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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 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 megszerkesztem.

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.: 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. 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.

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, Pf.: 94. 1327.

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.



Neurofibromatosis 1. típusának endokrinológiai szövődményei

Tóth Miklós dr., Szűcs Nikoletté dr., Rácz Károly dr., Varga Ibolya dr., Hüttl Kálmán dr.1, 
Perner Ferenc dr.2 és Gláz Edit dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)
Ér- és Szívsebészeti Klinika (igazgató: Nemes Attila dr.)1
Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest (igazgató: Perner Ferenc dr.)2

A neurofibromatosis 1. típusa a leggyakoribb autoso
malis dom inánsan öröklődő megbetegedés, mely gyak
ran szövődik secunder hypertoniával és főként neu- 
roectoderm alis eredetű daganattal. A szerzők 3 család 
összesen 60 tagjának értékelése során 13 neurofibro- 
más beteget kutattak fel, közülük hetet részletesen vizs
gáltak. Ism ertetik betegeik kórtörténetét: 1. Egy eset
ben az incidentalisan felfedezett mellékvese-daganat 
phaeochrom ocytom ának bizonyult. 2. Hyperthyreosis- 
sal is összetéveszthető panaszok miatt a phaeochromo- 
cytom ában szenvedő betegen éveken át thyreostaticus 
kezelés történt. A neurofibromatosis felismerése veze
tett el a pheochrom ocytom a diagnózisához. 3. Fiatal 
nőbetegben praeeclampsiás terhességet követő szülés 
után súlyos HELLP-syndroma (haemolysis, emelkedett 
májenzimek, alacsony throm bocytaszám ) alakult ki. A 
betegen renovascularis hypertoniát igazoltunk, percu- 
tan angioplastica eredményeként a hypertonia meg
szűnt. 4. Neurofibromás beteg panaszainak hátterében 
centrális hypadrenia igazolódott és a folyamatos gluco
corticoid substitutio mellett az addig terápiarezisztens- 
nek bizonyult vashiányos anaem ia is megszűnt. Bete
geink kortörténete jelzi, hogy a neurofibromatosis és az 
ehhez társuló szekunder hypertoniák nem  kellően is
mertek az orvosi gyakorlatban; ezen betegek rendsze
res orvosi ellenőrzése lenne indokolt megfelelő egész
ségügyi centrum okban.

Kulcsszavak: neurofibromatosis 1. típus, hypertonia, phaeo- 
chromocytoma, arteria renalis szűkület, HELLP-syndroma

Endocrinological complications of neurofibromatosis 
type 1. Neurofibromatosis type 1 is the m ost common 
autosomal dom inant inheritable disease, which is often 
associated with secondary forms of hypertension and 
with tum ors of neuroectoderm al origin. The authors 
present the results of evaluation of 60 m em bers of 3 
families. Of the 60 family m em bers, 13 subjects had 
symptoms of neurofibromatosis type 1 disease, of 
which 7 subjects were evaluated. The case histories of 
patients are discussed: (1) An incidentally discovered 
adrenal tum or was proved to be a pheochrom ocytom a. 
(2) Because of complaints sim ilar to thyrotoxicosis, thy- 
rostatic drugs were adm inistered for years w ithout ef
fect and, finally, an adrenal phaeochrom ocytom a was 
diagnosed after the presence of neurofibromatosis was 
established. (3) Preeclamptic pregnancy of a young 
prim igravida complicated with severe HELLP syn
drome (hemolysis -  elevated liver enzymes -  low 
platelet count) led to thorough evaluation which re
vealed renal artery stenosis. In this patient, percuta
neous renal artery  angioplasