelői mastocy-
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tosis, valamint a myelodysplasiás és 
myeloproliferativ kórképek között. A  
közölt esetben ez a folyamat a hosszú 
m egfigyelés alatt folyamatos volt még 
akkor is, ha forrása a donorsejtekből 
eredt. Maga a mastocytosis reaktív fo
lyamat, ami párhuzamosan zajlik az 
érő sejtek morfológiájával a csontvelő
ben. Hogy ez valóban így van, tehát 
nem klonális elváltozásról, hanem re
aktív folyamatról van szó, arra nézve 
genetikai vizsgálatok vannak folyamat
ban. A  szöveti basophilok eredete a ko
rai prekurzorokból régóta vitatott, ép
pen ezért ez lenne az első bizonyíték, 
m ely szerint a transzplantált progenito- 
rokból származnak m ég akkor is, ha 
ehhez hosszú időre van szükség.

B á n  A ndrás dr.

Granulocyta-kolóniastimuláló fak
torral végzett kettős vak kontroll 
vizsgálat két nappal az indukciós ke
moterápia előtt: tanulmány refrak- 
taer akut myeloid leukaemiában. Oh- 
no, R. és mtsai (Dep. o f Med. Nagoya 
Univ. Branch Hosp., Nagoya, Japán): 
Blood, 1994, 83, 2086.

A z akut myeloid leukaemia (AML) in
tenzív kemoterápiáját myeloszuppresz- 
szió és ezzel kapcsolatos granulocyto
penia, valamint különböző infekciók 
sora korlátozza. Granulocyta-kolónia- 
stimuláló-faktor (G-CSF) hatására 
azonban a granulocytopeniás időtar
tam csökken, amivel párhuzamosan 
a fenti szövődmények is ritkábban je
lentkeznek. Ezzel együtt, in vitro vizs
gálatok szerint, a leukaemiás blastok 
érése és proliferációja is fokozódik. In  
vivo  azonban más a helyzet és csontve
lő i blast-szaporulat csak akkor észlel
hető, ha ezek a peripherián is jelen vol
tak. Viszont G-CSF-ral stimulált 
leukaemiás sejtek, sejtciklus- 
dependens szerek hatására hamarabb 
pusztulnak el, miáltal a terápia ered
m énye pozitív.

A  16 szerző és a Kohseisho Leukae- 
miakutató Csoport három intézetéből 
összegyűjtött 58 betegen végzett 
1990—1992 között vizsgálatokat kettős 
vak módszerrel. Etikai szempontból 
kizárólag refrakter és relapszusban lé
vő esetek kerültek elbírálásra. G-CSF- 
ral 28 beteget kezeltek, a placebo cso

port 30 betegből állott. A két csoport
nak összesen 58 betegét lehetett érté
kelni. Életkor, nem, az AML típusa a 
két csoportban gyakolatilag azonos 
volt, akárcsak a pr. refraktaer stádium
ban lévő betegszám, az első és második 
relapszus előfordulása. Myelodyspla
siás szindrómából ugyancsak 4 —4 
esetben keletkezett AML. A peripheri- 
ás vérkép adatai — fvs., vvs. és throm- 
bocyta, valamint a csontvelői blast- 
sejtek aránya — gyakorlatilag mindkét 
csoportban azonosak voltak.

A kemoterápiás protokoll mitoxant- 
ront, etoposidot és behenoyl-cytosin 
arabinosidból állt, 7 napig adták. En
nek az elkezdése előtt két nappal a ke
zelt csoport betegei naponta 200  
mg/m2 G-CSF-t (filgrastim) kaptak iv. 
infúzióban, amit folyamatosan a 35. 
napig adtak. A peripheriás granulocy- 
tákat aszerint értékelték, hogy a 
>500/(1/1 és a >  1000///1 feletti sejt
szám hányadik napon jelent meg. G- 
CSF-ral kezelt betegekben ez jóval 
előbb következett be, mint a kontrol
iokban, átlagosan a 24. napon, szem 
ben a másik Csoportéval, ahol mindez 
kisebb mértékben a 29,-en következett 
be. Akár az 500, akár az lOOO/^l-es 
sejtszámot vették alapul, a granulocy- 
ták megjelenése a peripherián szignifi
kánsan nagyobb arányú volt a G-CSF- 
ral kezeitekben. A  thrombocytaszám- 
ban nem volt különbség. Lázas állapot 
és különböző mértékű infekció viszont 
mindkét csoportban azonos arányban 
fordult elő; nagyjából azonos volt a ke
zelés előtti és alatti infekciós epizódok  
számát tekintve is. Számbéli sorrend
ben szepszis, tonsillitis/stomatitis, 
pneumonia, cellulitis és májtályog for
dult elő leggyakrabban a kezelt és kont
roll csoportban egyaránt. A leggyako
ribb kórokozók: candida,
staphylococcus aureus, pseudomonas, 
streptococcus és aspergillus a G-CSF  
kezelt betegekben, és aspergillus kivé
telével a kontroliokban. Ha viszont az 
infekciók időpontját vizsgálták, akkor 
a G-CSF-csoportban az első két hét 
alatt nem fordult elő  fertőzés, viszont a 
harmadik héttől kezdve már nem volt 
differencia az infekciók számában.

Arra is egyértelmű választ kaptak, 
hogy a csontvelő blast-sejtjei mikép
pen változnak; ezt gyakori vizsgálatok
kal kontrollálták, a leukaemiás sejtek 
arányát a kemoterápia előtti 2 . napon

összehasonlítva a terápia elkezdésének 
az időpontjával — 0. nap —, majd a 21., 
28. és 35. napos értékekkel. Statisztika
ilag értékelhető különbség a két csoport 
között nem fordult elő, azaz a blastok 
nem szaporodtak meg. Összehasonlítot
ták a remissziós-indukciós terápia ered
ményeit olyképpen is, hogy de novo 
AML-ról vagy myelodysplasiás szind
rómából keletkező folyamatról volt-e 
szó? A komplett remisszióba jutott bete
gek száma — hatástalan kezelés és korai 
exitus — mindkét csoportban azonos 
volt. Sor került az eseménytelen élettar
tam és a tünetmentes időszak összeha
sonlítására és kiderült, hogy a kezelt 
és placebo csoport között ebben sincs 
különbség. Enyhe csontfájdalomról 
mindössze egy G-CSF-ral kezelt beteg 
panaszkodott.

Mindezekből az a következtetés von
ható le, hogy G-CSF, noha in vitró  való
ban stimulálja a leukaemiás blastokat, 
in vivo hatására a sejtek lényegesen ér
zékenyebbé, ill. sérülékenyebbé válnak 
különböző citosztatikumokra és gyor
sabban pusztulnak el; átmeneti fvs.- 
emelkedést ugyan a szerzők is észleltek, 
elsősorban myelodysplasiás AML-ban, 
ami nemcsak G-CSF, hanem granulo- 
cyta-makrophag kolóniastimuláló fak
tor hatására is bekövetkezett. Igaz, hogy 
ennek az ellenkezőjét is megfigyelték, 
de ezeket a vizsgálatokat kevés betegen 
végezték és nem voltak randomizált ta
nulmányok. Kiemelendő, hogy a jelen
legi vizsgálat csak refrakter és relap
szusban lévő betegek eredményeit 
hasonlította össze, aminek etikai hátte
rét ismét hangsúlyozzák. Másik szem
pont: nem törekedtek arra, hogy a gra- 
nulocyták számát 1000//d-nél 
magasabbra emeljék, ezért a G-CSF 
kezelés azonnal megszűnt, amikor a 
fenti érték ténnyé vált. Végül is nem 
egyértelmű, hogy G-CSF a blast- 
sejteket in viVo valóban stimulálja, de 
az sem igazolt, hogy a kezelés káros, 
jóllehet óvatosság ezután is indokolt. 
Az adagról csak annyit jegyeztek meg, 
hogy minél kisebb, annál jobb, mivel 
ilyképpen az infekciók halmozódása 
elkerülhető. Mit csináljon most a klini
kus? Életveszélyes esetekben, ha a gra
nulocytopenia súlyos és az infekció 
másképpen nem gyógyítható, a G-CSF 
indokolt, amit idős betegekben is szá
mításba kell venni.

B án  A ndrás dr.

2132



Spontán B-sejtdifferenciálódás sza
bályozás makroglobulinaemiában re- 
tinsavval. Levy, Y., Labaume, S., 
Cedron, M. Cl. és mtsa (Laborat, of 
Immunopathol. and Dep. of Cytofluo- 
rometry, Hőp. Saint-Louis, Paris; and 
the Dep. o f Immunopathol., Hőp. 
Henri Mondor, Créteil, Franciaor
szág): Blood, 1994, 83 , 2206.

Típusos W aldenstrom  m akrog lobu lin -  
a e m ia  (WM) felismerése alig okoz 
problémát, legfeljebb egészen korai 
stádiumban, amikor diagnosztikus je
lei azonosak a b en ignus m onokloná lis  
g a m m opa th iáva l (MGIJS), ahol ha
sonló B-sejtklón proliferáció figyelhe
tő meg. In vitro a lymphocyták plasma- 
sejtekké differenciálódnak, ami 
interleukin-6 (IL-6) dependens. Ezt a 
lymphokint a betegek В-sejtjei terme
lik. IL-6-ellenes antitestekkel a spon
tán В-sejt differenciálódást és IgM 
szekréciót IgM-et termelő monoklona- 
lis gammopathiában m eg lehetett szün
tetni, ezzel szemben ennek a mértéke 
WM-ban nem változott. A  retinsavak 
az IL-6 dependens sejtvonal proliferá- 
ciójával interferálnak, ilyképpen kü
lönböző haemopoetikus sejtek diffe
renciálódási kapacitásának a 
megváltoztatására képesek, de hogy 
miképpen, arra vonatkozólag egyelőre 
csak feltételezéseink vannak (IL-6 
szekréció felfüggesztése, Ш. IL-6 re
ceptorok csökkent szabályozása).

Összesen 5 IgM M G US- és 5 WM- 
ban végeztek vizsgálatokat: a sejteket a 
peripheriáról szeparálták, in vitro te
nyésztették; a sejttenyészet IL-6 kon
centrációját és IL-6 receptor (IL-6R) 
expresszivitását mérték.

Hogyan hatott a retinsav (RA) a pe- 
ripheriás В -sejt proliferációra? Sejt
kultúrában, RA-val inkubált mononuc- 
learis sejtekből izolált В -sejtek nem 
differenciálódtak az első  7 napon ke
resztül; később viszont plasmasejtekké 
alakulnak át, aminek a mértéke eléggé 
változó, átlagosan 15%-osnak bizo
nyult. Szignifikáns IgM emelkedést 
ugyanakkor kimutattak, aminek a mér
téke átlagosan 2,210 ng/ml volt. A vizs
gált 10 beteg közül a differenciálódás 
az esetek felében 50—80% -ban kifeje
zetten gátoltnak bizonyult. Az RA kel
tett IgM szekréció mértéke IgM 
MGUS-ban négy betegnél elérte a 
40—80%-ot, csak egy esetben volt jó

val kisebb, ami viszont WM-ban éppen 
fordítva, azaz négy betegnél volt
5—25 % és csak az egyikben bizonyult 
80%-nak. Az optimális RA koncentrá
ció 10-8 mol/1.

Másik probléma: hogyan módosul 
az IL-6 szekréció és IL-6R expresszió 
RA hatására? A  kétnapos sejttenyészet
ben jelentős IL-6 koncentrációt észlel
tek, átlagosn 127 pg/ml-t, ami RA hoz
záadása után 50—100%-kai csökkent, 
éspedig mind az 5 IgM MGUS, de csak 
két WM-s beteg in vitro vizsgálatában. 
RA önmagában az IL-6-tal nem inter- 
ferált. IL-6R expresszió kimutatása 
MT18 jelzésű monoklonális antitesttel 
történt, aminek sejtfelszíni kapcsoló
dását IL-6 nem befolyásolja, ha az 
IL-6R ligandja révén telített volt. 10-5 
és 10-6 mol/1 RA jelenlétében az 
IL-6R expresszió különböző mérték
ben, de határozottan csökkent, sőt két 
IgM MGUS betegnél nem is volt kimu
tatható.

A vizsgálatokból arra lehet követ
keztetni, hogy az IL-6-nak néhány em 
beri lymphoid malignomában mint nö
vekedési faktornak kulcsszerepe van. 
Spontán differenciálódás plasmasejtek 
irányába autokrin IL-6 mechanizmus 
dependens, amit IgM MGUS-ban iga
zoltak, mivel a neutralizáló ellenanya
gok a sejtérést gátolták; ezzel szemben 
W M -s betegek //-sejtjeire az anti 
IL-6R-nak nem volt hatása. Mindez 
amellett szól, hogy IL-6 a két folya
matban a sejtproliferáció különböző 
szakaszában fejti ki hatását, amit RA 
szabályozni képes; hogy ez miképpen 
történik, arra vonatkozólag nincsenek 
megbízható adatok. Felvetődött, hogy 
a RA speciális nuclearis receptorokhoz 
kapcsolódik és az így kelet
kezett komplex célgének transzkripci
óját szabályozza, pl. myeloma multip
lexben és Epstein—Barr-vírus indukált 
lymphoblastoid sejtekben. RA egy c- 
jun és c-fos protoncogen termékből ke
letkezett fehérjét, ún. AP-1 proteint ké
pes termelni. Kérdés, hogy RA képes- 
e IL-6 dependens spontán sejtdifferen
ciálódást WM-ban felfüggeszteni? RA 
mindezt triggermechanizmus révén in
dítja el. RA hatásra a receptorok csök
kent szabályozása a lymphoplasmocy- 
tás proliferáció mértékétől függetlenül 
következik be. Csökkent IL-6 szekré
ció 5 IgM MGUS és két WM-s beteg
ben volt demonstrálható, aminek sze

repe lehetett az RA-indukált 
differenciálódási folyamat megállapí
tásában, és 5 betegnél határozottan fel
ismerhető volt. IgM szekréció mindig 
IL-6 szintézis csökkenésével párhuza
mos, ami az első 48 órában a legkifeje- 
zettebb. Végeredményben a célsejt a B- 
lymphocyta és nem a később kialakuló 
plasmasejt. A  különbség MGUS és 
WM között önkényes, mivel malignus 
jellegű lymphoplasmocytás transzfor
máció akár 10—20 év múlva is kiala
kulhat. Mindezt leegyszerűsíti az a 
megfigyelés hogy peripheriás neuro- 
pathiában antimyelinasszociált monok
lonális IgM glycoprotein ugyancsak ki
mutatható. Hogy a RA médiáit B-sejt 
differenciálódás elmaradása újabb lé
pését jelenti-e MGUS-ban a WM irá
nyában történő malignizálódás felé, 
egyelőre spekulatív. Ha a folyamatokat 
pontosabban megismerik —, elsősor
ban az IL-6 szekréció elindítását — ak
kor számolni lehet egyértelműbb és 
hathatósabb kezeléssel.

B án A ndrás dr.

Histiocyták és histiocytosis. Cline, 
M. J. (Department o f M ed., Center for 
Health Sciences, University of Califor
nia Los Angeles, USA): Blood, 1994, 
84, 2840.

A  histiocytosisok szemléletében 
hosszú idő óta tapasztalható bizonyta
lanságot kísérelte meg a szerző a mo
dem  sejtbiológiai ismeretek birtoká
ban megszüntetni és a sokszor zavart 
keltő osztályozás helyett új szempon
tok szerint csoportosítani. A lényeg ab
ban foglalható össze, hogy a makrofa- 
gok, a Langerhans-sejtek és a dendrit 
sejtek egy közös ősből: a C D 34+ ős
sejtből származnak. Közülük a 
Langerhans-sejtek és kisebb mérték
ben a dendrit sejtek plasmájában 
Birbeck-szemcsék találhatók; előbbiek 
és a közös granulocyta/makrofag őssejt 
(CFU-GM) közötti kapcsolat viszont 
nem egyértelmű. Makrofagok és 
Langerhans-sejtes (LS) kórfolyamatok 
egyaránt lehetnek reaktívak és malig- 
nusak, amit jól szemléltet a legelső áb
ra. Részletesen leírja az egyes sejtekre 
jellemző antigéneket, sejtenzimeket, 
biológiai funkcióikat és egyéb jellegze
tességeiket a LS-es és makrofag hae-

2133



mophagocyta histiocytosisokban. Ezek 
alapján meg lehet a reaktív és malignus 
folyamatokat különböztetni, akár a 
makrofagokból, akár az LS-ekből in
dultak ki. Mindez a klinikai, patholo- 
giai tünetekkel közösen egy részletes 
táblázatban látható. Reaktív makrofag 
histiocytosisokhoz sorolja M -I jelzés
sel a raktározási betegségeket (Gau- 
cher-kór, Niemann—Pick-betegség,
sphingomyelinase-hiány stb.), az M-II 
csoportba pedig jóindulatú proliferativ 
zavarokat, mint a xanthoma dissemina
ta, multicentrikus retikulohistiocytosis 
és juvenilis xanthogranuloma. Az 
ugyancsak nem malignus М-Ш  histio- 
cytosisok felosztása a következő 
(haemophagocyta-makrofag betegsé
gek): 1. fulmináns haemophagocyta 
szindróma és 2 . masszív nyirokcsomó
nagyobbodással járó histiocytosis 
(Rosai—Dorfmen-betegség). A  mak- 
rofagok malignus betegségei közül az 
akut monocyta és chr. myelomonocyta- 
leukaemia az M-IV. és M-V. csoportba 
tartozik, míg M-VI-ba a malignus 5q35 
histiocytosis.

A  reaktív LS-s histiocytosisok L-I 
csoportjában az eosinophil sejtes gra
nuloma (Hand—Schüller—Christian- 
betegség), a recidiváló LS-es histiocy
tosis, valamint a spontán gyógyuló his
tiocytosis található. A feltehetően ma
lignus LS-es histiocytosisoknak három 
típusuk van: 1. Progrediáló LS histio
cytosis (Letterer—Siwe-betegség) (L- 
П), 2. Langerhans-sejt lymphoma (L- 
III) és 3. Dendrit sejtes lymphoma 
(L-IV).

Mindezeket részletesen ismerteti, 
hangsúlyozva a klinikai tüneteket, hi
vatkozva az irodalomban közölt ese
tekre. Kiragadva közülük egynéhányat 
érdemesnek tűnik a fulmináns és vö- 
rösvérsejteket phagocytáló fu lm in á n s  
haem ophagocy ta  szindróm a  leírása, 
ami annak ellenére, hogy az ún. nem 
malignus formához tartozik, agresszív, 
gyakran halálos lefolyású, leginkább 
gyermekekben fordul elő. Tünetei: láz, 
icterus, coagulopathia, cytopenia. A 
sejtfelszínen lg  receptorok, com ple
ment, IL-2 található és lysozym ellenes 
antitestekkel reagál. Aetiologiája nem 
ismert, egyes eseteket gyógyszer
expozícióval bakteriális és vírus infek
ciókkal (EBV) hoztak kapcsolatba; né
ha immunhiány is tapasztalható. Mind
ezek ellenére semmi nem bizonyítja,

hogy a folyamat malignus eredetű. A 
legtöbb esetet Ázsiában közölték, ahol 
vírusfertőzés következményének tar
tották és ezért vírus-asszociált hae
mophagocyta szindrómának nevezték. 
Familiáris formáját is közölték, ahol 
gyakran társul humorális és cellularis 
im munelégtelenséggel.

A  s inus h istiocytosis m asszív  
lym phadenopa th iáva l (Rosai—
Dorfman) újabb haemophagocyta 
szindróma, ahol makrofagok a fősze
replők. Itt a sejtekben lymphocyták ta
lálhatók, jóllehet inkább emperipolesis 
mint phagocytosis útján kerültek a sejt
be. A  kórképben nagy nyirokcsomók 
találhatók, de érintett a húgy-ivar rend
szer, a felső légutak, a csontok és a 
lágy részek. Láz, magas vvs.-süllyedés 
és granulocytosis rendszeresen előfor
dul, lefolyása viszont jóindulatú, eddig 
mintegy 400 esetet közöltek, több eset
ben EBV és herpesvírus-6 infekció volt 
a háttérben. Spontán gyógyul, viszont 
súlyos esetekben corticosteroidok, 
vinca alkaloidák és alkyláló szerek ja
vasoltak. Nezeloff és mtsai 1992-ben, 
30 év alatt 20 esetet gyűjtöttek össze, 
ahol láz, pancytopenia és nyirok
csomó-megnagyobbodás mellett a his- 
tiocyták a bőrt, a csontokat és lágy ré
szeket infiltrálták. A  histiocyták póz. 
reakciót adtak savi phosphatase-zal, a -  
naphthyl-acetat esterase-zal, a -  
antichymotrypsinnel és CD25, CD30, 
valamint CD68 antigénekkel. A sejtek 
a-TNF-t szintetizálnak, immundepen- 
dens phagocytosisra képesek, phorbol- 
ester hatására differenciálódnak; mivel 
5q35 kromoszóma transzlokáció mu
tatható ki, m a lig m ís  5q 3 5  his- 
tio cy to sisnak  nevezték, hogy egyéb 
malignus formáktól elkülönítsék. 
L angerhans-se jtes h is tiocy to sishoz  so
rolnak — most már egységesen — 
olyan különböző szindrómákat, m e
lyeknek nem volt szövettani alapjuk; 
histiocytosis-X, a csont eosinophil gra- 
nulomája, Hand—Schüller—Chris
tian- és Letterer—Siwe-betegség tulaj
donképpen egy fogalmat fejez ki, ezért 
helyettük Langerhans-sejtes histiocy
tosis javasolt. Itt is van reaktív unifoká- 
lis V. multifokális recidiváló alak. A 
csontokban és lágy részekben előfor
duló elváltozás (ezelőtt eos. granulo
ma) nem ritka, éppen ezért figyelmet 
érdemel. Maga az elnevezés azért 
helytelen, mivel szövettanilag poly

morph, LS-ek, lymphocyták, habos 
plasmájú makrofagok, fibroblastok és 
eosinophil sejtek alkotják, a domináló 
sejt azonban egyértelműen az LS. Oka 
nem ismert, néhány esetben barbiturá- 
tok szedése után keletkezett, rendsze
rint gyermek- és fiatal felnőtt korban 
fordul elő, mint solitaer csontelválto
zás. Sebészi beavatkozással, rtg- 
besugárzással kezelik, prognózisa ki
tűnő. Bizonyos esetekben azonban 
több gócot lehet kimutatni és ilyenkor 
50% -ban a hypophysis is érintett, dia
betes insipidus tüneteivel. Agresszív 
formája a recid ivá ló  L S -e s  h istiocyto
sis , ahol a granulomák a bőrben, a 
szájnyálkahártyán, a női nemi szerve
ken, a tüdőkben, csontokban, lépben 
és nyirokcsomókban találhatók. A fo
lyamat serdülőkorban kezdődik és fo
lyamatosan progrediál, ha a tüdőre ter
jed, igen rossz prognózisú.

A  L S -es  h istiocyto sisok  a k u t pro life-  
rá ló  formája leginkább gyermekekben 
fordul elő, vérben, csontvelőben, belső 
szervekben és bőrön található elválto
zásokkal — ezelőtt Letterer—Siwe, ill. 
X-histiocytosis —, monozygota újszü
löttekben felismert formája arra utal, 
hogy veleszületett betegségről van szó. 
M ai felfogás szerint malignus folya
matnak tekintik, seborrhoeára em lé
keztető bőrtünetekkel és lépesméz- 
rajzolatú tüdőkkel, jellegzetes 
koponyacsont-elváltozásokkal. Kezelé
sében 2-chlorodeoxydenosin bizonyult 
még a legjobbnak, akár 60—90%-os 
teljes remisszióval. Egyes esetekben 
csontvelő- és májtranszplantáció volt 
eredményes.

A  malignus LS-es és dentrit sejtes 
lymphomák sorából kiragadja és külön 
entitásként tünteti fel a L angerhans- 
se jte s  lym phom át. A folyamat rossz 
prognózisú, a sejtekben fokozott mito
sis, Birbeck-granulák találhatók, ha
sonló az interdigitális dentrit sejtes 
lymphomához, amit egyéb malignus 
histiocytosistól kell megkülönböztetni. 
A sejtekben hiányoznak a jellegzetes 
makrofag-markerek, jó l jelölhetők 
ATPase-zal és C3b receptorok mutat
hatók ki, CR4/23 jelzésű antitesttel re
agálnak, ami állítólag specifikus dent
rit sejtekre. A sejtek mononuclearisak, 
egynéhány aneuploid, ami malignitás 
mellett szól; klinikailag viszont lehet 
relatíve benignus v. agresszív le
folyású.
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A közlemény utolsó fejezetében fel
sorolja azokat a történelmi mérföldkö
veket, melyek pontosan jelezték a his- 
tiocytosisok diagnosztikájában
bekövetkező változásokat, H a n d  
1893-ból származó első leírásától 
kezdve egészen az X-histiocytosisig, 
jóllehet a kérdés ma sincsen lezárva. 
Tulajdonképpen a LS-es histiocytosi- 
sok mindegyik típusa klonális eredetű, 
ami azt jelenti, hogy az eos. granuloma 
és rediciváló LS-es histiocytosis is 
rosszindulatú elváltozás.

B án A n d rá s dr.

A rák kiváltó szerepe a thrombotikus 
thrombocytopeniás purpuréban: 
elemzés két beteg tünetei alapján. 
Girard, P., Tardy, В. * és mtsaik (Servi
ces d’Ungerces et de Réanimation mé- 
dicales, Hópital de Bellevue, F 42055  
Saint-Étienne): Presse M éd., 1995,24 , 
175.

A  thrombotikus thrombocytopeniás 
purpura (TTP) súlyos haemolytikus 
anaemiát, thrombopeniát, lázat és  
idegrenszeri, valamint vesekárosodást 
okoz. Aetiologiájában jelenleg öt té
nyezőt — vírus, vagy bakteriális fertő
zés, drogok, kötőszöveti betegségek, 
terhesség, solid tumorok — szerepel
tetnek a szerzők. A  közlemény írói két 
esetről számolnak be, ahol a jelzett 
kórképet adenocarcinoma váltotta ki.

Az első esetben egy 71 éves, króni
kus silicosisban szenvedő betegről van 
szó, aki astheniás volt, láz mellett dif
fúz purpurét, epistaxist, az alsó végta
gokon spontán haematomákat muta
tott. A TTP diagnózisát rutin labora
tóriumi tesztekre és arra alapozták, 
hogy friss fagyasztott plazmára nagyon 
jó l reagált. A kezelés 5. napján a 
haemoglobin-szint erősen csökkent, 
melaena lépett fel. A  felső emésztő
traktus endoscopos vizsgálata az 
antrum-fundus tájon tumorképződést 
tárt fel, amelynek histologiai vizsgála
ta megerősítette az adenocarcinoma di
agnózisát. — Tíz hónappal az elvégzett 
gastrectomia után a beteg kitűnő álla
potban volt, TTP-relapsus nem követ
kezett be.

* Különlenyomat B. Tadry társszerzőtől, a 
fenti címen kérhető.

A második esetben a fellépett tüne
tek: spontán haematomák, rectorrha- 
gia, mérsékelt láz. A syndromához 
még mikroszkópos haematuria és ve
seelégtelenség csatlakozott. A  beteg 
friss, fagyasztott plazmára és a sejtes 
transzfúziókra gyengén reagált. Siker
telen maradt a plazmacsere is. A  beteg
ség nagy gyorsasággal fejlődött tovább 
az exitusig, s az autopsia a pulmonalis 
mirigyekben szövettanilag adenocarci- 
nomát mutatott.

Az említett két ritka TTP-s eset, 
amelyet a carcinoma váltott ki, hangsú
lyozottan aláhúzza a beható etiológiai 
kutatás szükségességét. A  plazmacsere 
kedvező hatása ellenére is a mortalitás 
egy évvel később a carcinomás bete
geknél közel 85 %. A prognózist azon
ban javíthatja a korai diagnózis és a tu
morellenes terápia.

A szerzők a tömör bevezetés után 
részletesen ismertetik a két betegüknél 
a klinikai lefolyást, a fellépett alapvető 
és kísérő tüneteket, a laboratóriumi, 
haematologiai vizsgálatokat (fvs., 
vvs., thrombocyta, prothrombin idő, 
fibrinogén-érték, urea, creatinaemia 
stb.) és a terápiás beavátkozásokat (iv. 
friss, fagyasztott plazma-infúziók, 
vvs.-suspensiók, esetleges műtéti bea
vatkozások), valamint az elért eredmé
nyeket.

A kitűnő megbeszélésben táblázaton 
ismertetik a TTP-s betegség gyakorisá
gát, az irodalmi adatokra támaszkod
va. A 109 ismertetett betegről szóló be
számoló hat kutatócsoport tagjainak a 
munkásságához fűződik. A  táblázat 
tartalmazza a fentebb ismertetett kivál
tó tényezők (5) okozta betegszámokat 
is. Hangsúlyozzák, hogy mindkét bete
güknél jelentkezett a haemolytikus 
anaemia schizocytosissal, perifériás 
thrombopeniával, ezek elégségesek is a 
diagnosztizáláshoz, főleg, ha renalis 
károsodás is fellép. A diagnózis felállí
tásakor mérlegelni kell a disseminált, 
intravascularis coagulatio (CIVD) le
hetőségét is, bár ez betegeiknél kisebb 
jelentőséggel bírt. Megemlítik a szer
zők, hogy az irodalom kevésbé foglal
kozott a TTP különböző oki tényezői
vel, azok csoportosításával. Ezért is 
gondolják, hogy munkájuk különleges 
jelentőségű. Kiemelik továbbá, hogy 
1983 óta 16 TTP-s beteget észleltek kli
nikájukon, közülük öt egyénnél 
gyógyszer-, kettőnél rák, egynél kötő

szöveti betegség állott a háttérben, míg 
nyolc betegüknél a TTP-t idiopathiás- 
nak tekintették.

A  TTP előfordulásában a carcinoma 
szerepe három különböző pathologiás 
állapotban jelentkezhet: 1 . disseminált 
tumoroknál thrombotikus microangio
pathia (MAT) formájában; 2. anticar- 
cinomás gyógyszerekhez társuló másod
lagos MAT alakjában; 3. valódi TTP-k 
jöhetnek létre nem disseminált carcino- 
máknál is, amikor a betegek tumorelle
nes terápiában nem részesültek.

A  MAT-ot patkányokban kísérlete
sen is létre lehet hozni tumorsejtek int
ravénás injiciálásával. A  MAT prognó
zisa és kezelése eltér a TTP-étól. A  
tumor kiváltotta MAT rendkívül sú
lyos, átlag túlélése 2 1  nap; nem reagál 
sem  antiagregánsok-, sem friss plaz
mára, de corticoidokra sem. Időleges 
javulás chemotherapiától és/vagy hor
monkezeléstől várható; heparin is ha
tástalan, főleg akkor használják, ha 
CIVD is társul hozzá.

A  MAT genesisében egyes anticarci- 
nosus gyógyszereket (bleomycin, mi
tomycin, 5-fluorouracil, cysplatin, car- 
boplatin. . . )  is elmarasztalnak, főleg a 
mitomycint (MMC). 2—10%-os gya
korisággal fordul elő, az utolsó adagot 
követő 4 —9. héten. Állandó tünet a re
nalis károsodás, az anaemia és súlyos 
thrombopenia mellett, de hypertensio, 
pericarditis, szívgyengeség is előfor
dul. Nem  eldöntött, hogy az intravas
cularis thrombusok, amelyek — ép
púgy, mint a TTP-ban — felelősek a 
tünetekért, az endothelialis sejtekre 
gyakorolt direkt toxikus hatás 
következményei-e.

A  chemotherapia révén létrejött 
MAT prognózisa igen rossz, 70%-os 
mortalitással, a renalis elégtelenség 
következtében, illetve a respiratiós el
égtelenség miatt. Idejekorán elvérzett 
plazmacsere a prognózist javíthatja.

A  TTP társulása solid tumorokhoz 
ritkán szerepel az irodalomban. A  tu
morok általában jól ismertek, már ke
zelés alatt álltak, remisszióban, ami
kor a TTP jelentkezett. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy bizonyos betegeknél a cirku- 
láló immunkomplexekhez a tumoranti
génhez társuló antitestek képződnek, 
amelyek a komplement aktiválásával 
felelősek a thrombocyta hyperaggrega- 
tióért s a keletkezett mikrothrombusok 
elzárják az arteriolákat.
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Egy új terápiás módozat a Staphylo
coccus A proteinjével készült plazma 
immunadsorptiója, amely remisszió- 
ban lévő betegnek adva 74 %-os egy év
nél hosszabb túlélést biztosított egy be
tegcsoportban.

Végül hangsúlyozzák a szerzők, 
hogy bár a TTP és carcinoma társulása 
ritka, nem jogosíthatja fel az orvost ar
ra, hogy ilyen kapcsolat után ne kutas
son. Jóllehet az újabban végzett plaz
macserék a TTP kezelésében hatásos
nak bizonyultak, egy év elteltével a 
mortalitás közel 85 %, ha carcinoma is 
társul hozzá. Ez a prognózis javítható 
a carcinoma korai felismerésével s az 
ez után beindított specifikus kezelés
sel, valamint az újabban bevezetett 
Staphylococcus A proteinnel nyert 
plazma-immunadsorptióval.

K ö vér  B éla  dr.

MIKROBIOLÓGIA 
ÉS FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

A konjugált b típusú Haemophilus 
influenzae vaccinák felcserélhetősé
ge a csecsemők oltásánál. Anderson, 
E. L .* , Decker, M. D .**, Englund, J. 
A .*** és mtsai [A Szt. Louis (Mo.) 
Orvosi Egyetem fertőző osztálya*, pre
ventív orvosi osztálya** és gyerme
kosztálya***]: JAMA, 1995, 273, 849.

1990-től két b típusú konjugált Haemo
philus influenzae (Hib) vaccinát hasz
nálnak a 2  hónapos csecsemők oltására. 
Az egyik oltóanyagban PRP-O M P: a 
Hib kapszuláris polysaccharida poly- 
ribosyl-ribitol phosphat (PRP) meningo
coccus külső membránfehéijével konju- 
gálva alkotott komplexet; a másikban 
H bO C : a Haemophilus influenzae oligo- 
saccharidot konjugálták a Corynebacte- 
rium diphtheriae-ből izolált mutáns to- 
xinhoz (CRM 197). A  szerzők rando- 
mizált, dupla vak klinikai vizsgálat során 
összehasonlították a kétfajta Hib kon
jugált oltóanyag immunogenitását és 
reactogenitását az oltási előírás szerinti 
alkalmazáskor és akkor, ha az oltási so
rozaton belül felcserélik azokat.

A  vizsgálatot az a m egfigyelés indo
kolta, hogy a klinikusok nem tudják 
minden esetben kideríteni, hogy a 
gyermeket előzetesen m elyik típusú 
konjugált vaccinával oltották.

A  vizsgálat a Szt. Louis Egyetem  
(M o.), a Nashville-i (Tenn.) Vander
bilt Egyetem, a Houstoni (Tex.) Baylor 
Orvosi Egyetem Oltás és Therapiás Ér
tékelő Egységeiben történt. A gyerme
kek a fenti klinikákról és a környező 
gyermekorvosi praxisból kerültek ki. 
Összesen 497 két hónapos csecsemőt 
oltottak. A gyermekeket 5 csoportba 
sorolták: Az 1. csoport PRP-OMP-t 
kapott 2 és 4 hónapos korban, a 2. cso
port HbOC-t 2, 4 és 6  hónapos korban 
a gyári oltási előírás szerint. A 3. cso
port 2 , 4 és 6  hónapos korban kapott 
PRP-OMP-t. A 4. csoportban a 2 hó
napos korban kapott PRP-OMP-t 4 és 
6  hónapos korban HbOC oltás követte, 
az 5. csoport 2 hónapos korban HbOC- 
t, 4 és 6  hónapos korban pedig PRP- 
OMP-t kapott. 15 hónapos korban va
lamennyi gyermek PRP-OMP oltásban 
részesült. Az oltást követően két napig 
előre meghatározott protokoll szerint 
figyelték az esetleges adverse reakciók 
kialakulását. 2, 6 , 7, 15 és 16 hónapos 
korban Farr assay segítségével megha
tározták a szérum anti-PORP-szintjét. 
A z eredményeket 6  független szakértő 
értékelte. Az első oltást követő antitest 
koncentráció átlaga valamennyi cso
portban gyakorlatilag azonos nagyságú 
volt. A  második oltás után az 1., a 4 . 
és az 5. csoportban nagyobb volt az 
antitest-titer emelkedés, mint a 2. és 3. 
csoportban. A 3. oltást további szigni
fikáns antitestkoncentráció-emelkedés 
követte (kivéve az 1 . csoportot, amely 
fiziológiás konyhasót kapott). A 2 ., 4. 
és 5. csoport értékei szignifikánsan na
gyobbak voltak, mint az 1. és a 3. cso
porté. A 15 hónapos korban adott oltás 
után ismét a 2 ., 4 . és  az 5. csoportban 
mérték a legnagyobb antitestszint- 
emelkedést.

Az adverse reakciók gyakoriságát és 
súlyosságát tekintve nem volt a csopor
tok között különbség. Az első PRP- 
OMP oltás jelentős antitestválaszt váltott 
ki, azonban a 3. oltást követően csak kis
mértékű (kétszeresnél kisebb) emelke
dést láttak, ha 4. és 6 . hónapos korban 
is PRP-OMP-t adtak. Ezzel szemben a 2 
hónapos korban HbOC-val oltottaknál 
csak kisfokú antitestválaszt észleltek, a 
második oltás után is változó értékeket 
kaptak, de a 3. HbOC oltást magas 
antitestszint-emelkedés követte.

A z eredmények azt sugallják, hogy a 
PRP-OMP és a HbOC oltás kombiná

lásával mind a PRP-OMP oltás után 
észlelhető korai antitestválasz, mind a 
HbOC oltás után észlelhető magas an
titestszint em elkedés elérhető. A kér
dés csak további vizsgálatok után vála
szolható meg, annyi azonban máris 
eldönthető, hogy a kombinált oltás ha
tásos és biztonságos.

B arna M á ria  dr.

Pneumococcus resistentia a gyer
mekgyógyászatban: terápiás akadá
lyok. Bingen, E ., Bourillon, A . (La- 
boratoire de Microbiologia, Service de 
Pédiatrie générale. Hőpital Robert 
Debré, Paris): Presse M ed., 1995, 24, 
137.

A Streptococcus pneumoniae (sp) az 
újszülöttkort veszélyeztető kórokozók 
között 50%. Franciaországban első  he
lyen áll a pneumonia a bacteriaemia 
aetiológiájában. A conjunctivitis és 
otitis kórokozójaként megelőzi a Hae
mophilus influenzae. Ez a sorrend ér
vényes a csecsem ő- és kisdedkorra is. 
A Haemophilus influenzae elleni vé
dőoltás ezt a sorrendet minden bi
zonnyal meg fogja változtatni. A sp 
több évtizedben érzékeny volt penicil
linre. 1992-ben Franciaországban a 
törzsek többsége (2 0 %) penicillinnel 
szemben rezisztens volt.

A rezisztencia meghatározására a 
penicillin minimális gátló koncentráci
ója szolgál. A z értéke 0,001—0,1 mg/1 
közötti határ. A  csökkent rezisztenciát 
a két kategóriába tartozó érzékenység 
jelenti: 1/ 0 ,1 — 1 mg/1  gátló koncentrá
ció 2 / 1  m g/1 .

A törzseket a capsularis polysaccha- 
ridok alapján meghatározva 80 seroty- 
pusba sorolják. Ennek alapján határoz
zák meg pontosabban az érzékenysé
güket. A nasopharyngealis törzsek re- 
sistentiája penicillinnel szemben 1987. 
óta emelkedett, a csecsemőkori otitis 
területén is. A  pc érzékenységének 
csökkenése penicillin G-vel szemben 
chromosomális eredetű és egyéb, béta 
lactamase antibioticummal összefügg. 
A rezisztencia egyes földrajzi területe
ken változó értékű. A legtöbb rezisz
tens törzset Magyarországban és Spa
nyolországban találták. A  szociális 
helyzet és a migráció befolyásolásával 
kerülhetett a 6 B serotypus Spanyolor-
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szágból Izlandba. A bölcsődékbe, óvo
dákba, közösségekbe eltérő reziszten- 
ciájú törzsek kerülnek be különböző 
területekről.

Az életmóddal, egészségügyi hely
zettel is összefügg a rezisztencia kiala
kulása. Nagyvárosokban a sűrű lakott- 
ság, a rossz szociális viszonyok között 
élők magas száma is kedvezőtlenül be
folyásolja a pc antibioticus érzékenysé
gét. Az antibioticumok térítésmentes 
juttatása a fogyasztás fokozását növeli, 
ezzel rezisztenciát fokozó tényezőnek 
tekinthető. A Rifampicin egyelőre in 
vitro aktív, de széles körű használata 
miatt félő, hogy elveszti ezt a tulajdon
ságát. A  pneumopathiák és septicae- 
miák terápiájában a pc resistentiája el
lenére a penicillin dózisának emelése 
hatásossá válhat.

A  cephalosporinok harmadik gene
rációja különösen alkalmas a meningi
tis kezelésére. Az otitis kezelését a 
Haemophilus influenzae és a Moraxella 
catarrhalis kórokozókra gondolva ko
rai szakban kell elkezdeni. Az otitis 
media terápiájában a kórokozók válto
zatosságát tekintve célszerű a béta lac
tamase antibioticumokat clavulánsav- 
val és a cephalosporinok 1., 2 ., 3. 
generációjával kiegészíteni. Az Egye
sült Államokban a clarithromycint a 
béta lactamase és resistens pc kóroko
zók ellen vezetik be a kezelésbe. A pa
racentesis során leoltott váladék a cél
zott antibioticus kezelés fontos 
útmutatója. Az antibioticumok dózisát 
nem célszerű az in vitro minimális gát
ló koncentráció fölé emelni. A menin
gitis purulenta streptococcica követ
kezménye a magas halálozás, 
neurológiai szövődmények, halláská
rosodás. Ezért a terápiát hasonlóan, 
mint a Neisseria meningitidis, Hae
mophilus influenzae aetiologia eseté
ben, harmadik generációs cephalospo- 
rinnal kell kezdeni. A Centre de 
Référence du Pneumococque 1993-ban 
közölt adata szerint a gyermekkori 
Streptococcus pneumoniae okozta me
ningitis purulenta kórokozója 
39%-ban csökkent érzékenységű volt 
penicillinre. A  penicillin resistens tör
zsek okozta purulens meningitis keze
lésére alkalmasak a harmadik generá
ciós cephalosporinok +  vancomycin, 
vagy corticoid kíséretében a cephalos
porinok harmadik generációja és van
comycin. A vancomycint annak ellené

re alkalmasnak találják a kombiná
cióra, hogy csekély a liquorba való pe
netrációs készsége. Multicentrikus kli
nikai megfigyelés alapján lehet változ
tatni a terápiás javaslaton.

A  jövőben remélhető a resistens pne
umococcus törzsek resistenciájának 
kedvező változása, ha nem túl széles 
területen alkalmazzák megalapozatla
nul az antibioticumokat, élen a penicil
lint. Indokoltan, korrekt adagokban, a 
felezési időre és a gátló indexre való te
kintettel eredményes a kezelés. A haté
konyság érdekében lehet reménykedni 
az első élethónapban olyan vacciná- 
ban, amely polysaccharidicus, anti- 
pneumococcicus tulajdonságú.

Farkas Éva dr.

Coccidiomycosis. Stevens, A. D. (D i
vision of Infectious Diseases, Depart
ment o f Medicine, Santa Clara Valley 
M edical Center, San Jose; Division of 
Infectious Diseases and Geographic 
Medicine, Depertment of Medicine, 
Stanford University School of M edici
ne; California Institute for Medical Re
search, San Jose, USA): N. Engl. J. 
M ed., 1995, 332 , 1077.

A Kaliforniában jelenleg zajló járvány, 
ill. a HIV fertőzéshez lehetséges asszo
ciációja miatt újult fel az érdeklődés az 
1892 óta ismert coccidiomycosis (c.) 
iránt. A  Coccidioides imnutis (C. i.) 
talajban élő gomba. Infekciót légáram
mal terjedő spórája (arthroxpora v. 
arthroconidium) okoz inhaláció útján. 
A szervezetbe kerülő spóra megna
gyobbodva vastag falú gölnbbé fejlődik 
(spherula), amelyben elhelyezkedő 
endospórák kiszabadulva exponenciá
lis szaporodást tesznek lehetővé. A fer
tőzöttek becsült száma az USA-ban 
1 0 0  0 0 0 /év, a betegek 1 hónapnál to
vább vannak távol a munkából és isko
lából. A becsült éves egészségügyi ki
adás meghaladja a 2 0  millió dollárt. 
Házi- és vadon élő állatok is fertőződ
hetnek. A C. i. az USA délnyugati álla
maiban, Mexikóban, Közép- és D él- 
Amerikában endémiás. C. előfordul 
más területeken is, a diagnózis azon
ban gyakran késik, mert lehetőségére 
kezdetben nem gondolnak. C. jelent
kezhet endémiás területeken (et.) tett 
látogatás után, de spórákat tartalmazó

anyagok eljuthatnak máshova pl. gyü
mölcsön, gépkocsin is. Az et.-ek klí
mája, talajviszonyai hasonlóak. Lakos
ságuk nő, idegenforgalmuk jelentős, 
így a fertőzöttek száma emelkedhet. 
Az urbanizáció következtében egyes 
területeken csökken az incidenda. 
Porfelhő, földrengés után esetszám- 
növekedést észleltek. A  beteg excretu- 
maival kikerülő gomba csak kedvező 
körülmények közé jutva képez spórá
kat, ezért a beteg izolálása nem indo
kolt, váladékaival kontaminált anyagok 
azonban gondos dezinficiálást igényel
nek. A C. i. fertőzött egyének 60%-a 
tünetmentes marad vagy felső légúti 
hurutos tünetek alakulnak ki. A  diag
nózis bőrpróbán alapul. Másokban 
1—3 hetes látencia után alsó légúti in
fekció lép fel láz, verejtékezés, mellka
si fájdalom, arthralgia, étvágytalanság 
kíséretében. Erythema nodosum és 
multiforme jelenhet meg. A mellkas 
rtg infiltratiót, pleurális folyadékot, hi- 
lusi adenopathiát mutathat. Az akut in
fekció az esetek többségében specifi
kus kezelés nélkül elmúlik. Nodularis 
vagy vékony falú üreges, tünetmentes 
residium kb. 5%-ban marad. Et.-en  
gyakran tumorgyanú miatt végzett re
sectio során derül fény a c.-ra. Extra- 
pulmonalis manifesztáció a fertőzöttek 
0,5 %-ában fejlődik ki az akut szak utá
ni évben. Később is felléphet, ha az 
immunitás károsodik (HÍV infekció, 
immunszuppresszív terápia, tumor). 
Érintheti az agyhártyát, csontot, ízüle
tet, bőrt, lágy részeket. A miliaris 
disszemináció ritka, legtöbbször letális 
kimenetelű. A disszeminált forma leg
gyakoribb férfiakban, immunkároso
dottakban, terhesekben és színesbőrű- 
ekben. Tünetmentes, spontán gyó
gyuló szem- és urogenitalis infek
ció lehetséges. Fokozott a fogékonyság 
csecsemőkben thymectomizáltakban 
corticosteroid kezeitekben. Immun- 
szupprimáltakban egyidejűleg lehet 
progresszív tüdőmegbetegedés és disz- 
szemináció. Radioterápia, alapbeteg
ség kisebb kockázatot jelent, mint az 
immunoszuppresszív kemoterápia és 
lymphocytopenia. Carcinomás beteg
ben a c. lehet korai és késői szövőd
mény. Transzplantáció után az első év
ben a legnagyobb a c. kockázata. 
Et.-en évente a HÍV fertőzöttek 10%-a 
akvirál c.-t, amely lehet primer infek
ció vagy reaktiváció. Legnagyobb a
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kockázat, ha a CD4 szám 250 
sejt/mm 3 alatt van. Diffúz, reticulono- 
duláris jellegű tüdőbetegség a szok
ványos.

A  C. i. infekció hatására aktiválódik 
a komplement. A védekezés első  vona
lát a makrofágok és granulocyták képe
zik, azonban a phagocytosist a gomba 
nagysága, külső falának szerkezete és 
extracelluláris excretuma akadályozza. 
A szervezet immunválaszának köz
pontjában a T-lymphocyták állnak. A 
betegség előrehaladásával a celluláris 
immunitás deficienssé válik az antigén 
túlsúly, immunkomplexek, suppressor 
sejtek és a gomba által termelt immun- 
szuppressiv anyagok következtében. A 
magas ellenyanyag és IgE titer ineffek
tiv T2 helper sejtes válaszra utal. Kró
nikus c. diabetesekben és immunkáro
sodottakban alakul ki leggyakrabban 
(cavum, empyema, bronchopleuralis 
fistula). Scintigraphia a koponyában, 
kézben, lábban, gerincben, tibiában 
mutathat ki disszeminációt. Synovialis 
biopsia igazolhatja a bokát és térdet 
érintő, 90% -ban egygócú ízületi mani- 
fesztációt. A  bőrön változatos alakban 
jelentkezhet, verrucaszerű a gyakori. 
Idegrendszeri formája általában a basi
laris meninxef érinti, fő tünete a fejfá
jás. A  meningealis izgalm i tünetek 
többnyire hiányoznak, a liquorban mo- 
nonuclearis sejt- és fehérjeszaporulat, 
csökkent glucose szint észlelhető. Te
rápia nélkül a meningitis 90% -ban ha
lálos 1 éven belül.

A  diagnózis alapja, hogy a c. lehető
ségére gondolni kell. Tenyésztésnél a 
mycelium forma igénytelen, a változa
tos megjelenésű kolóniák 3—4 nap 
alatt alakulnak ki. Az érett gomba te
nyészet nagyon infektív! A  C. i. identi
fikálása speciális laboratóriumot igé
nyel, állatoltáson, antigén kimutatáson 
alapul. D N A  vizsgálat lehet a jövő 
módszere. Hisztológiailag a spherula 
az endospórákkal többféle festéssel fel
ismerhető (pl. hamatoxilin-eosin), a 
környezetben granulomatosus reakció 
lehet. A  C. i. kimutatható gennyben, 
köpetben, aspirátumban. Esetenként 
bronchoszkópos, tűbiopsziás mintavé
tel szükséges. HÍV fertőzöttekben 
gyakran negatív a köpet és a broncho- 
alveolaris lavage. A szerológiai vizsgá
latok is gyakorlott laboratóriumot igé
nyelnek. A  mycelium fázisú antigén, a 
coccidioidin elleni IgM antitest primer

infekció esetén 75%-ban pozitív. IgG 
antitest később jelenik meg, gyógyu
lást követően néhány hónap múlva el
tűnik. Alpozitív reakció ritka. Emel
kedett IgG titer disszeminált, 
extrapulmonális c.-ra utal. Meningitis 
esetén elmaradhat a serum antitest 
emelkedés, segíthet a liquor ellena
nyagszint vizsgálat, bár pozitivitást pa- 
rameningeális laesio is adhat. A serum 
titer változása tükrözi a progressziót, 
Ш. a javulást. A c. iránt különösen fogé
kony populációban a szerológiai válasz 
kvalitatívan intakt marad, rutin vizsgá
lata et.-en tartózkodás után diagnoszti
kus késlekedést előzhet meg. A bőr
próba primer infekciónál hamarosan 
pozitív lesz (10—45 nap, ref.), kereszt
reakció ritka. Erythema nodosum ese
tén nagyobb hígítást kell alkalmazni 
(standard 1/100 ref.). Progresszív be
tegségben anergia lehet, így a bőrteszt 
alkalmazható a kórkép lefolyásának 
követésére. Nem  informatív az infek
ció időtartalmáról.

A primer infekcióban lehetséges 
spontán gyógyulás, kontrollált vizsgá
lat hiánya miatt a terápiát súlyos kór
kép, emelkedett antitest, negatív bőr
teszt, nagy ínokulum (pl. laborató
riumi baleset) esetén és különösen fo
gékony egyénben érdemes mérlegelni. 
A kezelés időtartamát a klinikai kép, a 
szerológiai és bőrteszt alapján lehet 
meghatározni, általában néhány hét 
elegendő. Disszeminált kórképben 
2 — 3 hónapos kezelés indokolt, ill. 
amíg a c. inaktívvá válik. A  kemoterá
pia egyik lehetősége az amphotericin В 
(a .), kezdetben 1—1,5 mg/kg/nap, ja
vulás után csökkentett dózissal, inter- 
mittálva. A  liposomalis a. előnyösebb
nek bizonyulhat. Lokális kezelés 
(ízület, pleura) a.-nel vagy miconazol- 
lal gyorsíthatja a gyógyulást. Alterna
tíva az orális azolok alkalmazása (c.- 
ban az FDA jelenleg még nem hagyta 
jóvá). Hatékonyságuk hasonlónak tű
nik és kevésbé toxikusnak. Felnőtt, 
normál vesefunkciójú egyén napi dózi
sa ketokonazolból 4 0 0  mg, itracona- 
zolból 2 X 200  mg, fluconazolból 
4 0 0 —600  mg. Optimális kezelési tar
tam nem ismeretes, relapsus lehetősé
ge miatt a c. inaktívvá válása után még 
6  V. több hónapig célszerű folytatni. Az 
itraconazol és fluconazol összehasonlí
tó vizsgálata nem meningitises c.-ban 
jelenleg folyik. Súlyos haemoptoe, ke

zelés során növekedő vagy rupturáló 
cavum esetén tüdőresectio jöhet szóba. 
Műtétet indokol bronchopleurális fis
tula, empyema (drainage), a tüdő ex
panzióját gátló residuum. Muskulos- 
keletális formában drainage, sequest- 
rectomia, synovectomia, arthrodesis, 
ritkán amputatio lehet szükséges. A 
végtag immobilizálása hasznos lehet. 
Kezelés indokolt transzplantáció ide
jén, ha az anamnesisben c. szerepel, 
ill. rejectio során a szeropozitív recipi- 
ensekben. Terhesség későbbi periódu
sában akvirált c.-ban a disseminatio, a 
maternalis, foetalis, ü l. neonatalis 
mortalitás kockázata nagyobb. A ter
hességi kortól függően mérlegelhető a 
terhesség befejezése vagy az előre ho
zott szülés. Az a. szokott módon adha
tó, magzati szempontból biztonságos
nak tűnik. Az újszülöttek mortalitása 
nagyobb. Meningitisben a tradicionális 
terápia része az intrathecalis a. keze
lés, legalább 1 évig a klinikai képtől, a 
liquor sejtszámtól és antitest titertől 
függően. Az arachnitis, ill. direkt neu- 
rotoxikus hatás következtében kialaku
ló mellékhatások csökkenthetők a dó
zis fokozatos növelésével, javuláskor 
az intervallumok nyújtásával (másna- 
ponta, végül 6  hetente). A  beteg oldalt 
fekszik, feje mélyebben van, hígításra 
liquor, hypertoniás glucose használha
tó. Ventriculitis esetén intraventricula
ris bevitel, infekció vagy fibrosis kö
vetkeztében akadályozott liquor 
áramlásnál több beadási pont alkal
mazható. Hydrocephalusban shunt- 
operáció indokolt. Relapsus lehetősé
ge miatt a kezelés befejezése után 1— 2  

évig liquor kontroll szükséges, egy-, 
majd hathetenként. A z azolok alterna
tívát jelentenek. A ketoconazol háttér
be szorult a nagyobb dózis (800—1200 
mg/die) és több mellékhatás miatt. 
Szokványos dózisban adható a flucona
zol és itroconazol, 67— 88% hatásfok
kal. Effektívnek bizonyultak elsődle
ges kezelésre, valamint sikertelen a. 
terápia után, ill. intrathecalis kezelés
kor a remisszióhoz szükséges mennyi
ség csökkentésére. Relapsus 75%-ban 
lehet. Bár az azolok nem eredményez
nek gyógyulást, élethosszig tartó 
szuppresszív kezelés lehet szükséges, a 
kevesebb mellékhatás, az intrathecalis 
adminisztráció elkerülhetősége jelen
tős előny az egyébként fatális kórkép
ben. Inaktivált spherula vakcina hatás-
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tálán volt. ígéretes vizsgálatok folynak 
tisztított antigénnel. Progresszív c.- 
ban is kívánatos lenne a csökkent cellu- 
láris immunitás stimulálása. Szinteti
kus vagy recombinans immunmodu- 
lánsok a jövő ígéretei.

B író  L á sz ló  dr.

DIETÉTIKA

A tejcukor (laktóz) mint élelmiszer
adalék és „emésztést segítő” jelentő
sége. Manz, F. és mtsai (Forschung
sinstitut für Kinderernährung, Dort
mund): Chirurgische Praxis, 1995, 49, 
384.

Az ipar versenyez a tejcukorért és az 
alábbiakkal érvel: A tejcukor visszaál
lítja a természetes bélflórát, meggátol
ja az epekőképződést és a vastagbélrá
kot. Hozzájárul az anyatejes csecsem ő 
bifidus-flórájának a fenntartásához. 
Elősegíti a calcium felszívódását, ezért 
osteoporosisban ajánlott. Fontos 
szénhidrát- és energiaszállító. Késlelte
tett felszívódása miatt diabetes melli- 
tusban is javasolható. A  galaktóz 
összetevője fontos anyag az agy és az 
immunrendszer felépítésében. Enyhe 
hashajtó, mert növeli a béllumenben az 
ozmotikus nyomást, serkenti a bélmoz
gást, lágyabbá teszi a székletet. Fontos 
„indikáció” az obstipatio, az aranyér 
és a funkcionális bélzavarok keze
lésében.

A természetes élelmiszerekben a tej
cukor szignifikáns mennyiségben csak 
a tejben és a tejtermékekben fordul elő.

Az ember kultúrtörténetében a te
héntej csak igen késő lett a gyermekek 
és a felnőttek táplálékává, ezért a leg
több népben a kisgyermekkorban 
csökken a vékonybél-epithel laktaze- 
aktivitása. Csak néhány pásztomép 
utódaiban — így a németekében is — 
maradt meg felnőttkorban is a magas 
laktaze-aktivitás.

Amíg a tej a pásztornépek fontos 
élelmiszere, a vékonybél magas lak- 
taze-aktivitása a felnőttek túlélését 
szolgálja. Ezért ritka a laktóz- 
intolerantia a német népben, amely 
alapja lehet a németek magas tej- és 
tejtermékfogyasztásának.

Az ember törzs- és egyedfejlődésé
ben a tejcukornak csak a csecsemőkor

ban van különleges nutritiv jelentősé
ge. A  tejcukor az anyatej integráns 
alkatrésze, ezért a legtöbb csecsem ő
tápszerben a legfontosabb szénhidrát.

A  tej és a tejtermékek fogyasztásá
nak a korlátozását javasolni kell laktóz- 
intolerantiában, viszont szigorúan el 
kell tiltani a galaktóz-lebontás zavarai
ban, pl. galactosaemiában és mono- 
saccharid-trahszport-defektusokban, > 
p l. glukóz-galaktóz-malabsorptióban. 
Tehéntej-fehérje allergiában is tilosak 
a tejcukor-készítmények, mivel azok a 
gyakorlatban tejfehérjenyomokat tar
talmazhatnak.

A  tejcukor előállítók helyesen is
mertetik annak élettani hatásait, de az 
orvosi gyakorlatban a tejcukor alkal
mazásának csak egyetlen területe le
het: mint ballasztanyag, enyhe has
hajtó.

Miért kellene az osteoporosisos be
tegnek tejcukorkészítményt adni a cal
cium felszívódás javítása végett, ami
kor a tej és a tejtermékek mind 
calciumot, mind tejcukrot tartalmaz
nak és sokkal olcsóbbak?

A galaktóz fontos sejtanyagcsere me- 
tabolit. Minden sejt képes a szükséges 
mennyiséget önmaga előállítani. Az 
oralis galaktóz-bevitelnek semmi hatá
sa nincs a sejtek anyagcseréjére, mivel 
a máj azt csaknem teljesen felveszi a 
portális vérből.

A  laktóznak előnye a szacharózzal és 
a maltózzal szemben a lassúbb intesti
nalis felszívódás. A  szacharózt éde
sebbnek érezzük, olcsóbb és mindenki 
eltűri. A  tejcukorkészítmények az ún. 
„üres szénhidrátforrások”“ közé tartoz
nak, mivel csak energiát tartalmaznak, 
de semmi más tápanyagot.

(R e f.: K özism ert, a  laktóz-
in to leran tia  és a  g lukóz-galaktóz-  
m álabsorp tio  o zm o tikus d iarrhoeáva l, 
er jed éses dyspepsiáva l, h a si görcsök
ke l já r . A  g a lac to saem iás c secsem ő  
hány, nem  fe jlő d ik , m a jd  m ájc irrhosis, 
ic terus, katarakta  és m en ta lis  retarda
tio  a la ku l ki.

A  laktóz-intolercmtia gyakorisága  
Angliában 5% , Ném etországban  
7—2 2 % , a z am erikai feh érek  között 
15%>, a  feke ték  között 30%>, Itáliában 
40% , Görögországban 75%>, Afrikában  
és Á zsiában közel 100%>. (Hüppe, D. et 
a l.: Lactoseintoleranz bei chronisch
entzündlicher Darm erkrankung. Dtsch. 
med. Wschr., 1992, 117, 1550.]

Úgy tűn ik , a z  in d ia ia k  étkezési s zo 
ká sa in a k  és szen ttehén -ku ltu szának  a  
k ia laku lá sában  a  laktóz-in to leran- 
tiá ju k  is szerepe t já ts zo tt .]

K ollár L a jo s  dr.

Prospectiv, randomisált vizsgálat 
1062 csecsemőben, telített zsír- és 
koleszterin-szegény diéta alkalmazá
sakor. Lapinleimu, H. és mtsai (Cardi
orespiratory Research Unit., Univer
sity of Turku, Finnország): Lancet, 
1994, 345, 471.

A z atherosclerosis elkerülésében ered
ményesebbek lehetünk, ha a korai élet
korban kezdjük a diétát, amikor az 
életstílus és étkezési szokások alakítha
tók, bár a diétát a nem megfelelő gya
rapodástól való félelem  is befolyásolja.

A  vizsgálat célja az eukalorikus, telí
tett zsír- és koleszterinszegény diéta 
hatásának vizsgálata 1062, egészséges, 
7—13 hónapos csecsem őnél. Minden 
1—3 hónapos csecsem ő családját dié
tás tanáccsal látták el, alacsony zsírbe
vitelre és m egfelelő energia ellátott
ságra törekedve. 57 családot (6 %) 
diétahiba miatt kizártak a vizsgálatból. 
A zsírbevitel az energiabevitelnek 
30—35%-a, a koleszterinbevitel napi 
2 0 0  mg alatti volt.

A  kontroll csoportban a csecsemők  
étrendjét nem korlátozták. Háromna- 
ponta táplálékfeljegyzést készítettek, a 
csecsem ők súlyát gondosan mérték. 7 
hónapos korban a serum-koleszterin, 
HDL-koleszterin és nem HDL-kolesz- 
terin értékekben nem találtak különb
séget a csoportok között. A serum ko
leszterin koncentráció magasabb volt a 
lányoknál, bár az átlagos HDL-ko- 
leszterin/koleszterin arány a fiúkban 
volt magasabb. 8  hónapos korban, a di
étás csoportban az átlagos energiabevi
tel 6 ,8 %-kai alacsonyabb volt a kont
roll csoporthoz viszonyítva. 13 
hónapos korban a napi energiabevitel 
4065/4370 KJ, a napi telített zsírbevitel 
9,3/14,5 g volt a diétás, ill. a kontroll 
csoportban. Szignifikáns különbséget 
találtak a bevitt nem telített és telített 
zsírsavak arányában (0,7—1,2—1, ill. 
0 ,3 -0 ,7 -1 ) .

Szignifikáns különbséget találtak a 
koleszterin és non HDL-koleszterin 
koncentrációban a két csoport között.
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A  serum koleszterin koncentráció ma
gasabb volt a kontroll csoportban. A 
senlm-HDL-koleszterin állandó volt a 
kontroll csoportban, a nem HDL- 
koleszterin concentratio nőtt. A  HDL- 
koleszterin/koleszterin arány mindkét 
csoportban változatlan maradt. Súly- 
gyarapodásban nem találtak különbsé
get a csoportok között. A  diétás cso
portban a serum koleszterin koncent
ráció szignifikánsan esett. A  diétás 
csoportban az anyáknál az átlagos se
rum koleszterin koncentráció 5 
mmol/l-ról 4,79 mmol/l-re, az apáknál 
5,35 m m ol/l-ről 5,26 m m ol/l-re esett. 
A  vizsgálat megállapítása, hogy a 
7—13 hónapos kor közötti koleszterin 
és nem-HDL-koleszterin emelkedés 
elkerülhető megfelelő diéta alkalma
zásával.

Tabányi R ita  dr.

A  gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
protektiv szerepe férfiak stroke- 
jának kialakulásában. Gillm an, M. 
W. és mtsai (Dept, o f Ambulatory Ca
re and Prevention, Harvard Medical 
School and Harvard Community He
alth Plan, 126 Brookline Ave. Suite 
200, Boston, Ma 02215, USA): JAMA, 
1995, 273, 1113.

Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány 
évtizedben az Egyesült Államokban 
csökkent a stroke mortalitása, a cereb- 
rovaszkuláris betegségek m ég mindig a
3. leggyakoribb haláloknak számíta
nak. A stroke betegek akut és krónikus 
ellátása (beleértve a kiesett produktivi
tás okozta károkat is) évi 2 0  milliárd 
dollár. A stroke következményeképp 
jelenleg kb. 3 millió súlyos m ozgássé
rült él Amerikában. M indezek indo
kolják — amit számos szerző is hang
súlyoz — a prevenció óriási jelentő
ségét.

Nemzetközi epidemiológiai vizsgá
latok arra utalnak, hogy az új beván
dorlók hamar „átveszik” új hazájuk 
stroke incidenciáját. Ebből követke
zik, hogy környezeti hatások (pl. táp
lálkozás) nagy szerepet játszanak a 
stroke kialakulásában, így m egelőzé
sében is. Ennek ellenére viszonylag 
kevés tanulmány foglalkozik a táplál
kozás és stroke kapcsolatával és az er
ről szóló cikkek is inkább egy-egy fak

tor szerepét taglalják, semmint 
táplálkozási szokásokat elemeznek. 
Egy cikk számol be arról, hogy foko
zott gyümölcs- és zöldségfogyasztás a 
kardiovaszkuláris betegségek mortali
tását csökkenti. Longitudinális vizsgá
latok azonban nem történtek.

A  tanulmány célja a gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás hatásának vizsgálata 
volt a stroke kialakulására 2 0  éves kö
vetés során. A szerzők 852, 45—65 év 
közötti férfi beteget vontak be a vizsgá
latba, az ún. Framingham Study egy 
részeként, amely 5209 szem ély kardio
vaszkuláris és egyéb betegségeinek ri
zikófaktorait elemezte.

A  húszéves m egfigyelési periódus 
alatt 94 cerebrovaszkuláris esemény 
történt, 21 TIA és 73 befejezett stroke 
(59 ischaemiás, 14 haemorrhagiás). 
Mind a TIA, mind a stroke vonatkozá
sában igen szignifikáns különbség mu
tatkozott a gyümölcsöt és zöldséget fo
gyasztók javára. Ezt a jelentős 
különbséget egyéb rizikótényezők (pl. 
dohányzás, nagy testsúly, balkamra hy- 
pertrofia, se-cholesterin-szint stb.) je 
lenléte vagy hiánya nem befolyásolta. 
Külön is próbálták elem ezni az egyes 
gyüm ölcs- és a zöldségfaj-ták szerepét, 
de ez a kis számok miatt nem volt le
hetséges; vizsgálataik arra utalnak, 
hogy talán a zöldségfélék szerepe na
gyobb, mint a gyümölcsöké. Éppígy 
nem volt értékelhető a két csoportban a 
stroke mortalitás megoszlásának vizs
gálata (stroke következtében összesen 
14 haláleset fordult elő). Eredményeik 
magyarázatára a szerzők több lehetősé
get vetnek fel: 1 . a fokozott gyümölcs- 
és zöldségfogyasztás hatására valamely 
ártalmas táplálék-komponens bevitelé
nek mennyisége csökken. Ez esetben 
ennek az ártalmas tápláléknak az azo
nosítása lenne a feladat. A z emelkedett 
zsírbevitel több tanulmány szerint a co- 
ronária betegséggel mutat összefüggést 
és nem növeli a stroke veszélyt. Az al
kohol a haemorrhagiás stroke egyik ri
zikófaktora, fogyasztása a diétát tartók 
csoportjában nem volt kevesebb. Min
dent egybevetve, a gyüm ölcs- és zöld
ségfélék által „kiszorított” táplálék ki
mutatása nemigen sikerül. 2 . a 
vegetáriánus populáció egyébként is 
egészségesebben él, ez védené meg 
őket a stroke-tól. Ennek a lehetőség
nek ellentmond, hogy az eredménye
ket egyéb életmódtényezők jelenléte,

vagy hiánya nem befolyásolta. A szer
zők ezután felteszik a kérdést, hogy ha 
a gyümölcs- és zöldségfogyasztás való
ban véd a stroke kialakulásától, mi le
het a mechanizmus? A  fenti étrend vér
nyomáscsökkentő hatása? A magasabb 
vérnyomásról köztudott, hogy stroke 
jelentős rizikótényezője. Előző tanul
mányok kimutatták, hogy a vegetáriá
nus diéta alacsonyabb vérnyomást 
eredményez. Szerzők anyagában a sys- 
tolés vérnyomás átlagértéke a kétféle 
táplálkozási szokású csoportba nem 
különbözött egymástól. A  másik lehe
tőség a kálium protektiv hatása, ame
lyet a gyümölcs- és zöldségfélék na
gyobb mennyiségben tartalmaznak. 
Állatkísérletek arra utalnak, hogy 
megnövekedett káliumbevitel a vér
nyomás változásától függetlenül is 
csökkenti a stroke veszélyt. Hasonló
képp felmerül a megnövekedett fólsav- 
bevitel szerepe, amely a plasma homo- 
cisztein szint csökkentésével 
csökkentheti a stroke kialakulásának 
veszélyét.

A  vizsgálat egyik hátránya, hogy 
csak férfiakra korlátozták, de nőkön 
végzett vizsgálataik előzetes adatai ar
ra utalnak, hogy a prdtektív hatás 
mindkét nemben azonos mértékű.

Konklúzióként megállapítható, hogy 
a fokozott gyüm ölcs- és zöldségfo
gyasztás csökkenti a stroke kialakulá
sának veszélyét. A mechanizmus m ég 
nem világos, de az bizonyosnak lát
szik, hogy a hatás nem a vérnyomás- 
csökkentésen keresztül érvényesül.

Faragó A ndrás dr.

Skorbut. Éhezés suicid szándékkal.
Stöger, H. és mtsai (Universitätsklinik 
für Inn. Med. und Chirurgie, Graz): 
Dtsch. med. Wschr., 1994, 119, 589.

Súlyosan leromlott általános és táplált- 
sági állapotban sürgősséggel vettek fel 
egy 29 éves, stuporos állapotban lévő 
férfi beteget. Anyja elmondta, hogy 
előzetesen nem volt beteg, családi 
anamnézise negatív; hat hónapja mun
kanélküli, eredeti foglalkozása autó
szerelő. Az utóbbi időben erősen visz- 
szahúzódóvá vált. Felvétele napján 
szobájában a földön fekve találtak rá.

Három hete lábikrafájdalmai léptek 
fel, melyek megterhelésre fokozódtak.

2140



Két hete alsó végtagi duzzanat jelent
kezett, livid elszíneződéssel. Széklete 
véres lett. További panaszai fokozódó 
fáradtságérzés, gyengeség, kezdemé
nyezőkészség hiánya, alsó végtagi fáj
dalmak voltak. Végül az utolsó három 
hetet már ágyban töltötte. Hónapok óta 
csak teát és szikkadt kenyeret fogyasz
tott; elhatározta, hogy következetes 
koplalással meghal.

Felvételekor anaemiát, gingivitist, ill. 
gingiva hyperthrophiát, fogínyvérzése
ket; rectalis vizsgálat során is vérzést 
észleltek. Az alsó végtagokon ecchimo- 
sisok, petechiák voltak megfi
gyelhetők. Klinikai-kémiai leletek: hae
moglobin: 7,2 g/1, MHC: 28 pg, MCV: 
93 fi, reticulocyto: 29 ezrelék, fvs, 
thrombocytoszám: normális. Szérum el
ektrolitok, vese-, májfunkció, se vas, 
haptoglobin, vércukor normálisak. 
Rumpel—Leede-tünet pozitív. C-vito- 
min vérszint igen alacsony értéket mu
tatott.

A kezelés során 1 g C-vitamint ka
pott a beteg naponta fiziológiás só in
fúzióban egy héten át, majd orálisan 
0,5 g-ot naponta. Néhány napon belül 
állapotában javulás következettbe. Fel
vétele után 13 nappal hazabocsátották a 
kórházból, továbbá az orális szubszti
túció mellett pszichiáter és szociális 
munkás gondjaira bízták a beteget.

A z esettel kapcsolatos tanulságok 
kapcsán a szerzők felhívják figyelmet 
három betegcsoportra: idős, egyedü
lállók; nehéz gazdasági problémákkal 
küzdők és krónikus alkoholisták; pszi
chésen érintettek. Utóbbiakra jellem 
zők a hibásan értelmezett diétás meg
szorítások, csökkent C-vitomin-tor- 
tolmú készítmények fogyasztása. Az is
mertetett beteg is ebbe az utóbbi cso
portba tartozott. A z, hogy a C- 
vitomin-hiány milyen szérepet játszott 
a depresszió kialakulásában, lefolyásá
ban, nem volt eldönthető.

C sóka  J ó z se f  dr.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Fotokém iai sm og. Mücke, W. (Institut 
der Toxicologie und Umwelthygiene 
der TU München): Forschr. M ed., 
1994, 112, 301.

A  konvencionális légszennyező ágen
sekkel szemben az O3 és más fotooxi-

dánsok nem direkt kibocsátás követ
keztében, hanem elóanyagukból (nit- 
rogénoxidok, illékony szénhidrogé
nek) erős napsugárzás hatására, 
fotokémiai reakció révén alakulnak ki 
az alsó troposzférában. A praecurso- 
rok természetes úton (erdőkből) vagy 
emberi tevékenység (gépjármű
közlekedés, szénerőművek) folytán ke
rülnek a levegőbe.

Repülőgépes mérések, melyeket 
120—1500 m -es magasságban végez
tek, azt bizonyították, hogy a fotooxi- 
dánsok fő képviselője az O 3 , ugyan
azon időjárási körülmények között, 
ezen rétegben, nagy területeken, elég  
egyenletes megoszlásban megtalálha
tó. Az alsóbb légrétegekben, egyben az 
ember légzési tartományában viszont 
jelentős ingadozások mutatkoznak. így  
a magasabb 0 3 értékek között nagy 
különbség észlelhető a mérési hely, a 
közvetlenül ahhoz közel álló utca, a vá
rosi centrumok és peremterületek, va
lamint a várostól távol fekvő vidékek  
tekintetében. Nyári hónapokban gyak
ran 2 0 0  /rg/m3-t meghaladó koncent
ráció is előfordul.

A  fotooxidánsok típusosán a szemet 
és a légutakat ingerük. Ezekért a foto
kémiai melléktermékek sokkal inkább 
felelőssé tehetők, mint a kevésbé vízol- 
dékony O 3 . Sajnos, a Közép- 
Európában jelen  lévő fotooxidáns 
komplexek mennyiségi és m inőségi 
összetétele kevéssé ismert; ezek közé 
sorolhatók a peroxiacetylnitrat és ho
mológjai, peroxibenzoylnitrat, egyéb  
szerves peroxi kötések, aldehidek, ke
tonok stb. A szem et valószínűleg első
sorban az akrolein, peroxiacetylnitrat 
és peroxibenzoylnitrat ingerli. A z O 3  

csak csekély mennyiségben marad 
vissza a felső légutakban és a már em lí
tett rossz vízoldékonysága miatt lejut a 
tüdőperifériára. Ott, mint nagy reakti- 
vitású molekula a sejtmembránt, vala
mint a tüdőállományt károsítja. A  leg
alacsonyabb hatásos koncentrációk 
csak többórás expozíció és egyidejű fi
zikai terhelés után váltanak ki tüneteket. 
Ezalól kivételt képeznek a közérzeti 
zavarok, mint könnyezés, légúti inger
lés, köhögés, fejfájás és légzési zava
rok, amelyek 2 0 0  /rg/m3 felett lépnek  
fel. A légzésfunkciós paraméterek (az 
erőltetett kilégzési térfogat, megnöve
kedett áramlási ellenállás) 160— 300 
/ig/m 3-t meghaladó koncentráció m el

lett, a szabadban végzett élénk fizikai 
aktivitás esetén romlanak. Önkéntese
ken folytatott klinikai kísérletekben az 
említett változások 160 /rg/m 3 O3 tar
talmú levegő 6  órán át, ill. 240 /rg/m3 

O3 töménységű levegő 1—‘3 órás, in- 
termittáló munkavégzés közbeni inha- 
lációja esetén alakulnak ki. a fizikai 
teljesítmény csökkenése 240—740 
/tg/rti3 O 3 tartalomnál figyelhető meg, 
de maximális testi igénybevétel során 
ez már alacsonyabb koncentrációk 
mellett bekövetkezik. A  160 nglrn? fe
letti 0 3 töménységű levegővel való kb. 
6  órás expozíció, váltakozó fizikai ter
heléssel együtt, a tüdőszövetben gyul
ladásos reakciót hoz létre.

Az asthmás rohamok gyakorisága 
240—300 /tg/m 3 O 3 koncentrációkü
szöbtől szaporodik meg. Egyértelműen 
meghatározható alapértékek azonban 
nem állapíthatók meg, m ivel itt „hatás 
folyamatról” van szó: a növekvő telí
tettség, az esetek számának emelkedé
sében és a tünetek intenzitásának foko
zódásában nyilvánul meg. Kockázati 
kollektívát jelentenek a hyperreaktiv 
gyermekek és felnőttek, akik a nyári 
napokon hosszabb ideig tartó testi 
igénybevételnek teszik ki magukat. Az 
O 3 és más fotooxidánsok háttérkon
centrációja, valamint hatásküszöbe kö
zötti különbség az egyéb légszennyező 
anyagokéhoz képest igen szűk. Ezért a 
biztonsági tényezőknek csak csekély 
szerep jut.

A  nyilvánosság számára a következő 
értékeknek van jelentősége: 180 
jUg/m3-es O 3 értékek felett ajánlatos a 
lakosságot tájékoztatni, hogy a már 
említett légzőszervi hyperreactivitást 
mutató személyek, hosszantartó, szo
katlanul nagy megterheléstől tartóz
kodjanak. 360 yUg/m3-t meghaladó 
koncentrációnál már a lakosság figyel
meztetésére van szükség. Ezek olyan 
magas értékek, melyekkel Bajorország 
300 földi mérőállomásán m ég nem ta
lálkoztak.

A nagy volumenű és m egelőző ellen- 
intézkedések közül az egyik  legfonto
sabb, hogy az autók m egfelelő katali
zátorral legyenek felszerelve, melyek a 
nitrogénoxidok és szénhidrogének 
m esszemenő eliminálására legyenek 
képesek. Az emissio így mintegy 
50%-kai mérsékelhető. A z emelkedő 
menetteljesítmények miatt az ered
mény m égis kisebb a vártnál. Ezért rö-
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vid és középtávon az O 3 koncentráció 
csökkenésével kevéssé lehet számolni. 
Ez ellen az úgynevezett nyári smog 
rendelkezés (Németországban) sem  
képes sokat tenni, a különböző helye
ken propagált, a vészhelyzetekre ki
dolgozott közlekedési zárlattól nem  
várható segítség. A lezárt területeken 
ugyanis az 0 3 tartalom tovább növe
kedhet. Az O3 terhelés mérséklésének 
másik módja az élőanyagok termelődé
sének akadályozása. Hessenben 240  
yug/m3 feletti 0 3 értékek esetén (nagy 
területen és egyidejűleg 3 mérőállomás 
adatai alapján), az autópályán 90  
km/h, az országutakon 80 km/h a meg
engedett legnagyobb sebesség. Baden- 
Württemberg tartományban azt vizs
gálják jelenleg, hogy a gépjárművek 
haladási ütemének négy egymás utáni 
napon bevezetésre kerülő' korlátozása

az O3 képződésére milyen hatással 
lesz.

B arzó  P á l dr.

Orvosi hulladék Belgiumban. Meijer 
Van Putten, J. B .: Ned. TijdsChr. Gene- 
esk ., 1994, 138, 2071.

A  flandriai orvosok és fogorvosok gon
datlanul bánnak az orvosi és fogorvosi 
hulladékokkal. A  gyógyszereket, köt
szereket, fogtöméseket, használt tűket 
a háziszeméttartályokba dobják — és 
kiteszik a lépcsőre. A flamand orvosok 
környezetvédő egyesületében (VLAM ) 
mozgalom indult ez ellen, védeni kell 
a tisztítószemélyzetet és a játékos gyer
mekeket [R e f.: O tt nem  ism erik  a  g u b e 
rálást], megfertőződhetnek hepa- 
titis-B-vel, sőt AIDS-el is a fertőzött 
tűk révén. Nem csak az ország vezetői

nek, hanem az orvosoknak is foglal- 
kozniok kellene a környezet tisztaságá
val (D e Standaard, szépt. lő.). A fla
mand kórházi részlegben vannak már 
előírások az orvosi hulladékok gyűjté
séhez és szállításához-feldolgo- 
záshoz, de a háziorvosok, specialisták 
és fogorvosok számára hiányzanak a 
m egfelelő rendeletek. A  VLAM  az ál
talános környezetvédelemért száll sík
ra, ennek csak egy részlete a hulla
dékügy.

Hollandiában sem sokkal jobb az or
vosi hulladék feldolgozása, itt is sok 
függ az egyéni orvos jóakaratától. 
Egyik országban sincsen kötelező sza
bályozás. Bár az orvosok kötelezettek 
(?) külön tartályban elszállítani a hasz
nált tűket egy kijelölt gyűjtőhelyre, de 
a piszkos kötszerek a házi sze
métbe kerülnek.

R ib iczey  Sándor dr.

HÁZIORVOSI É S  KÓRHÁZI ALKALMAZÁSRA AJÁNLJUK:

VASCULAR DOPPLER INDICATOR: véráramlás mérő 
(Artériás és vénás áramlási sebességet ultrahangos elven mér)

29  9 0 0  F t + ÁFA

PARESTYM: Nervus peroneus parézist kezelő készülék 
(Gyógyászati segédeszköz. Felírható ideggyógyász szakorvos által)

8  8 0 0  Ft + ÁFA

PORTADYN: galvánáramú és diadinamikus készülék 
(Hordozható, fizikoterápiás eszköz, otthoni kezelésre is alkalmas)

24  9 0 0  Ft + ÁFA

PORTASTYM: elektroterápiás ingeráramú műszer 
(Hordozható készülék. Alapellátásra és otthoni kezelésre)

25 9 0 0  F t + ÁFA
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Hová-kihez forduljunk? 1996
Két alkalommal - 1993-ban és 1994-ben - jelent m eg eddig a H ová-k ih ez  forduljunk? - az orvosok, 
magánorvosok, klinikák, magánklinikák, gyógyszertárak stb. szaknévsora. Felméréseink szerint a hirdetők 
többsége elégedett volt a kiadvány hatásfokával: a közlés nyomán

ism e r ts é g ü k  m eg n ö vek ed e tt, s  s zá m o s  ú j  beteg  je le n tk e z e t t  ren d elő jü k b en  
a z  e g é s z s é g ü g y i s za k n é v so r u n k ra  h iv a tk o zv a .

MVHÄDÖ

Most harmadízben kezdünk hozzá a kiadvány anyagának összeállításához. A H ová-k ih ez  forduljunk?  
változatlan (A/4 )  formában jelenik meg 1996. e lső  negyedévében, a Magyar Hírlap mellékleteként. 
Kérjük, ha érdekli nagy publicitású szolgáltatásunk, keressen m eg bennünket levélben vagy telefonon, 
hogy részletes tájékoztatónkat megküldhessük.

K.u.K. Kiadó, 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/A. Tel.: 173-2880. Tel./fax: 173-1634
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A SPRINGER-VERLAG ÚJDONSÁGAI

A Springer-Verlag múlt hónapban megjelent címei.
Megrendelhetők forintért, megközelítőleg a hivatalos napi devizaszorzóval átszámított áron a Springer Hungarica Rft-nél, 1075 Budapest, 
Wesselényi u. 28. Tel.: 251-5755. Fax: 251-5973.
Szállítási határidő: 2—3 hét.

Bourne/Jauniaux/Jurkovic (Eds.): 
Transvaginal Colour Doppler.
1995. 206 pp. 97 figs., som e in color. 
Hardcover
ISBN 3-540-58432-3 DM  198,-

Computers in Health Care
Lorenzi/Riley/B all/Douglas (E ds.): 
Transforming Health Care Through 
Information. Case Studies. 1995.
431 pp. 31 figs. Hardcover
ISBN 0-387-94455-9 DM  7 2 ,-

English/Moore: MRI for Radio
graphers. 1995. Approx. 320 pp.
185 figs. Hardcover
ISBN  3-540-19750-8 DM  128,-

Gahr/Hein (Hrsg.): Dynamische
Osteosynthese. 1995. 289 S. 118 A bb ., 
35 Tab. Broschiert
ISBN 3-540-58974-0 D M  9 8 ,-

Gardner/Steffens (E ds.): Absorption 
of Orally Administered Enzymes.
1995. 96 pp. 60 figs., 6 in color,
8 tabs. Softcover
ISBN 3-540-58747-0 DM  3 8 ,-

Herm anek/Gospodarowicz/Henson/ 
Hutter/Sobin (E ds.): Prognostic 
Factors in Cancer. 1995. 292 pp.
14 figs. (UICC International Union  
Against Cancer). Softcover 
ISBN 3-540-58688-1 DM  7 8 ,-

Hierholzer/Kunze/Peters (Hrsg.): 
Gutachtenkolloquium 10. Bild
gebende Untersuchungsverfahren. 
D er ärztliche Sachverständige.
1995. 307 S. 56 A bb ., 9 Tab. 
Broschiert
ISBN 3-540-59203-2 DM  8 9 ,-

Hillemanns (Hrsg.): Geburtshilfe -  
Geburtsmedizin. E ine umfassende 
Bilanz zukunftsweisender Entwick
lungen am Ende des 20. Jahrhun
derts. 1995. 884 S. 270 S. Gebunden  
ISBN 3-540-58255-X DM 2 5 0 ,-

Kikuehi/Sakuma/Saito/Tsuboi (Eds.): 
Biobehavioral Self-Regulation.
Eastern and Western Perspectives. 
1995. 729 pp. 267 figs., 3 in color. 
Hardcover
ISBN 4-431-70153-2 DM 3 9 0 ,-

Klein/Bukowski/Finke (E ds.): Biology 
of Renal Cell Carcinoma. 1995. 
Approx. 275 pp. 42 figs., 46 tabs. 
Hardcover
ISBN 0-387-94503-2 D M  218,-

Leblanc: The Cranial Nerves. Anatomy 
-  Imaging -  Vascularisation. 2nd, 
enlarged ed. 1995. 297 pp. 293 figs, 
comprising 722 ills, in all. Hardcover 
ISBN 3-540-58702-0 D M  380 ,-

Leblanc: Les Nerfs Cräniens. Anatom ie 
-Im ager ie  -  Vascularisation. 2e ed. 
1995. 297 p. 293 figs, contenant 
722 ills. part. Relié 
ISBN 3-540-58845-0 D M  498 ,-

Mader/Weißgerber: Allgemeinmedizin 
und Praxis. Anleitung in Diagnostik  
und Therapie. Mit Fragen zur Fach
arztprüfung. 2 ., aktualisierte u. erg. 
Aufl. 1995. 394 S. 111 A b b ., 4 in 
Farbe, 7 6 Tab. Gebunden  
ISBN 3-540-58444-7 D M  9 8 ,-

Meacham: MRI Study Guide for
Technologists. 1995. Approx. 195 pp. 
52 figs. Softcover
ISBN 0-387-94489-3 D M  4 5 ,-

Morscher (Ed.): Endoprosthetics.
Commemorative volum e for Dr. 
med. h. c. O tto Frey-Zünd. 1995.
400 pp. 196 figs., 32 tabs. Hardcover 
ISBN 3-540-58499-4 D M  178,-

Morscher: Endoprothetik. G edenk
schrift für Dr. med. h. c. O tto  
Frey-Zünd. 1995. 431 S. 196 A bb.,
32 Tab. Gebunden
ISBN 3-540-58492-7 D M  178,-

Neue Allgemeinmedizin -  Angewandte 
Heilkunde -  Praxisforschung
Drews/Kölling/Mader: Unternehmen 
Arztpraxis. Strategien zum Erfolg. 
1995. 310 S. 112 A bb., 4 in Farbe,
34 Tab. Gebunden
ISBN 3-540-57392-5 D M  7 8 ,-

Oklahoma Notes. Basic-Sciences 
R eview  for Medical Licensure 
Shain: Study Skills and Test-Taking 
Strategies for Medical Students.
Find and U se Your Personal Learn
ing Style. 2nd ed. 1995. Approx.
225 pp. 18 figs. Softcover
ISBN 0-387-94396-X D M  2 6 ,-

Rehabilitation und Prävention

Band 31: W erk (H rsg.), Osteoporose 
und Bewegung. Ein integrativer 
Ansatz der R ehabilitation. 1995.
367 S. 188 A b b ., 15Tab. Broschiert 
ISBN 3-540-57850-1 D M  7 4 ,-

Band 33: Reiners/Knauth, Aus
drucksgymnastik und Ausdruckstanz.
Tanzen bildet Sinne. 1995. 150 S.
142 Abb. Broschiert
ISBN 3-540-58832-9 D M  6 8 ,-

Schaefer (Hrsg.): Praxis und 
Computer.

12. Nachlieferung. Stand: Mai 1995. 
1995. Etwa 160 S.
Loseblattsammlung
ISBN 3-540-60070-1 D M  8 3 ,-

Schmitt/Schöls: Vom EKG zur 
Diagnose. Ein W egweiser zur raschen 
Befundinterpretation. 2. Aufl. 1995. 
308 S. 138 A b b ., 17Tab. Broschiert 
ISBN 3-540-59010-2 D M  3 9 ,-

Schw ilden/Stoeckel (Eds.): Control 
and Automation in Anesthesia. 1995. 
281 pp. 106 fig s ., 24 tabs. Hardcover 
ISBN 3-540-58968-6 DM  128 ,-

Serono Symposia, USA

Adashi/Thorner (Eds.): The Somato- 
trophic Axis and the Reproductive 
Process in Health and Disease. 1995. 
Approx. 305 pp. 100 figs. Hardcover 
ISBN 0-387-94419-2 DM  198 ,-

Blackman/Harman/Roth/Shapiro 
(Eds ): GHRH, GH , and IGF-L 
Basic and Clinical Advances. 1995. 
319 pp. 54 figs. Hardcover 
ISBN  0-387-94404-4 D M  178 ,-

Stux/Pomeranz: Basics of Acupuncture. 
Illustrations by P. Kofen. 3rd rev. and 
enlarged ed. 1995. 309 pp. 72 figs. 
Softcover
ISBN  3-540-59149-4 D M  3 8 ,-

Texhammar/Colton (Hrsg.): AO- 
Instrumente und -Implantate.
Technisches Handbuch. 2 ., korr. u. 
erw. Aufl. 1995. 564 S. Etwa 3000 
A bb., ITab. Gebunden  
ISBN 3-540-59043-9 DM  148,-
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Verhandlungsbericht 1994 der Deut
schen Gesellschaft für H als-N asen- 
Ohren-Heilkunde, Kopf- und H als- 
Chirurgie
Teil 2: Freigang (Hrsg.): Sitzungs
berichte. 1994. Etwa 355 S. 105 Abb., 
39 Tab. (European A rchives o f  
Oto-Rhino-Laryngology N asen- und 
Kehlkopfheilkunde, Supplem enta). 
Broschiert
ISBN 3-540-58552-4 D M  198,-

HÍREK

A SZOLNOKI MÁV KÓRHÁZ ÉS
RENDELŐINTÉZET
tudományos programja az 1995/96.
tanévben

1995. október 4-én szerdán 18.00 órakor. 
Dr, Molnár Ferenc főorvos (Hajnal Imre 
Egészségtudományi Egyetem Cardiovascu
laris Centrum) A PTCA szerepe a mai car- 
diológiai ellátásban.
Dr. Fazekas Zsuzsanna főorvos (Rendelő- 
intézet, Szemészet): A kancsal gyermek. 
Dr. Horváth József ov. főorvos (Urológiai 
osztály) , Dr. Végh György ov. főorvos (Ba
leseti sebészeti osztály): Rúgás okozta ve
sevérzés ellátása.

1995. november 1-jén szerdán 18.00 
órakor
Prof. Dr. Vadon Gábor (Pécsi D’iagnoszti- 
kai Központ): MR mammografia.
Dr. Kovács Katalin főorvos (Uzsoki úti 
Kórház Radilógia): A carotis-vertebralis 
rendszer duplex scan vizsgálata.
Dr. Krivácsy Gábor ov. főorvos, Dr. Krasz- 
rtai Géza ov. főorvos, Dr. Keller Emese fő
orvos (Nőgyógyászati osztály, Hetényi Gé
za Kórház, Pathologiai osztály): Ritka 
petefészek-daganat 16 éves leánynál.

1995, december 6-án szerdán 18.00 órakor 
Dr. Lőke Miklós ov. főorvos,'űr. Kelemen 
János adjunktus, Dr. Magassy Antal segéd
orvos (Általános sebészeti osztály): Az 
epevezeték-kövesség kezelése micro- és 
modem minilaparotomiából.
Dr. írás Mátyás ov. főorvos, Dr. Nagy Imre 
főorvos (Fül-orr-gégészeti osztály): Hallás- 
javító műtétekkel szerzett tapasztalataink.

1996. január 3-án szerdán 18.00 órakor 
Dr. Lőke Miklós ov. főorvos (Általános se
bészeti osztály): Az obstructiv cholecystitis 
műtéti kezelésével szerzett tapasztala
tainkról.
űr. Gyökős Zoltán adjunktus, Dr. írás Má

Wassertheil-Smoller: Biostatistics and 
Epidemiology. A  Primer for Health  
Professionals. 2nd ed . 1995. 155 pp. 
35 figs. Softcover
ISBN  0-387-94388-9 DM 4 0 ,-

tyás ov. főorvos (Fül-orr-gégészeti 
osztály): Laryngokele és gége amyloidosis 
együttes előfordulásának ritka esete.

1996. február 7-én szerdán 18.00 órakot 
űr. Jurták Márta adjunktus, Dr. Muhart 
Agnes adjunktus (Ideggyógyászati osztály): 
A szédülés és terápiája, 
ű r  Magassy Antalsegédorvos, Főke Judit, 
Kovács Pétemé (Általános sebészeti osz
tály, Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi 
Tanszék Szociológiai szak, Rendelőinté
zet): Milyen lehetősége van a szolnoki 
MÁV Kórháznak az egynapos sebészet 
(one day surgery) bevezetésére.

1996. március 6-án szerdán 18.00 órakor 
ű r  Petrás Sarolta ov. főorvos (Pathologiai 
osztály): A cytodiagnosztika szerepe a 
méhnyakrák megelőzésében és korai felis
merésében.
űr. Krivácsy Gábor ov. főorvos, dr. Keller 
Emese főorvos, Dr. Petrás Sarolta ov. főor
vos, ű r  Szabó Irrtre adjunktus, (Nőgyógyász- 
ti osztály, Pathologiai osztály): Méhszáj mű
tétekkel elért eredményeink 3 év alatt — új 
módszerrel szerzett tapasztalataink.

1996. április 3-án szerdán 18.00 órakor 
űr. Novák László adjunktus (Általános se
bészeti osztály): A Shouldice műtéttel szer
zett 1Ö éves tapasztalatainkról.
Dr. Svichrán András szakorvos, űr. Végh 
György ov. főorvos (Baleseti sebészeti 
osztály): Szalagpótlás krónikus bokaízületi 
instabilitásban peroneus brevis in felhasz
nálásával.
űr. Nagy József adjunktus, Dr. Végh 
György ov. főorvos (Baleseti sebészeti 
osztály): Fixateur externe.

1996. május 8-án szerdán 18.00 órakor 
űr. Szentandrássy Júlia ov. főorvos, Szalay 
Margit tudományos munkatárs, Kontor Pé
ter asszisztens (Laboratórium): Lp (a) szé
rumszint mint 15-szörös rizikó a cardiovas
cularis megbetegedésekre.
Dr. AbasiUte George segédorvos, Dr. Csé- 
pai Ferenc (Általános sebészeti osztály): 
Sikerrel gyógykezelt Streptococcus A 
okozta Toxicus Shock Syndroma appen- 
dectomia után.

Wolter/Hansis/Havemann (Hrsg.): 
Externe und interne Fixateursysteme.
1995. 186 S. 151 Abb. in 000 E inzel
darstellungen, 18 Tab. Broschiert 
ISBN 3-540-59003-X D M  9 8 ,-

1996. június 5-én szerdán 18.00 órakor
űr. Horváth József ov. főorvos és munka
társai, űr. Szentandrássy Júlia ov. főorvos 
és munkatársai (Urológiai osztály, Labora
tórium): A prosztata-rákszűrés,első éve. 
űr. Novák László adjunktus (Általános se
bészeti osztály): A cholecystectomia tör
ténete.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem és a Biológiai Psychiatriai Egye
sület biológiai psychiatriai tanfolyamot 
rendez szakorvosok és szakorvosjelöltek 
részére ,,A biológiai psycHíatria korszerű 
eredményei ’ * címmel.
A tanfolyam helye: Szent Tános Kórház 
Neuro-psychiatriai Osztályának tanterme, 
Budapest, Diósárok u. 1. 1125 
A tanfolyam időpontja: 1995. október 
18-19-20 ,

Orvosi vállalkozások területén nagy tapasz
talatokkal rendelkező könyvelő cég egyéni 
vállalkozó orvosok vagy orvosi vállakózá
sok teljes körű könyvelését munkaügyi, 
bér, ТВ és adóügyintézését vállalja. 
Hívjon még ma, és segítünk, hogy Önnek 
csak a gyógyítás legyen á gondja. К +  R 
BT. Telefon: H. Sz. P.: 285-3152, K. Cs.: 
215-3134.

A Magyar Védőnők Egyesülete „Nők 
egészsége — A családok egészsége”1 cím
mel rendezi meg szakmai konferenciáját és 
lakossági fórumát 1995. október 5—6. 
10—16. óráig.
Program:*
október 5. Szakmai konferencia — ta
lálkozó
október 6. Lakossági fórum 
Hely: Semmelweis Orvostudományi Egye
tem díszterme (Bp., VIII., Nagyvárad tér
4.)
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BESZÁMOLÓK

T á p lá lk o z á ssa l  ö s s z e fü g g ő  b e te g sé g e k  
k e z e lé s e  (sz im p ó z iu m  a táp lá lk ozástu d o
m án y  n éh án y ak tu á lis k érd ésérő l)
1995. m ájus 17., Budapest,
H otel M arriot, B álterem

P avlov azo n  k e v e se k  k ö zé  tartozik , 
ak ik et fenntartás n é lk ü l tisz te lek  fe l
fedezésükért, h iszen  m agam on is  tapaszta
lo m , h o g y  m ár m a gán ak  a „ táp lá lk ozás” 
szó n a k  a  k im o n d á sa  is  fe lté te le s  reflexek  
b e in d u lá sá h o z  veze t. V on zó  a táp láko-  
zá sró l sz ó ló  sz im p ó z iu m . A  H otel M a r-  
rio tt ha lijának  látványa m in d ig  len y ű g ö z ,  
e g y sz er re  e le g á n s é s  n a g y v ilá g i, p o m p á 
ja  m en tes m in d en  h iv a lk o d á stó l. A z o k  
k ö z é  a szá llo d á k  k ö z é  tartozik , m e ly ek 
n é l érezh ető , h o g y  te lje s ít i azt a szánd é
kát, h o g y  e g y szerre  nyú jtson  otthon t a 
m agán yt k e d v e lő k n ek  é s  társaságot k ere
ső k n e k . K önnyű m a g a m  e lé  id ézn i a b á l
terem h ez  v e ze tő  lé p c s ő so r  alján á lló  e m 
b erm a g a ssá g ú  k e le ti váza c so d á s  
látványát. Ö rü lö k , h o g y  h a  ott van d o l
g o m . A  k on feren c iára  szo ro s e g y m á s
utánban több m e g h ív ó t is  kaptam  (a  p o s 
ta ö rö m ére), ezért érezh ettem , h o g y  
r észv é te lem  a p rogram on  va lak i(k ) szá
m ára ig e n  fon tos . íg y  gon d olh atta  m ég  
rajtam  k ív ü l az  a pár száz  em ber, aki a 
bá lterem b en  m eg je len t.

A  sz im p ó z iu m  két részb ő l á llt. Pados 
Gyula  fő o rv o s  úr, a  T áp lá lk ozási F órum  
e ln ö k e  ny itotta  m e g , m ajd  D worzsák Ér
n ő  és  Zsinka Agnes p ro fesszo ro k  e ln ö k 
le té v e l Zajkás G ábor tanár úr a d ietoterá- 
p ia  új szem p o n tja iró l, Barna M ária  
p ro fesszo r  a g y e rm ek g y ó g y á sza ti d iétá
ró l b e sz é lt . A z  e ls ő  r észb en  h allo ttuk  
m é g  P ados G y u la  fő o r v o s  e lőad ásá t, 
m e ly b e n  a d iéta  h e ly ér ő l b esz é lt a hyper- 
c h o les ter in a em ia  k e z e lé sé b e n . A  m á so 
d ik  r észb en , m e ly b e n  Rigó János é s  
Papp Rita  p ro fesszo ro k  e ln ö k ö ltek , Ro- 
rrtics László  p ro fe ssz o r  a  h yp ertr ig licer i-  
d e m ia  é s  Éövényi Jó zse f  fő o rv o s úr a d ia 
b e te s  d ietoteráp iáját ism ertette . A z  
e lő a d ó k  a tő lü k  m e g szo k o tt  sz ín von a las, 
é rd ek es  e lő a d á so k a t tartották.

A  h o z z á sz ó lá so k  után b ü fével lep te  
m e g  a résztv ev ő k et a z  ö ssze jö v ete lt  
sz p o n zo r á ló  c é g e k  sora .

A  sz im p ó z iu m  teh é t ú g y  zajlo tt, a h ogy  
e g y  n ív ó s szak m ai ren d ezvén y  szok ott. 
E n g em  ig a zá b ó l a z  a  g yórs é s  s ik eres  
szak m ai karrier ragadott m eg , a h o g y  a 
T á p lá lk o zá si F óru m  „ k in ő tte  m agát”  az  
e lm ú lt  év ek b en . 1 9 93-b an , B ud apesten  
alak u lt n ev es tá p lá lk o zá si szakem berek  
v e z e té sé v e l. C é lja  a z , h o g y  seg ítség et  
nyú jtson  az e g é s z sé g e s  é le tm ó d  é s  a h e 
ly e s  táp lá lk ozási sz o k á so k  m agyarorszá
g i  k ia lak ításáb an . C é lja it  e lő a d á so k k a l,

p lakátokkal é s  k iadványokk al terv ez i e l 
é rn i, m e ly e k b en  a  h e ly e s  táp lá lk ozás  
a la p e lv e it n é p sze r ű sítik . A  sz im p ó z iu 
m o n  m in tegy  12 kiadvánnyal m utatkozott 
b e  a fórum , m e ly e k e t  az  e lő a d á so k a t tar
tó  n eves sz e rz ő k  írtak , k ö zérth ető en . E  
k is  k iad ványok  ism ertetik  a  h a g y o m á 
n y o stó l e ltérő  tá p lá lk o zá si form ák at, a 
v ita m in o k  je le n tő s é g é t ,  a cu k o rb eteg ek  
diétáját, az a lle r g iá so k , a n a g y szü lő k , a 
m agas v é rn y o m á so so k  d iétáját s tb ., s z ó 
val m in d eg y ik ü n k et —  m in d en  b e te g ü n 
k et érd ek lő  tém áva l fo g la lk o zn a k . A  k i
adván yok —  m in t a  m e llé k e lt  
tá jék ozta tób ó l m egtu d tu k  —  in g y e n e se k .  
M eg r en d e lh e tő k  (a  201-2922 te le fo n szá -  
m o n ). É n b iz to sa n  é ln i fo g o k  a le h e tő 
sé g g e l.

Somogyi A nikó  dr.
Prechl J ó z s e f  dr.

9. N e m z e tk ö z i H ő te c h n ik a í  é s  T e r m o -  
g r a m m e tr ia i  K o n fe r e n c ia . (T H E R M O )  
1995. jún iu s 14—16., Budapest.

A" k étéven k én t m eg ren d ezésre  k erü lő  
k on feren c ia  ezú tta l is  azt a korábban b e 
vált m ód szert k övette , h o g y  az  o rv o si tár
g y ú  e lő a d á so k a t e g y  napra c so p o rto sítv a  
két ü lé sre  von ta  ö s s z e ,  erről a sorozatró l 
sz ó l b e sz á m o ló m .

A  M T E S Z  S zé k h á z  k én y e lm es , j ó l  fe l
szere lt e lő a d ó ter m éb en  a jó l  fe lk észü lt  
e lő a d ó k  é rd ek es  e lő a d á sa i ezú tta l fe ltű 
n ő en  k isszá m ú  h a llg a tó sá g  e lő tt za jlo t
tak . E n n ek  o k a  e lső so r b a n  n em  a z , h o g y  
a részvéte li díj m a g a s v o lt, a szp o n zo ro k  
tü re lm e p e d ig  v é g e s , h an em  az a v á lsá g , 
m e ly b en  a  term o g rá fia  je le n le g  van. 
M in d en  m ó d sze r  története  során le ír ja  a 
m aga  sz in u szg ö r b é jé t, é s  c sú c sp o n t —  
m ély p o n t v á ltak ozása  után éri e l m e g ér 
d e m e lt  h e ly é t , v a g y  tű n ik  e l  a sü lly e sz tő 
b e n . J e len leg  a  term ográfia  —  leg a lá b b is  
o rv o si v o n a lo n  —  a m ély p o n to n  van , m i
v e l e le in te  o ly a n  ig én y ek et tám asztottak  
v e le  sz e m b en , a m e ly e k e t n em  e lé g íth e 
tett k i, e ls ő  m ű v e lő i  p ed ig  k ezd eti le lk e 
sed ésü k b en  o ly a n  reprodukálhatatlanul 
p o m p á s ered m én y ek et k ö zö ltek , am ik et  
m á so k  m e g k ö z e líte n i sem  tudtak. E n n ek  
követk eztéb en  a z  e g é sz  m ó d szer  iránti 
b iz a lo m  e lv e sz e tt , é s  szerényebb , d e  k ét
ség te len ü l m e g lé v ő  e lő n y e it  se m  h a sz 
nálják  k i. E b b ő l v isz o n t  az  k ö v e tk ez ik , 
h o g y  az  ipar se m  lát b en n e  k ü lö n ö se b b  
fantáziát, tehát je le n le g  h iá n y zik  az  a h ú 
zó erő , am it az  ipar gyak oro l a tu d om án y
ra. (E zt m utatta e z  é v  tavaszán a b é c s i  
N e m ze tk ö z i R a d io ló g u s K o n g resszu s  
tech n ikai k iá llítá sa  is , m e ly n ek  g a zd a g  
anyagában e g y e t le n  term ográfiás k é sz ü 
lé k  se m  sz e r e p e lt .)
F eltű n ően  k e v é s  v o lt  a k ü lfö ld i v e n d é g  
is ,  ú g y  lá tsz ik , h o g y  a term ográfia  v á lsá 
g a  v ilá g je le n sé g , é s  talán m ár M agyaror

szág se m  r en d e lk ez ik  e lé g  vo n zerő v e l a 
k ü lfö ld ie k  irányában.

A  k o n fer e n c ia  anyaga e n n e k  e lle n é re  
m e g g y ő z ő e n  b izo n y íto tta , h o g y  a ter
m o g rá fia  „ é l  é s  é ln i akar” , m ert o lyan  
érd ek es é s  ú jszerű  fe lh a sz n á lá s i m ó d ja i
ról h a llh a ttu n k , m e ly e k  m in d en k ép p en  
fig y e le m r e  m éltóak .

A  k o n fer e n c ia  leg a k tív a b b  e lő a d ó i az  
ed d ig i é s  je le n le g i  k o n fer e n c iá k  leg fő b b  
sz e r v e z ő i, irá n y ító i, i l l .  rész tv ev ő i: prof. 
dr. B en kő  Imre, a k o n fer e n c ia  e ln ö k e , 
prof. dr. Köteles György, va la m in t dr. 
Boczán János  é s  m un katársa i vo ltak .

E lő a d á sa ik  az a lá b b i tém ak örök et  
ö le lté k  fel:

K öteles G y., B enkő  I . : Infravörös ter- 
m ogram m etria a radiobiológia gyakor
latában. A z  infravörös term ogram m etr ia  
le g n a g y o b b  e lő n y e  a fe ls z ín i  h ő m é r sék 
le ti m e z ő k  e lo sz lá sá n a k  é s  vá ltozásán ak  
látható, p o n to s  m e g je le n íté se . M in th o g y  
a k is  k ü lö n b ség e k  m e g je le n íté sé h e z  
sz ü k sé g es  érzék en y  k é sz ü lé k e k  h ián yoz
nak , a k is  v á lto zá so k  m e g fig y e lé sé r e  új 
m ó d szert alkalm aztak: a  term ogram ok  
h isz to g r á fiá s  é r ték e lé sé t. E z  a  m ó d szer  
fo k o zza  a z  infravörös k é p e k  d ia g n o sz ti
kus érték é t. S u gársérü ltek  k e z é n e k  v iz s 
gálatával m ár 1— 2  G y  d ó z is  e se té n  is 
p o n to sa n  tudták  á b rá zo ln i a k o m p lex  
kórtani e lv á lto zá so k  hatására  (érszű k ü 
le t, értá g u la t, se jtp u sz tu lá s  é s  
reg en erá c ió , n ek rotik u s r észe k  k iü rü lé 
se , g y u lla d á s o s  e lv á lto zá so k ) létrejövő  
h ő e lo sz lá sv á lto z á st , m é g  szu b k lin ik u s  
szak aszáb an . A z  ép  é s  a  su gársérü lt kéz  
k özötti h ő m é r sé k le t-k ü lö n b sé g  m á sfé l év  
m úlva  m ár k ie g y en lítő d ö tt .

Köteles G y., BenkŐ I . , N ém eth  Gy., 
Petrányi J . : A  béta-besugárzás hatásvizs
gálata term ikus módszerrel. M in d  az io 
n izá ló , m in d  a n em  io n iz á ló  su gárzások  
(in fravörös , u ltra ib o lya) a  szerv ezetb en  
h őh atást fe jten ek  k i, i ly  m ó d o n  tehát a 
b e su g á rzá s hatása a h ő m é r sé k le t  e le m z é 
sév e l is  m érh ető . A  sz e r z ő k  béta- 
su gárn ak  k itett b e te g ek  h ő m é r sék le t
vá ltozásá t in fravörös term o g ra m m etr iá -  
val m é rté k , é s  h isz to g r a m o k o n  ábrázol
ták. A z  á lta lu k  b eveze te tt m ó d sze re k  ér
zék en y en  ábrázolták  a b é ta -su g á r  m eny- 
n y isé g e  é s  a k e le tk ez ett h ő m é r sék 
let-v á lto zá s k özötti ö ssz e fü g g é st ,  
annak m in d  térb e li, m in d  id ő b e li  e lo sz 
lásában .

Berták L . , B enkő  I . : H isztografikus 
m ódszer a  szürke lovak m elanom ás tu
m orjának összehasonlító  vizsgálatára. A  
sz e rz ő k  korább an  m e g k e zd ett  kutatásaik  
újabb tapaszta lata iró l sz á m o lta k  b e , é s  a 
lovak  m e la n o m á in a k  h isz togram ja ib ó l 
vontak le  érd ek es k övetk eztetések et. A  
szürke lovak  között fe ltű n ő en  so k  a  m ela 
n om ás, é s  a  m ela n o m á k  h a so n ló a k  az 
em b eri m e la n o m á k h o z . M íg  azon b an  az 
em b eri m e la n o m a  a leg m a lig n u sa b b  da
gan atok  e g y ik e , a m e la n o m á s  ló  h o sszú
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é v e k ig  é l,  é s  n em csak  m in d e n  m unkára  
a lk a lm a s, d e  m ég  v ersen y ló n a k  is  h asz
n á lh ató . É rdekes, h o g y  a  szürke lovak  
e r e d e t ile g  csak n em  fe k e tén ek  szü letn ek , 
é s  é le tü k  fo lyam án válnak e g y r e  v ilá g o 
sa b b á . A  szerzők  r em é lik , h o g y  a ló -  
m e la n o m a  m o d elljén ek  tanu lm án yozásá
va l k ö z e le b b  jutnak az  e m b e r i m elan om a  
továb b i m eg ism eréséh ez .

Boczán J. a  term ográfia  e g y ik  m agyar- 
o r sz á g i úttörője, a m ó d szer  m u n k aegész
s é g ü g y i vonatkozásainak sok o ld a lú  fe l
d o lg o zá sá v a l v ívott k i n em zetk öz i 
e lism e r é s t . Je len leg i e lő a d á sa i is  ezt a té
m á t d o lg o z tá k  fel.

BoCZdn J .: A  presokkos állapotok infra
vörös termogramja, kijelzése Oremus 
stressz teszttel, kivédése PEMT, ill. M D  
(antistressz'j tablettával. A  szerző  nagy  
an yag  bem utatásával b izo n y íto tta , h o g y  a  
p r e so k k o s  á llap ot az arterio lákb an  sp az- 
m u st id éz  e lő , m e ly n ek  követk eztéb en  a  
k a p illá r iso k o n  átm en ő v é r  m en n y iség e  
c sö k k e n , ezálta l a h ő lea d á s i s  c sö k k en , é s  
e z  in fravörös term ogram m al regisztrálha
tó. A z  O rem u s stressz te sz t  a nagyothal
ló k  fü lh a llgató  k észü lék éh ez  h a so n ló  k is  
m ű szer , m e ly  a fülre szere lh ető , é s  érz é 
k e n y e n  je lz i ,  m ikor jutott e l a z  érspazm u s  
a z o n  fokára, am i m ár a  so k k h o z  vezet. E z  
p l. g ép k o csiv eze tő k n él lé n y e g e s , m ert k i
fáradásu k  o lym érték ű  érsp a zm u sh o z  v e 
z e th e t , am ely  m ár b a le se tv e sz é ly t , így  
é le tv e s z é ly t  je len t. A z  i ly e n  á llap ot M D  
tab lettával (antistressz tab le tta ), Ш. pu lzá-  
ló  elek trom agnetoteráp iával m egszü n tet
h e tő . A  k észü lék  va lóban  é le te t  m enthet, 
je le n tő s é g é t  az is  k ife jez i, h o g y  v ilá g sza 
b a d a lo m  lett.

O rosz M ., Kákossy T , N ém eth  L . , Kar
iinger K . , Boczán J .: Vibrációs expozíció
ban dolgozó kovács, hafókovács és tüzí- 
kovács foglalkozási betegségek 
differenciáldiagnózisában szerepet já tszó  
infravörös termogramókról. E setism erte
té s e k  révén bizonyították , h o g y  az infra
v ö r ö s  term ogram ok  az  e g y e s  b etegségek et  
m e g g y ő z ő e n  ábrázolják, v a g y  kizátják . 
T á p p én zes á llom án yba v é te ln é l, leszáza-  
lék o lá sn á l a  term ogram  d ö n tő  sú llyal sz e 
r ep e lh e t, é s  m int m in d en  m á s  ese tb en  is, 
a z  e g y e s  b etegségek  k ö v etéséb en  is  szere
p é  van  ajterm ogram oknak .

Tóth A . , Boczán J .: A  vegetatív ideg- 
rendszer tónus dom inanciájának mérése 
egészségügyi fő iskolai hallgatókon. 
K o m p lex  v izsgá latok  részek én t végzett  
in fravörös term ográfiás v izsgá latok k al 
k e r esn e k  választ arra, h o g y  a  fő isk o la i 
h a llg a tó k  között m ily en  m érték b en  for
d u ln a k  e lő  a  sym p aticus, parasym paticUS  
tú lsú ly ú , ill. k ieg y en sú ly o zo tt szem ély ek . 
A  v izsg á la to k  fo lyam atban vannak.

Boczán J . , Tángffy Gy.: Gépkocsiveze
tőknél és sportolóíaiál je len tkező  alatto
m os fá jda lm ak és azok megszüntetésének 
regisztrálása infravörös termogrammetri- 
áVal, különös tekintettel L idocain, Hutivi-

ron, akupunktúrás és egyéb fizioterápiás 
vonatkozásokra. A z o k  az „ a la tto m o s” 
izom fájd alm ak , m e ly ek n ek  eredete  (ér-, 
ideg- vagy iz o m -)  egyérte lm ű en  n em  tisz 
tázható, infravörös term ogram ókon  jó l  re
gisztrálhatók . A  fájdalm as terü letek  c sö k 
kent infravörös sugárzást m utatnak, azaz  
környezetüknél több °C -kal h id egeb b ek . 
A z  ü yen  „ a la tto m o s” izom fájd alm ak  
n em csak  m egerő lte tésre , v ibrációra , de  
stresszhatásra is  je len tk ezh etn ek , ily e n 
kor a vegeta tív  id egren d szer  e g y en sú ly 
e lto lódására létrejövő  kerin gési zavarok  
ok ozzák  a fájdalm at. Fenti beavatkozások  
hatására a fá jdalm ak ered m én yesen  c sö k 
kenthetők , é s  ez t a b őrh őm érsék let e m e l
k ed ése  is  j e lz i .  Sp örtsérü lés e se tén  k o n 
takt term ográfiával a  m e leg ed és  je lz i  a  
sérü lés h e ly ét, a  f iz ik a i aktivitás által k e l
tett h ően erg ia  fo k o zza  az  infravörös su 
gárzást. Igen  k icsin y , egyéb ként k i n em  
m utatható e lv á lto zá so k  ábrázolhatok  ter
m ográfiával, a m e ly  a  rehabilitáció  lén y e 
g e s  seg ítség e  is , ső t a prevencióban is  sz e 
rep e van. S e g ítsé g év e l jó l  e lle n ő r iz h e tő  a  
sportolók  ed z e ttsé g i á llapota, é s  e z  az 
ed ző t is  irányíthatja. Dy m ód on  a  fen ye
g ető  angina p e c to r is  is  e lőre  je lezh ető .

H ason ló  tém át d o lg o zo tt fel m unkatár
saival Schm idt J. is.

Schmidt J . , Lázár 1., Papp Z .: Nitrogli- 
cerin kenőcs acut hatásának Vizsgálata 
Kaynaud-szindrómában AGA készülék
kel. R aynaud-szindróm ában szen v ed ő  b e 
teg ek  jo b b  k e z én ek  5  ujjbegyére 2  c m 3 
N itro  2%  k e n ő c sö t kentek , m ajd m in d k ét  
k éz h őm érsék let-változását te leterm ográ- 
fiával v izsgá lták . A z t  találták, h o g y  m in d 
két kéz h ő m érsék le te  em elk ed ett, d e  a 
legm agasabb h ő m érsék let e léréséb en  
n agy  eg y én i szórású  id ő k ü lö n b ség  vo lt.

E gyéb  e lőad ások :
Am er K ., (BéCsj: A  fürdés hatása a bőr 

infravörös emissziójára. A  bőr k isu gárzó  
k észség e  fon tos tén yezője  az infravörös 
h őm érsék letm érésn ek . A z  infravörös k i
sugárzás a b ő r  leg fe lső b b  rétegéből^ indul 
k i, am ely  a v iz e t  is  m agába szívja . íg y  le 
h etséges m egh atározn i a  kisugrázás vá lto 
zását fürdés után. E z t v izsgálták  a bőrrel 
egyform a h ő m érsék le tű , valam int m e le 
geb b  és  h id eg eb b  v ízb en . A  ly m p h o e d e 
m a nyirok-drainage-zsa l való  k e z e lé se  
után alacsonyabb b őrh őm érsék letet m ér
tek , m int a k e z e lé s  e lő tt, noha a  du zzad t  
végtag térfogata  je le n tő se n  csö k k en t. E b 
b ő l azt a k övetkeztetést vonták le , h o g y  a  
nyirok n em c sa k  a  nyirokutak , h a n em  a  
b őr fe lé  is  v eze tő d ö tt, ezért c sök k en t a  h ő 
m érsék let. A  h őm érsék let-vá ltozásban  
szerepe van a  v íz  ö ssze té te lén ek  is. (T isz 
ta , k ö zö n ség es v íz ,  vag y  k ém ia i anyagok
kal kevert.) F en tiek  további tisztázására a 
v izsgá latok  fo ly tatódnak .

Göblyös P ,  N em es L . , Králl G :  Uj 
módszer a haemöphiliás lágyrész
vérzések pontos kimutatására. A  szerzők  
a kontakt term ográfia  é s  ultrahang e g y ü t

tes v izsgálatát végzik  annak m eghatározá
sára, h o g y  a  lá gyrész-vérzések  pöntosan  
h o l h e ly ezk ed n ek  e l, é s  h o g y a n  változtat
já k  h e ly ü k et m egje len ésü k tő l te ljes g y ó 
gyu lásu k ig . K im utatták, h o g y  a vérzés  
h e ly e  e le in te  csa k  term ográfiával ábrázol
ható, u ltrahanggal csa k  n ap ok  m úlva, a 
v érzés helyváltoztatását p e d ig  a term ográ
fia  azon n a l, m íg  az ultrahang csa k  k ésés
se l je lz i.  A  vérzésn ek  m e g fe le lő  h e ly  e le 
inte fokzottabban h őterm elő , m ajd az 
alvadás során a hő leadás c sö k k en . A z  új
szerű m ó d szer  egyszerű , a  b eteget n em  
terheli m eg . H ason lóan  k om b in á lt v izsg á 
latokról ed d ig  k özlést n em  találtak.

A  k o n feren c iá t ism é t a z  a m egh itt, 
c sa lá d ia s , k e lle m es  lé g k ö r  je lle m e z te ,  
m e ly  m ár a  korábbi k o n feren c iá k a t is 
k e lle m e s sé  tette. M o st se m  h iá n y zo tt a  
P arlam en t e lő tt i k ö z ö s  fé n y k é p e z és , az  
igazán  m aradandó é lm é n y t azon b an  e l 
ső so rb a n  n em  e z , h a n em  az ú jszerű , a 
gyakorlatban  jó l  a lk a lm azh ató  eg y szerű  
fe lh a szn á lá si m ó d o k  je le n te tték .

A  term o g rá fia  ism ét új o ld a la it  m utatta  
m eg. R em éljü k , nem h iáb a .

G öblyös Péter dr.

K lin ik a i-F a r m a k o ió g ia i  
K u ta tá s -F e jle sz té s i A la p ítv á n y  
E G IS , 1995, B udapest

A z  A q u in cu m  H o telb en  tartották az  E g is  
G y ó g yszergyár  Rt. á lta l alapított 
K lin ik a i-F arm ak oióg ia i K u ta tás-F ejlesz 
té s i A la p ítv á n y  b em u ta tk o zó  tá jék oz
tatóját. Orbán István v ezérig a zg a tó  
b e v e ze tő  szavai után a m e g h ív o tt  szak em 
b erek  é s  ú jság írók  m e g ism erk ed h ettek  
az a lap ítvány  c é lk itű z é se iv e l. E szerin t az  
alapítvány c é lja  a h a z a i k lin ik a i-  
fa rm a k o ló g ia i h á lózat fo ly a m a to s  fej
le s z té se , a  kutatáshoz sz ü k sé g e s  fe lté te 
lek  hátterén ek  m eg terem tése . A z  a lap ít
vány e lő s e g íth e t i,  h o g y  a m agyar  
k lin ik a i-fa rm a k o ló g ia i h á ló z a t, i lle tv e  a  
k lin ik a i-farm ak ológ ia i ku tatást v é g z ő  in 
tézm én y ek  v ersen y k ép es p a rtn ereiv é  vá l
ja n a k  a k ü lfö ld i h á lóza tok n ak . A z  a lapít
vány v a g y o n á b ó l éven te  a z  alapításkori 
v a g y o n  2 0 % -át é s  en n ek  h o za d ék á t, va
lam in t a z  alapítványt tá m o g a tó k  b e fize té 
se it szab ad  fe lh a szn á ln i. A  p á ly á zá si le 
h e tő sé g  fo lyam atos le s z .  A  kuratórium  
sz e m é ly i ö ssze té te le  garantá lja , h o g y  az  
érd em es pá lyázatok  tám o g a tá st nyerhet
n ek  e l.  A  pá lyázási le h e tő sé g e k e t  az  O r
v o si H etila p b a n  ren d szeresen  m eg h ird e
tik . A z  alapítvány ku ratórium ának  
titkára dr. Benkőné dr. M árkus Sarolta 
az E g is  R t. K utatási T itkárságának  v e ze 
tő je. A z  a lapítvánnyal k a p c so la to s  fe lv i
lá g o sítá st a  2 6 5 -5 5 0 4 -e s  te le fo n szá m o n  
tudnak ad n i. A  gyár n y ílt a lap ítván yt h o 
zo tt lé tre , m e ly h e z  a c sa tla k o z á s i leh e tő 
sé g  adott.

Som ogyi A nikó  dr.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A z A jk ai M agyar Im re K órh áz  orvos igaz
gatója pályázatot hirdet az alábbi állások
betöltésére.

— általános sebészet 1 fő
— fertőző osztály 1 fő
— ideggyógyászati osztály 1 fő
—  vérellátó állomás 1 fő

E lsősorban pályakezdők pályázatát várjuk.
— II. Belgyógyászati o. 2 fő

(gastroenterológiai je llegű )
— csecsem ő-gyerm ekoszt. 2  fő
— anaesthesio logia-in tenzív

osztály  2  fő
E zen  állásokra szakorvosok, szakvizsga 

előtt állók, ill. pályakezdők pályázatát' 
kérjük.

B érezési a közalkalm azotti törvény sze
rint, az anaesthesio lógia i-intenzív  osztá
lyon a  kjt. b esoro lási bérének kétszeresét 
biztosítjuk. Lakás: m egbeszélés tárgyát 
képezi.

A z á llások  azonnal betölthetők.
Pályázathoz csatoln i kell: részletes szak

mai önéletrajzot, végzettségről, szakkép
zettségről, szó ló  okiratokat.

Pályázatot a M agyar Imre K órház orvos 
igazgatójához (A jka, Korányi F. u. 1. 8401) 
kell benyújtani a m egjelenéstől szám ított 
3 0  napon belü l.

Kiírortya Pál dn 
orvos igazgató

A z A jk a i M agyar Im re K órház orvos igaz
gatója pályázatot hirdet a gyógyszerészeti 
osztályon (am buláns gyógyszertár) 3 fő  
gyógyszerészi állás betöltésére.

Pályakezdő pályázatát is várjuk.
Bérezés: a közalkalm azotti törvény sze

rint. Lakás: m egb eszé lés tárgyát képezi.
A z á llások  azonnal betölthetők.
Pályázathoz csato ln i kell: részletes szak

m ai önéletrajzot végzettségről, szakkép
zettségről szó ló  okiratot.

Pályázatot a M agyar Imre Kórház orvos 
igazgatójához (A jka, Korányi F. u . 1. 8401) 
kell benyújtani a m egjelenéstől szám ított 
30  napon belül.

Küronya Pál dn 
orvos igazgató

C elld ö m ö lk  V árosi K órh áz-R en d elő in 
tézet (9 5 0 0  C elld öm ölk , N agy Sándor tér
3 .) orvos igazgatója pályázatot hirdet S eb é
szeti osztályra sebészorvosi állás betöl
tésére.

Pályázati feltételek: szakvizsga, de  szak
vizsgával nem  rendelkezők is pályáz
hatnak.

Juttatások, egyéb  inform ációk: az állás 
azonnal betölthető, lakást b iztosítunk.

Rakonczai Ervin dn 
orvos igazgató

A N a g y k á ta i Szakorvosi R en d elő in téze t
orvos igazgatója pályázatot h irdet a rende
lő in tézet laboratóriUrrtártak üres szakorvosi 
álláshelyének  betöltésére.

A  pályázat feltétele: laboratórium i szak
orvosi v izsga .

— B érezés: Kjt. szerint
— Lakás: m egbeszélés tárgyát képezi.
A z á llás azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a 

N épjó léti K özlönyben való m egjelen éstő l 
szám ított í  hónap.

Érdeklődni az alábbi telefonszám okon  
lehet: 0 6 -29 -440-221 , 06 -2 9 -4 4 0 -0 4 1 ,
06 -29-440-059 /13 . m ell.

Pályázatot írásban lehet benyújtani a 
Szakorvosi Rendelőintézet, 2760 Nagyká- 
ta, D ózsa  G yörgy u. 46. sz . dr. Ladányi 
G yörgy orvos-igazgató cím ére.

A  N a g y k á ta i Szakorvosi R en d elő in téze t
orvos igazgatója pályázatot hirdet rendelő- 
intézet belgyógyászati szakrendelésén  m eg
üresedett belgyógyász szakorvosi á llás be
töltésére.

A  pályázat elbírálásánál e lő n y b en  része
sü l, aki laboratórium i szakvizsgával ren
delkezik , vagy házastársa pályázná a rende
lő in tézet Laboratórium ában létesítendő  
laboratórium i szakorvosi á llást.

A  pályázat feltétele: belgyógyász  szakor
vosi v izsga .

— B érezés: Kjt. szerint.
—  Lakás: m egbeszélés tárgyát képezi.
A z á llás azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtásának határideje: a 

N épjóléti K özlönyben való m egjelenéstől 
szám ított 1 hónap.

Érdeklődni az alábbi telefonszám okon  
lehet: 0 6 -2 9 -440-221 , 06 -2 9 -4 4 0 -0 4 1 ,
06 -29-440-059 /13 . m ell.

A  pályázatot írásban leh et benyújtani a 
Szakorvosi R endelőintézet, 2760 N agyká- 
ta, D ózsa  G yörgy ú. 46. s z . ,  dr. Ladányi 
G yörgy orvos igazgató cím ére.

A  M ÁV K ö zp o n ti R en d elő in téze t (1062 
Budapest, Podm aniczky u. 109.) állást hir
det a szem észeti szakrendelőjében , I fő sze
mész szakorvos munkakör betö ltésére  (Ar
gon laser therapiában jártasság előnyben). 
A z állás 1996. január L napjától tölthető 
be.

Pályázatokat a M ÁV K özponti R endelő
intézet Titkárságára kérjük eljuttatni.

M egb eszélésre: Dr. N ém eth  E dit vez. fő
orvos, 2 6 9 -5 5 9 9 /2 6 0 5 . telefonon .

B érezés a Kjt. szerint.
A lkalm azása esetén a d o lgozó , valamint 

igényjogosult családtagjai részére MÁV 
utazási kedvezm ényt biztosítunk.

Genszky Kázrnér dn 
igazgató főorvos

M agyarországi R e fo rm á tu s E g y h á z  B e -  
th e sd a  G yerm ekkÖ rháza pályázatot hirdet 
az anaesthesiologiai és intenzív terápiás 
osztályára osztályvezető főorvosi m unkakör  
betöltésére.

Pályázati feltételi
—  szakirányú kép esítés,
—  nyilatkozat, m e ly b en  hozzájárul, 

h o g y  pályázati anyagát a vonatkozó tör
vén yb en  rögzített b izottság  é s  szakm ai k o l
lég iu m  m egism erje,

—  tudom ányos tevékenység,
—  nyelvism eret,
—  vezetői e lk ép ze lések ,
—  szakm ai gyakorlat.
B érezés m egegyezés szerint.
A  pályázat az in tézet c ím én  (1146 B uda

p est, B ethesda u. 3 .) D r. D izseri Tamás or
v o s igazgatóhoz kell benyújtani.

H atáridő:, 1995. október 15,

V árosi K ó rh á z, K isv á rd a  orvos igazgatója  
pályázatot hirdet: — lem ondás folytán  
m egü resed ő  — osztályvezetőfőorvosi á llá s
ra a röntgen osztályra.

Pályázati feltétel: 10 év  szakm ai gyakor
la t, radiológus szak v izsga , ultrahangos 
vizsgálatban való jártasság, m agyar egyete
m en  szerzett orvosi d ip lom a.

A  pályázó részére k iem elt bérezést b izto
sítunk.

S zü k ség  esetén  szo lgá lati lakás b izto
sított.

A  pályázat elb írálásánál orvosházaspá
rok előn yt élveznek .

A  szabályosan fe lszere lt pályázati kérel
m eket —  önéletrajz, szakképesítésről szó ló  
okirat, 3 hónapnál n em  régebbi erk ölcsi b i
zonyítvány, tudom ányos tevékenység jeg y 
zék e, szakm ai önéletrajz — a kórház orvos 
igazgatójához lehet benyújtani a m egje le 
n éstő l szám ított 30  nap on  belül.

A z  Ig a z sá g ü g y i M in isz tér iu m  Bv. E g ész 
sé g ü g y i F őosztá ly  v ezető je  (1Ö54 Buda
pest, V ., Steindl Imre u. 8 .) pályázatot hir
d et a Szegedi Fegytiáz és Börtönben: 
m egüresedett 1 fő beosztott orvosi állás b e 
tö ltésére.
E lsősorban  általános orvostan i, belgyógyá
szati, ille tve  üzem orvosi szakképesítéssel 
rendelkezők  je len tk ezését várjuk, d e  szak
v izsg a  előtt á llók is pályázhatnak. 
Pályázati feltétel: büntetlen  e lőélet. Illet
m ény a szolgálati idő  függvényében.
A  pályázatokat az IM  Bv. E gészségü gyi Fő
osztályára k e li benyújtani a m egjelenéstől 
szám ított 30  napon b e lü l.
B ővebb  inform ációt a  131-4514-es telefon
szám on  adunk.

Heylmann Katalin dr, 
főosztályveztő

B elgyógyász  m agánrendelőjébe társat ke
res. T el.: 0 6 -3 0 -4 0 4 -2 2 0  (este).
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az 1995 júliusában törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmények közül (II. rész)

P u lm o zym e  2500  U  (2 ,5  m g ) 2 ,5  m l in h a lá c ió s  o ld a t

A  kész ítm én y  hatóanyaga, a  dornáz alfa, gén tech n ológ ia i úton 
e lő á llíto tt hum án d ezoxir ibonu kleáz  (rh D N áz), hason ló  a v i
ze le tb ő l izo lá lt D N áz-h oz, a m e ly  az extracellu laris D N S -t ha
sítja ,

A  v iszk ó zu s, purulens secretu m  retenciója a légutakban csök
kent lé g z é s i funkciót ered m én yez é s  sú lyosbítja a fertőzéseket. A  
p u ru len s secretum  igen nagy  kon centrációban tartalm az extracel
lu laris D N S -t, egy v iszk ózu s po lian iont, m ely  azokból a széteső  
leukocytákból szabadul k i, m e ly e k  a fertőzésre adott válaszként 
halm ozódnak  fel.

In vitro a dornáz alfa a köp etb en  hidrolizálja a D N S -t é s  nagy
m értékben  csökkenti a cystikus fibrosisban term előd ő  köpet v isz 
kozitását.

H a tó a n y a g : 2 ,5  m g d o rn a se  alfa (rhD N ase) rekom bináns hu
m án dezoxiribonukleáz 2 ,5  m l-e s  am pullánként. A  Pulm ozym e  
steril inh alációs oldat kon centrációja  1000 E /m l (1 m g/m l), ahol 
1 G en en tech  egység/m l =  1 /r g /m l.

Segédanyagok: nátrium -klorid , vízm entes kalciu m -klorid .
J a v a lla to k : A  tüdőfunkció javítására, 5 éves életkor felett, cys

tikus fibrosisban szenvedő betegek n ek , akiknek forszírozott vi- 
tá lkapacitása (FVC) nem  k iseb b , m int a várható érték 40% -a.

E llen ja v a lla to k : T úlérzék en ység a gyógyszer hatóanyagával, 
ill .  segédanyagaival szem b en . 5  év alatti életkor.

A d a g o lá s  é s  a lk a lm a zá s: A z  ajánlott adag 2 5 0 0  E  (2 ,5  mg) 
dezoxiribonu kleáz napi e g y  alkalom m al. Tehát naponta eg y  2 ,5  
m l-es  am pulla tartalmát k e ll h íg ítás nélkül inhalálni. A z adagolás 
b árm ely  napszakban történhet.

E g y e s  21 éven felüli b e teg ek n ek  a gyógyszer napi kétszeri ada
g o lá sa  e lőn yös lehet.

M ellék h a tá so k : Gyakran előfordul pharyngitis, rekedtség, 
eseten k én t laryngitis, b őrk iü tés v iszk etésse l vagy anélkül.

A n aph ylax iás reakció elő fordu lásáró l n incs adat, enyhe é s  át
m en eti bőrpírt, csalánkiütést m egfigyeltek .

K linikai vizsgálatok során a betegek  kevesebb m int 5% -ában  
je le n t m e g  dornáz alfa e lle n i an titest, m ely eg y  betegben  sem  volt 
IgÉ  típusú . A  tüdőfunkció ja v u lá sá t tapasztalták a dornáz alfa e l
len i antitestek m egjelen ése  után is.

G y ó g y sz er k ö lcsö n h a tá so k : N e m  ism eretesek .
A  P u lm ozym e b iztonságosan  alkalm azható a cystikus fibrosis

ban szokásosan  alkalm azott gyógyszerekk el, p l. antibiotikum ok
kal, bronchodilatatorokkal, em észtően z im ek k el, vitam inokkal, 
in h a lác iós é s  szisztém ás kortikoszteroidokkal, valam int analgeti- 
cum okk al párhuzam osan.

A  P u lm ozym e oldathoz az  inhaláció során semmilyen más 
gyógyszert vagy oldószert nem szabad hozzáadni!

M ás gyógyszerrel keverve a  P u lm ozym e oldat vagy a hozzá
adott vegyü let szerkezete m egváltozhat és e lveszth eti hatékonysá
gát (inkompatibilitás)•

F ig y e lm eztetés: A  P u lm o zy m e kezelés m egkezd ésekor — a 
nyákoldó hatásból eredően  —  a  légzésfun kció  átm eneti rom lást 
m utathat é s  a köpetürítés fokozódhat.

A  készítm ényt fo lyam atosan naponta kell alkalm azni, m ert az 
adagolás felfüggesztése után gyorsan  visszaállhat a légúti nyák 
m agas viszkozitása , m ely  obstru kcióh oz és a légzésfu n k ciós érté
kek  rom lásához vezet.

L ég ző szerv i fertőzések fe llán go lása  esetén  a P u lm ozym e biz
ton ságosan  tovább adagolható.

A  k e z e lés  folyamán a b e teg n ek  folytatnia kell a Standard m ell
kasi fizioterápiát.

A  betegek P u lm ozym e kezelése csa k  állandó orvosi fe lügyelet 
m ellett történhet.

A  Pulm ozym e adagolására kom presszoros m eghajtású lég su 
garas porlasztó alkalm as (Pari B oy kom presszor LC vagy LL  
porlasztófejjel fe lszerelve).

A  beteg f ig y e lm ét fel kell h ívn i arra, hogy a porlasztót és 
kompresszort szigorúan az előírásoknak (ORKI eng. szám: 
12/1991.) m egfe le lően  szabad alkalm azni.

A jelenlegi tapasztalatok szerint ultrahangos porlasztók nem 
alkalmasak a P u lm ozym e adagolására.

A z  inkom patibilitás (lásd G yógyszerkölcsönhatások) veszélye  
m iatt a P u lm ozym e nem  keverhető m ás gyógyszerekkel vagy o l
datokkal a porlasztóban.

A  Pulm ozm ye am pulla teljes tartalm át hígítatlanul k e ll a por
lasztóba tölteni.

A  napi adagolás biztonságosságát é s  hatékonyságát m é g  nem  
igazolták 5  éves életkor alatti gyerm ekeken és azokon a b etege
ken , akiknek a forszírozott vitálkapacitása alacsonyabb, m int a 
várható érték 4 0% -a .

Terhes nőknek történő alkalm azásáról m ég nincsenek  adatok.
Á llatkísérletekben nem  befolyásolta a fertilitást és nem  volt te- 

ratogén. Ennek e llen ére  a Pulmozmye csak akkor adagolható ter
hes nőknek, ha az elkerülhetetlen.

N em  ism ert, h o g y  kiválasztódik-e az anyatejbe. Bár szisztém ás  
felszívódása elhanyagolható, szoptatás esetén alkalmazása nem 
javasolt.

Eltartása: erős fénytől és felm elegedéstő l védve, hű tőszek
rényben (2— 8 °C -on ).

Egyetlen a lkalom m al rövid ideig  m agasabb hőm érsék leten  is 
tárolható (legfeljebb  2 4  óráig m axim um  30  °C -ig).

M egjegyzés: +  C sak vényre adható k i, , ,S z ” je lz ésse l.
C so m a g o lá s: 6  am pulla.

L ubrifilm  szem ken ő cs

A  fehér lágy és a fo lyékony paraffin lágy ító  és kenő tulajdonságú. 
A  lanolin  felhasználása  lehetővé teszi a V /O  em ulzió kialakulását 
a könnyfilm m el, ez  biztosítja, h ogy  a készítm ény tapadni képes 
a szem  külső fe lszín én .

A  Lubrifilm  szem k en őcs m egelőzi a könnyfilm  elpárolgását és  
egyb en  nedvesíti a  felszínt. E zek a hatások kettős védelm et b izto
sítanak a szaruhártya hám rétegének.

Ö sszetétel: 5 g  kenőcsben
Vaselinum album  3 ,0 0  g
Paraffinum liquidum  1 ,5 0  g
Cera lanae 0 ,5 0  g

Javallatok: A  sz é l, a nap és egyéb  fizika i hatások következté
ben fellépő enyhébb szem irritáció m egszüntetése.

N edvesítőszerként használva m egvéd  a további irritációtól és 
szárazszem -syndrom a esetén enyhíti a szárazság okozta szem 
problémákat.

Ellenjavallatok: A  készítmény alkotórészei iránti túlérzékenység.
A d ago lás é s  a lk a lm a zá s: Két r izsszem nyi szem k en őcsöt kell 

a  lehúzott alsó  szem héj kötőhártyájára helyezni.
M ellék h atások : A  kenőcs alkalm azása hom ályos látást okoz.
G yógyszerk ö lcsön h atások : N em  ism eretesek .
F igye lm eztetés: A beteg figyelmét fel kell hívni a következőkre:
— A  készítm ényt csak  a kezelőorvos kifejezett utasítása esetén  

szabad 72 óránál tovább alkalm aznia.
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— A z alábbi tünetek é sz le lések o r  késed e lem  nélkül orvoshoz  
kell fordulnia: szúró szem fájdalom , sú lyos fejfájás (m igrén), a 
látóképesség m egváltozása (oldalirányban vagy frontálisan), hir
telen fe llép ő  hom ályos látás (csökken a látás é le sség e ), hirtelen  
fellép ő vérbőség, fényhatásra jelentk ező fájdalom , kettős látás.

Felbontás után 7  napig használható fel.
H asználata hom ályos látást ok oz, ezért alkalm azásának időtar

tama alatt járm űvet vezetn i, vagy ba leseti v eszé lly e l járó munkát 
végezni tilos.

T úladagolás és kezelése: Toxikus hatás nem  várható sem  ajava- 
solt dózisban való alkalm azás, sem  á tubus tartalm ának véletlen  
len yelése  esetén .

Eltartása: szobahőm érsékleten , 3 0  °C alatt.
M egjegyzés: V ény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 5 g/tubus.

Tilade M in t aeroszo l

A  m entholillatú inhalációs aeroszol hatóanyaga, a nedocrom il nat
rium gátolja a gyu lladásos sejtek aktivitását, m e ly ek  az asthma 
patom echanizm usában szerepet játszanak. M egakadályozza a 
gyu lladásos m ediátorok, m int a hisztam in é s  az e icosan oid ok  ki- 
szabadulását a h ízósejtek ből, valam int az eosin öp h il sejtek és 
neutrophilek kém otaktikus reakcióját.

Á llatkísérletekben a hatóanyag m egakadályozza az antigén k i
váltotta hörgőszűkületet, a légúti oedem a képződését, a késői re
akciót, valam int a hörgő hiperreaktivitás é s  a citrom sav kiváltotta 
köhögést, továbbá a nem  sp ecifik us ingerek (cigarettafüst, kén
d iox id , fizikai terhelés, h id eg  levegő) által'kiváltott hörgő hiper- 
reakti vitást.

Asthm ában a szer gyulladásgátló  hatása b izonyított, m ivel 
m egakadályozza az antigén kiváltotta eosinoph il beáram lást és 16 
hetes kezelés után a hörgő nyálkahártyájában csökkenti az akti
vált eosin op h ilek  szám át.

A z  asthm a kezeléséb en  a gyógyszerkészítm ény javítja a pulm o
nalis funkciót, csökkenti a sú lyos roham ok gyakoriságát, a bron- 
chospasm ust, a köhögést é s  a bronchialis hyperreaktivitást.

H atóan yag: 2  m g nedocrom ilum  natricum  adagonként, azaz 
2 2 4  m g nedocrom ilum  natricum  palackonként.

E gyéb  alkotórészek: dentom int, d ik lór-difluor-etán, diklór- 
difluor-m etán , szorbitán trioleát.

Javallatok: R everzib ilis obstruktiv légúti betegségek: asthma 
bronchiale; extrinsic és intrinsic form ája, asthm atikus bronchi
tis, k éső i típusú asthm a, terhelés és különböző stim ulusok  (hideg  
levegő, inhalált allergének , légszennyeződés) kiváltotta bron- 
chospasm us. Profilaktikus kezelésként folyam atosan alkal
m azható.

Ellenjavallatok: Acut bronchospastikus roham , bárm ely alko
tórész iránti túlérzékenység.

Adagolás: A szelep  egyszeri nyitásával 2 m g hatóanyagú per
m et távozik a palackból.

E gy palackból legalább 112 adag perm etezhető  ki.
G yerm ekeknek 12 éves kor felett adható, a felnőttekével azonos  

adag szükséges.
A  szokásos adag 2 -szer  2 b e légzés naponta, sú lyos esetben  

em elhető  naponta 4 -szer  2 b e légzésig , a beteg  állapotától 
függően.

E gyszeri dózisa  2 adag (4  m g), am ely  néhány perccel az expo
z íc ió  e lő tt alkalm azva több órán keresztül véd a bronchospasm us 
ellen .

A  napi összd ózis nem  lépheti túl a 8 adagot (16 m g-ot).
Mellékhatások: Fejfájás, gastrointestinalis tünetek: hányin

ger, hányás, étvágytalanság, hasi fájdalom , ízérzészavar. E zek  
rendszerint enyhék é s  átm enetiek.

Irritatio: köhögés vagy bronchospasm us ritkán előfordulnak.
Gyógyszerkölcsönhatások: N em  ism eretesek .
Figyelmeztetés: A  készítm ény nem alkalmazható akut asth- 

más roham tüneteinek enyhítésére.
A  gyógyszerkészítm ényt rendszeresen, m indennap kell al

kalm azni.
A zon  betegeken , akik asthmájuk m iatt m ás kezeiéb en  részesül

nek , a T ilade M int k iegészítő  kezelésként adható.

Sok esetben bizonyítottan fok ozza  a terápiás hatást, úgy  az 
egyéb gyógyszerek fokozatos csökkentése vagy elhagyása is le 
hetséges.

12 éves kor alatti gyerm ekeken a gyógyszer  hatékonysága és 
biztonságossága n em  bizonyított.

Á llatk ísérletes vizsgálatok  szerint vem h ességb en  és szoptatás
kor alkalm azásának n incs kockázata. K ellő  hum án tapasztalatok  
hiányában azonban terhesség  és szoptatás idején (különösen a 
terhesség első trimeszterében) használata kerülendő.

Eltartása: 2 5  ° C  alatti hőm érsék leten , közvetlen  napfénytől 
védve.

A  palack túlnyom ás alatt van! Tartalmát forró tárgyra vagy 
lángba p erm etezn i, továbbá az üres palackot tűzbe dob n i nem  
szabad.

Megjegyzés: +  C sak vényre adható ki.
Csomagolás: 2 db adago lósze lep es palack fúvókával/faltkar- 

ton (1 db ad agolószelep es pa lack  2 2 4  m g, 112 adag)

Proviron 2 5  tab le tta

A  m eszterolon eg y  szintetikus, orálisan  aktív androgén. Stim u
lálja az androgénfüggő funkciókat, e lő seg íti a m ásod lagos férfi 
nem i je lleg  kialakulását. A  gonadotrop inok term elését csak  igen  
kis m értékben befolyásolja , ezért m é g  nagy adagban sem  gátolja  
a tesztoszteron szintézist, és nem  akadályozza a sperm atogene- 
sist. Serkenti az erythropoesist, p szich ostim u lá ló  és aktiváló, va
lam int antidepresszív hatással is  rendelkezik.

3 0  m g m esztero lon  bevétele után a f iz io ló g iá s tesztoszteron  
szintnek m eg fe le lő  p lazm akoncentráció alakul k i, m ely  órákig  
fennmarad.

E lsősorban a vesén  át, k is m ennyiségben  a széklettel választó
dik ki. A  m esztero lon  a tesztoszteronnal ellentétben n em  alakul 
át ösztradiollá é s  erősebben k ap cso lód ik  a tesztoszteronkötó glo-  
bulinhoz.

H atóanyag: 2 5  m g m esterolonum  tablettánként.
Javallatok: C sökkent tesztoszteron  term elés okozta pszichove- 

getatív zavarok é s  teljesítm énycsökkenés kezelése  középkorú és 
idős férfiak ese tén , hypogonad ism us, infertilitás.

Ellenjavallatok: Prostatacarcinom a, férfi em lócarcinom a, 
fennálló vagy az anam nézisben szerep lő  m ájdaganat.

E gészséges egyén ek  esetén  az izom állom ány növelése  vagy a 
fizikai teljesítőképesség fokozása.

Adagolás: Pszichovegetatív zavarok, teljesítménycsökkenés, 
valamint impotencia coeundi középkorú és idős férfi betegek 
esetén:

— a kezelés kezdetén naponta 75 mg (3-szor 1 tabletta), míg 
kielégítő javulás nem mutatkozik;

— fenntartó kezelésre naponta 25—50 mg (1— 2 tabletta).
Hypogonadismus:
— a m ásod lagos nem i je lle g  kialakítására naponta 3 -szor  1—2  

tabletta, több hónapon át;
— fenntartó adagként naponta 2 — 3 tabletta.
Infertilitás:
— a sperm ium szám  n övelésére  naponta 2 — 3-szor 1 tabletta 

egy  teljes sperm atogenetikus c ik lu s alatt (9 0  napig). A  kezelés  
néhány hetes szünet után m egism ételh ető;

— az ejakulátum  fruktózkoncentrációjának növelésére post- 
pubertális L eydig-sejt e lég te len ségb en  naponta 2 -szer  1 tabletta 
több hónapon át.

Mellékhatások: Ritkán tú lérzék en ységi reakciók (a m etil- és 
propil-p-hidroxibenzoát tartalom  következtében), túl gyakori 
vagy tartós erekciók  (az adag csök k en tése  vagy a gyógyszer  teljes 
elhagyása szük séges).

Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható együtt:
— fenolbarbitállal (fokozza a szteroidhorm onok m etaboliz- 

m usát, csökk en het a m esztero lon  hatása).
Figyelmeztetés: A  k ezelés során a prosztata rendszeres (leg

alább évente történő) rektális vizsgálata  javasolt.
N em i horm onok alkalm azását követően ritkán jó indu latú , rit

kábban rosszindualtú m ájdaganatok kialakulását é sz le lték , m e
lyek egyes betegekben é le tv eszé ly es hasűri vérzést okoztak. K ife
jezett ep igasztfiá lis  panaszok, máj nagyobbodás vagy intraabdo-
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m in á lis v érzés je len tk ezések or m ájdaganat gyanúja m erülhet fel 
é s  szük ség  esetén  a gyógyszer  szed ését azonnal le  kell állítani.

Túladagolás esetén  n in cs m eg fe le lő  tapasztalat, tüneti kezelés  
javaso lt.

Eltartása: szobahőm érsékleten .
Megjegyzés: +  C sak vényre adható k i „ S z ” je lz ésse l.
C so m a g o lá s :  2 0  é s  5 0  tabl.

K a lin o r  pezsgő tab le tta

H atóanyaga, a kálium -citrát egyrészt p ó to lja  a különböző okok  
m iatt h iányzó kálium  m en n yiséget, m ásrészt a v ize let a lkalizáci- 
óját eredm ényezi a gyorsan bikarbonáttá m etab olizálódó citrát 
révén . A z  alkalizációval egy id ejű leg  a vesetu bu lu sok  kálium  ki
vá lasztása , s ezáltal a citrát v ize lette l történ ő  elim inációja  fokozó
d ik . A  kalcium -oxalát kristály k ép ződ ése  csö k k en , m ivel a sza
bad kalciu m  a citráthoz kötődik . A  kalciu m -foszfát képződés az 
alkalik us v ize letb en  is csö k k en , m ert a v ize le tb en  a citrát közvet
len ü l gátolja a kristály képződést.

A  kálium -citrát orális adagolás esetén  gyorsan  fe lszívód ik  az 
em észtőren dszer  fe lső  traktusából. N o rm á lis  kálium  egyen sú ly  
e se té n  az orálisan adagolt kálium nak 8 órán belül m integy  
90%  -a , 24’ órán belül több m int 98% -a vá lasztód ik  ki a v esén  ke
resztü l.

1 pezsgőtabletta ( =  4 0  m m ol K + )  b evéte lét követően a kálium  
p lazm aszin t 3 0  perc elteltével m integy 0 ,5 — 1 m m ol/l-re l nő m eg.

Hatóanyag: 2,17 g  trikalium  citr icum , 2  g  kalium  hydrogen- 
carb on icu m  2 ,0 5 7  g acidum  citricum  anhydricum .

Segédanyag: 1,42 g  saccharóz tablettánként.
A  fogyasztásra alkalm as oldat 4 0 ,00  m m ol kálium  iont (ez 

m e g fe le l kb. 3 g  K Cl-ban lév ő  kálium nak) é s  legalább 13,3 m m ol 
citrát iont tartalmaz.

Javallatok: K álium  pótlásra: hyp okalaem ia  (3 ,2  m m ol), k ü lö
n ö sen  egy id ejű  m etabolikus ac id osis, hyp okalaem iás neurom us
cu laris  betegségek  é s  szívritm uszavarok, hyp okalaem ia egyidejű  
d ig itá lis  k ezelés esetén.

H ypok alaem ia  m egelőzésére: k eto -acid osis esetén .
Ellenjavallatok: Dehydratio, beszűkült vesefu nk ció , A ddison- 

kór, adynam ia ep isod ica  hereditaria.
A d a g o lá s:  A z  adagot a szérum  kálium szinttő l függően k ell be

állítan i. N ap i 5 0 —100 m m ol (1— 2 pezsgőtabletta) kálium  általá
ban e lé g sé g es  é s  az ezt m eghaldó  adagban n em  adható.

A z  egyszer i adag nem  haladhatja m eg  a 4 0  m m ol kálium ot, 
azaz 1 K alinor 4 0  pezsgőtablettát.

A  pezsgőtablettát 1 pohár v ízb en  (1— 2  d l) feloldva lassan , 
10— 15 perc alatt kortyolgatva, étkezés k ö zb en  kell m egin n i, 
igén y  szerint cukorral vagy g y ü m ö lcs lév e l ízesítve. A  terápiát 
fo lytatn i k ell a kálium hiány m egszűntéig .

A  napi két pezsgőtablettát eg ész  napra e lo sztv a  kell bevenni. 
F olyam tos pótlás javasolt, am ennyiben  a kálium hiányt nem  sik e
rül m egszüntetn i. M ás esetb en  néhány nap, Ш. hét elegen dő a  h i
ány m egszüntetésére.

M ellék h a tá so k : É tkezéskor való bevételkor gastrointestinalis 
m ellék hatások  ritkán fordulnak e lő . H ányinger, hányás az arra 
h ajlam os betegek nél. E ructatio (b ö fögés), gyom orégés, puffa
dás, h asi fájdalom  és h asm en és. Ism ert a llerg iás reakció fig y e l
h ető  m eg.

G y ó g y szerk ö lcsö n h a tá so k : A z  extracellu láris kálium kon
cen tráció  növekedése csökk en ti a sz ív g lik o z id o k  hatását, a k á li
um k oncen tráció  csökk en ése  növeli a sz ív g lik o z id o k  arrhythm o- 
gen  hatását. A ldoszteron  antagonisták, kálium  spóroló  
diuretikum ok , A C E -gátlók , n em  szteroid  gyu ladáscsökkentők , 
n em  depolarizá ló  perifériás izom relaxánsok  egy id ejű leg  alkal
m azva  csökk en tik  a v ese  kálium  ürítését. (A  széru m  kálium  szint 
ren dszeres e llen őrzése  szü k séges.)

F ig y e lm ez te té s:  A lkalm azás e lő tt e llen ő r izn i k ell az elektrolit
háztartást é s  a sav-bázis egyen sú ly t, a sz ívritm ust és a vesefu nk
c ió t , k ü lön ösen  idős betegeken . E zen  param éterek további e lle 
n ő rzése  a k ezelés során is szü k séges, e le in te  rövidebb, majd  
h osszab b  időközönként. A  K alinor 4 0  pezsgőtablettát csak k e llő  
k örü ltek in tésse l leh et alkalm azni sarlósejtes anaem ia, valam int 
kálium  sp óroló  diuretikum ok, aldoszteron antagonisták, A C E -

gátlók , anticholinerg szerek  és potenciálisan  nephrotoxikus 
gyógyszerek  (p l. nem  sztero id  gyulladáscsökkentők) egyidejű a l
kalm azása esetén .

T erhesség, szoptatás alatti káros m ellékhatások nem  ism ertek.
D iabeteses betegnél történő adáskor figyelem be kell venni, hogy 

a készítm ény pezsgőtablettánként 1,42 g  szacharózt tartalmaz.
Túladagolás: E gyidejű leg  fennálló acid osis, ille tv e  veseelégte

len ség  ese tén  hyperkalaem iát okozhat. E lsősorban  cardiovascu
laris tünetek  jelentkeznek; bradycardia, atrioventricularis b lock , 
bizonyos estekben kam rafibrilláció vagy d iasto lés szívm egállás 
léphet fe l. M agas, c sú c so s , szim m etrikus T-hullám ok, valamint 
nagyon m agas kálium szin tnél a QRS kom plexus k iszé lesed ése  és 
hyp oten sio  léphet fel. N eurom uscu laris tünetek: paraesthesia, 
ascendens paralysis és zavart állapot. A  6,5 m m ol/1 feletti kálium  
plazm aszin t é le tveszé lyes , 8 m m ol/1 felett gyakran letális. A  hy
perkalaem ia k ezelése  az in toxikáció  sú lyosságától függően:

1. A zon n ali m éregtelen ítés antidotum m al, p l. 10—2 0  m l 
10%-os ka lciu m  gluconat o ld at intravénás adagolásával.

2 . A  szérum  kálium  koncentráció  csökk en tése a kálium  extra
cellu láris térből az intracellu láris térbe történő bev ite le  útján, p l. 
glükóz- é s  inzulin infúzióval.

3. K álium  elim ináció  révén , p l. a gastrointestinalis traktuson 
keresztül ion cserélők  (p l. R eson ium  A ) orális b ev itele  vagy b e
öntés révén.

B izon yos esetekben a gyors hem odia lízis é letm en tő  lehet.
Eltartása: szobah őm érsékleten , nedvességtől védve. A  pezsgő- 

tabletta k iv éte le  után a fém tubus teteje azonnal zárandó.
Megjegyzés: C sak vényre adható ki.
C so m a g o lá s :  15 db.

L aevo fusin -Iso ton  o ld a t — in fúzióhoz  
(e lek tro litkoncen trá tum )

A  „L aevofusin -Isoton  oldat —  in fú zióh oz” elektrolitkoncentrá
tum , m e ly  in fú ziós oldatok  k iegészítésére szo lgá l. K izárólag in
fú ziós o ldathoz (v ivőoldathoz) hozzákeverve alkalm azható.

A  nátrium é s  a klorid az extracelluláris tér legfontosabb elekt
rolitjai.

A  N a + koncentrációja a p lazm ában 143 m m ol/1, az interstitia
lis  folyadékban 145 m m ol/1, a C l-  koncentrációja 101 mmol/1 a 
plazm ában, ill. 114 m m ol/1 az  interstitialis folyadékban.

E lsősorban  a N a + é s  a C l-  ion ok  koncentrációjától függ az 
extracellu láris tér ozm olaritása és ezeknek az ionoknak van a leg
fontosabb szerepük a folyadékm egoszlás szabályozásában is. A  
N a + és C l-  felszaporodása az extracelluláris fo lyadék  m ennyi
ségének  növekedéséhez, eze n  ionok  csökkenése —  ennek m egfe
le lő en  —  az extracellu láris tér folyadéktartalm ának csökk en ésé
hez vezet.

A  kálium a  legfontosabb intracellu láris kation, koncentrációja  
a plazm ában é s  az interstitialis folyadékban egyaránt 4  mmol/1 
körül van. A  kálium nak rendkívül nagy je len tő ség e  van a m em b
ránpotenciái fenntartásában, íg y  hatással van több ek  között az 
idegrendszer, a váz-, szív- é s  sim aizom sejtek ingerelhetóségére. 
A  laktát m egk öti a H + ionokat é s  tej savként v esz  részt az anyag
cserefolyam atokban.

E nnek eredm énye a bikarbónát m egtakarítás, ill. a 
bikarbónát— szénsav— szén -d iox id  pufferrendszer teherm entesí
tése az anyagcsere savi irányban történt eltolódásakor.

К foszfát —  nagyrészt szerves vegyületek alkotórészeként — a 
legfontosabb intracellu láris an ion , koncentrációja a  plazm ában  
és az in terstitialis folyadékban egyaránt 1 m m ol/1 körül m ozog. 
A  foszfát szám os élettani folyam atban játszik  fontos szerepet (pl. 
a szénhidrát-anyagcserében, az energia háztartásban, enzim ek  
aktivitásában, horm onok hatásában, a sav-bázis egyen sú lyban , a 
csontszövet m ineralizációjában stb .). Ennek e llen ére  az em lített 
folyam atokban csak  igen nagy m értékű foszfáthiány esetén  követ
keznek b e  zavarok. M in thogy az erek fala a kis m olekulatöm egű  
elektrolitokat átereszti, az erekb e juttatott elektrolitoldatok már 
nagyon rövid időn belül az extracellu láris térbe — az interstiti- 
umba — jutnak.

A  nátrium , a kálium , a k lorid  és a foszfát m ozgását az extra- 
é s  az intracellu láris tér között nagyrészt ion-pum pák teszik  lehe-
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tővé (aktív transport), a laktátot elsősorban a máj (akár óránként 
10 grammnyi mennyiségig is) tudja értékesíteni.

A nátrium, a kálium, a klorid és a foszfát kiválasztása túlnyo
mórészt a vesén át történik, de a gastrointestinalis veszteségnek 
(pl. foszfát esetében) vagy a szokatlanul nagyfokú verejtékezés 
miatti nátrium- és kloridvesztésnek is lehet klinikai jelentősége.

Ha a Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum az előírások
nak megfelelő módon hígítva kerül felhasználásra [tehát 1 ampul
la Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum +  500 ml infúziós 
oldat (vivőoldat*)], az elkészített „fiziológiás elektrolit — infú
ziós oldat” elektrolitkoncentrációja körülbelül az extracelluláris 
folyadék elektrolitkoncentrációjának felel meg (fiziológiás elekt
rolit — infúziós oldat).

A fentiek szerinti „fiziológiás elektrolit — infúziós oldat” be
vitelekor:

— „szabad víz” nem jut a szerveztbe,
— csak a nátrium, a kálium és a klorid koncentrációk felelnek 

meg a fiziológiás értékeknek,
— a /(«ártartalom  nagyobb, így a napi foszfát igény fedezését 

teszi lehetővé,
— az oldat magnéziumot és kalciumot nem tartalmaz az extra

celluláris tér fontos ionjai közül [ezeket az ionokat (rövid időn át 
törénő infúziós kezelés során) felesleges pótolni, hisz a szervezet 
normális körülmények között elegendő gyorsan mozgósítható 
tartalékkészlettel rendelkezik],

— fontosabb viszont, hogy az extracelluláris folyadék bikar
bónát szintje laktat bevitelével stabilizálva legyen [a laktát meta- 
bolizálódása enyhe alkalizáló hatással jár, ez a tulajdonsága külö
nösen az extracelluláris folyadék pótlásakor és hypotoniás 
(hyponatraemiás) dehydratio kezelésekor, acidotikus állapotok
ban kedvező].

Ha vér- vagy plazmavesztés miatt elektrolitoldat kerül alkal
mazásra, az extravasalis térbe való gyors kiáramlás miatt csak 
30—40 percen át lehet számítani volumenpótló hatásra.

Az elektrolitoldatok tehát csak átmenetileg képesek a csökkent 
vértérfogat pótlására, ezenkívül oedemaképzódéssel is számolni 
kell. Amikor volumenpótlásra van a betegnek szüksége, plazma
készítmények, erythrocytakoncentrátum vagy kolloidális plaz
mapótló és elektrolitoldat egyidejű alkalmazása eredményes terá
piás módszernek bizonyul.

Az előírásoknak megfelelően elkészített, fiziológiás elektrolit 
— infúziós óidat” (bár fosZfáttartalrrtát figyelembe kell venni — 
l. a Gyógyszerkölcsönhatás részt) felhasználható vivőoldatként, 
mert alkalmazása a szervezet számára jó l elviselhető.

A Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátumból az ajánlott mó
don készített „fiziológiás elektrolit — infúziós oldat” elektrolit
koncentrációja és ozmolaritása az alábbi:

Elektrolitkoncentráció):
Na+ 139,4 mmol/1
K+ 4 ,8  mmol/1
Cl“  96,2 mmol/1
laktát-  38,5 mmol/1
foszfát 5,3 mmol/1

Ozmolaritás (az alkalmazott vivőoldattól függően):
+  5%-os glükóz infúzió: 556 mOsm/1
+  10%-os glükóz infúzió: 827 mOsm/1
+  aqua destillata pro injectione: 284 mOsm/1

Összetétel ampullánként (20 ml)
Natrium chloratum 2,922 g
Natrium dihydrogen phosphoricum 0,039 g
natrium hydroxydatum 0,890 g
Kalium dihydrogen phosphoricum 0,340 g
Acidum laeticum 2,000 g

* Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet használni:
— 5%-os glükóz infúzió,
— 10%-os glükóz infúzió,
— injekcióhoz való deszüllált víz.

Aqua destillata pro injectione ad 20,00 ml
Elektrolittartalom mmol/20 ml (ampul

lánként)
N a+ 72,5
K+ 2,5
C l-  5Ö,0
laktár 20,0
foszfát 2,75
pH: 6 ,5-7 ,5

Javallatok:
— Extracelluláris folyadék pótlása — különösen acidotikus 

állapotokban [hypotoniás (hyponatraemiás) dehydratio esetén 
nátrium-klorid-tartalmú elektrolitkoncentrátumok egyidejű al
kalmazásával).

— Dehydratio esetén — főleg akkor, ha nem állnak rendelke
zésre laboratóriumi eredmények —, a kezelés bevezető szaka
szában.

— Átmeneti volumenpótlás (lehetőleg erythrocytakoncentrá- 
tummal, plazmával, teljes vérrel vagy volumenpótló kolloid ol
datokkal együtt).

— Enyhe metabolikus acidosis.
— Kompatibilis gyógyszerek és elektrolitkoncentrátumok szá

mára (megfelelő módon hígítva) — vivőoldat.
Ellenjavallatok: Bizonyított hypematraemia, hyperchlor- 

aemia, hyperphosphataemia, alkalosis, hypertoniás (hypernatra- 
emiás) dehydratio, hyperlactataemia, súlyos májfunkciós zava
rok, hyperhydratio (oedema), az alkalmazott vivőoldattal 
szembeni ellenjavallatok.

Tüdőoedemában, dekompenzált szívelégtelenségben, oliguria 
és anuria esetén a „fiziológiás elektrolit — infúziós oldat” — 
mint minden más infúziós oldat — csak nagy óvatossággal 
adható.

Adagolás és alkalmazás módja:
Az alkalmazás módja: Kizárólag intravénás cseppinfüzióban, 

csak megfelelő infúziós oldathoz (vivőoldathoz) keverve hasz
nálható.

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet alkalmazni:
— 5%-os glükóz infúzió,
— 10%-os glükóz infúzió,
— aqua destillata pro injectione.
A vivőoldathoz való keverés módszere:
1. Egy ampulla Laevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum — 

infúzióhoz tartalmát steril 20 ml-es fecskendőbe fel kell szívni.
2. Az alkalmazni kívánt infúziós oldat kiválasztása után, 

70%-os alkohollal kell fertőtleníteni azt a területet, ahol az infú
ziós oldatot tartalmazó üveg vagy tasak átszúrásra kerül.

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin-Isoton elektrolitkon
centrátum befecskendezése, ill. a tű kihúzása után jól össze kell 
keverni az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infúziós 
oldatot.

Adagolás
A z  alkalmazandó mennyiség a beteg folyadék- és elektrolit

szükségletétől függ.
Felnőtteknek
A szokásos napi adag: 1000 ml „fiziológiás elektrolit — infúzi

ós oldat” .
Nagyobb mennyiségek infundálása esetén az alkalmazott infú

ziós oldat adagolásával kapcsolatos esetleges megszorításokat is 
figyelembe kell venni.

Az infúzió maximális sebessége
Óránként 100 mmol nátriumnál többet nem szabad infundálni.
Az előírásoknak megfelelően hígított Laevofusin-Isoton elekt- 

rolitkoncentrátumot tartalmazó infúziós oldatból kb. 540 ml/óra 
az infündálási sebesség felső határértéke.

A „fiziológiá elektrolit — infúziós oldatból” 540 ml/óra, azaz 
9 ml/perc (180 csepp/perc) a maximális infúzió sebesség.

Az alkalmazott infúziós oldatra vonatkozó mennyiségi meg
szorításokat be kell tartani.

(Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek nem testsúlyra 
számítva vannak megadva, hozzávetőleg 70 kg súlyú betegekre 
vonatkoznak.)
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A z infúziós mennyiségek m l-röl cseppekre történő átszámolása- 
kor olyan az infúziós szerelék, am elynél 20 csepp tesz ki 1 ml-t.

Gyermekeknek
Sh ock ot o k o zó  dehydratio e se té n  — a laboratórium i le le tek  is 

m erete nélkü l —  kezdetben 2 0 — 3 0  m l/ttkg „ fiz io ló g iá s  elektrolit 
— in fú z iós o ld at” alkalm azása javasolható , m elyet ilyenkor aqua 
destillata pro injectione v ivőo ld atta l történő h ígítással célszerű  
e lk észíten i.

A  rehidrálással kapcsolatos további tennivalókat a laboratóriu
m i le letek  figyelem b evéte lével k e ll m eghatározni.

M ellék h a tá so k : Óránként 100 m m ol-nál több nátrium  bevite
lekor a tü d őoed em a kialakulásának é s  a keringés túlterhelésének  
v eszé ly e  áll fenn.

A z  alkalm azott infúziós o ld a to k  m ellékhatásait is  figyelem b e  
kell venn i.

G y ó g y szerk ö lcsö n h a tá so k : A kompatibilitást (összeférhetősé- 
get), az esetleges anyagkiválást lega lább  vizu álisan  gondosan  e l
len őrizn i k e ll ,  d e  így is fennnáll a szem m el nem  érzék elhető  ké
m iai, további terápiás inkom patib ilitások  v eszély e  abban az 
esetben:

—  ha a L aevofúsín-Isoton elektrolitkoncentrátum ot nem  az 
ajánlott in fú z ió s  oldatokhoz (v ivőold atokh oz) keverik  hozzá  
(lásd az alkalm azás módját tárgyaló  részt);

—  vagy a a L aevofüsin-Isoton elektrolitkoncentrátum  m ellett 
egyéb  gyógyszert (infúzió k ész ítésére  alkalm as koncentrátum o- 
kat, in jek ciós oldatokat, in jekció  készítésére  alkalm as poram pul
lák tartalm át) is  hozzákevernek az  in fúziós (v ivő-) oldathoz.

A  L aevofusin-Isoton elektrolitkoncentrátum  foszfáttartalm át 
fig y elem b e  k e ll venni. Fennáll u gyan is a csapadékkiválás veszé
lye, m indenekelőtt akkor, ha m agn éziu m - vagy k a lc iu m ion ok  ke
rülnek az infúndálandó fo lyadékba.

F ig y e lm ez te té s:  A készítmény kizárólag infiíziós oldathoz ke
verve használható.

A  szérum  elektrolit-szintek é s  a  sav-bázis háztartás gon d os e l
len ő rzése  szükséges.

A  vér pH -jának eltolódása a kálium  m egoszlás m egváltozását 
eredm ényezik: a pH 0,1 értékkel történő em elkedésekor a szérum  
kálium -szin t 0 ,4 —1,2 m m ol/literrel csökken.

H og y  a laktát alkalizáló hatását k i tudja fejteni, a  jó l  m űködő  
aerob anyagcsere (m egfelelő  oxigénellátottság) elengedhetetlen  
feltétel.

A  L aevofüsin-Isoton  elektrolitkoncentrátum  — in fú z ióh oz  ké
szítm ényt t ilo s  hígítatlanul in jic iá ln i vagy infundálni.

A  fe lh asznált infúziós o ld at (v ivőold at) alkalm azására vonat
kozó e lő írásokat figyelem be k e ll venni.

Terhesség és szoptatás időszakáb an  a készítm ény alkalm azását 
ille tően  n in csen  szükség m egszorításokra.

C sak tiszta é s  színtelen o ld at használható fel.
Eltartása: szobah őm érsékleten (15— 25 °C között).
M eg jeg y zés: Kizárólag fek vőbeteg-gyógyin tézeti felhasz

nálásra.
C so m a g o lá s :  25 X 20  m l.

Tanakan 4 0  m g /m l oldat;
Tanakan 4 0  m g film ta b le tta

H atóanyagának, a Gingko b ilo b a  kivonatának farm akológiai tu
lajdonságai a  sejtm etabolizm usra, a  m ikrocirculatióra és a nagy
erek vasom otor-aktivitására k ifejtett, bizonyított hatásának ered
m ényei.

A  G in gko b iloba  kivonat vasoregu latiós hatása a nagyárteriák, 
a cap illar isok  é s  a vénák te ljes eg észére  kiterjed. E z a hatás adag- 
függő é s  az  ér  m ilyenségétő l, átm érőjétől és szöveti eredetétől, 
valam int a basa lis tónustól é s  az  érfal állapotától függ; serkenti 
az en doth el-függő  relaxing-faktor (E D R F) term elését.

K özöm b ösíti az arteriaspasm usokat, értágító hatása van a vé
nákon; a  testtartás-változtatásra adott válaszként szabályozza a

vénás kapacitást, c sök k en ti a capillaris hyperperm eabilitast, és  
erősíti a capillaris e llen á llá st. Jelentős az oedem aellenes hatása  
m ind az agyban, m ind a  periférián; v éd i a vér-agy és a vér-retina  
gátat. Továbbá erősen  gátolja a szérum  —  pathologiás je le n ség  
következtében fe llép ő  —  proteolytikus aktivitását.

A  hatóanyagnak a vérlem ezk ék  és a vörösvérsejtek hyperaggre- 
gatiójára és a m icrokeringés throm botikus folyam aira kifejtett 
rheolog ia i hatását in v itro  é s  in vivo egyaránt vizsgálták. A  v iz s 
gálatok alapján ezek  a  tulajdonságok a m em bránstabilizáló hatá
so n , a prosztaglandin-szintézisbe való  beavatkozáson, b izonyos  
bio lóg ia ilag  aktív en d o g en  anyagok (h isztam in, bradikinin stb .) 
hatásának gátlásán é s  a  vérlem ezke-aktiváló  faktorra (PAF) kifej
tett gátláson alapulnak.

A  vizsgálatok kim utatták a sejtm etabolizm usra, ezen belü l is 
kü lönösen  az agyi neuronokra és a sen soros idegsejtekre kifejtett 
protektiv hatását. A  v izsgá la ti állatokban ezt a tú lélési hányados, 
a kéregbeni ATP- é s  laktátarány, és a jo b b  glükóz- és ox igén felvé
te l mutatja. A m i az á lla tok  v ise lk ed ését ille ti, a protektiv hatás 
jo b b  teljesítm ényt eredm ényez a kü lönböző  tesztekben.

B efolyásolja  az idegrend szeri m ediátorok  (noradrenalin, dopa- 
m in , acetilkolin  stb .) felszabadulását, újrafelvételét és leb om lá
sát, vagy a m em bránreceptorokhoz való  kötődési képességüket.

E gyes farm akológiai hatásait annak a je len tős antagonista ha
tásnak tulajdonítják, am elyet a szabad gyökök  képződésére és a 
sejtm em brán lip id-peroxidációjára fejt k i.

H atóan yag: 4 0  m g  extractum  gingk o  b ilobae m l-enként; 4 0  
m g  extractum  g ingk o  b ilobae téglavörös színű , korong alakú, 
dom ború felü letű film tablettánként.

Javallatok:
—  Idős betegek p ath olog iás sze llem i lerom lásában (a fig y e 

le m , ill. a m em ória  zavara stb.) a tünetek  korrektiv kezelése.
— A  claudicatio interm ittens 2 -e s  stádium ában, a láb króni

kus obliteratív érb etegségéb en  tüneti kezeiére.
— Raynaud-syndrom ában adjuvánsként.
—  B izonyos széd ü léses  és/vagy a h a llást érintő tünetekben, és  

bizonyos, feltételezetten  ischaem iás eredetű , hallásvesztéssel já 
ró esetekben.

— Ajánlott az alkalm azása a valószín űen  ischaem iás m ech a- 
nizm usú retina-problém ákban.

E llen javalla tok : A  készítm ény valam ely  alkotórészével szem 
beni túlérzékenység.

Terhesség, szoptatás: A z állatk íséreltek nem  mutattak terato
gen  hatást. E m berben nem  állnak rendelkezésre pontos ep id e
m io ló g ia i adatok. E z  id e ig  nem  szám oltak be sem m ilyen m alfor- 
m atióról. Ennek e lle n é re  alkalm azása terhességben  és szoptatás 
időszakában csak  az előny/kockázat g on d os egyed i m érlege lése  
alapján történhet.

A d agolás: S zo k á so s adagja felnőtteknek naponta 3-szor 1 m l 
oldat (m érőpipetta m e llék elv e ) étkezés közben vagy után, 'ki p o 
hár v ízz e l hígítva vagy  naponta 3-szor 1 film tabletta, étkezés k öz
b en  vagy után bevéve.

M ellék h atások : R itkán előfordulhat em észtési zavar, bőrtü
net, fejfájás.

G y ó g y szerk ö lcsö n h a tá s: Ez ideig  n em  ism eretes.
F igye lm eztetés: A  készítm ény nem  vérnyom áscsökkentő, és  

n em  helyettesítheti va g y  pótolhatja artériás hypertensio k ez e lé se 
kor a specifikus gyógyszerelést.

Eltartása: A z  o ldat hű vös, sötét helyen; a filmtabletta szob ah ő
m érsékleten.

M egjegyzés: V ény nélkü l is kiadható.
C so m a g o lá s: 3 0  m l oldat műanyag adagoló pipettával. 3 0  db  

film tabletta.

Dr. H ardy G ézáné — O G Y I T örzskönyvező O sztály  
(Budapest, Zrínyi u. 3. 1051)
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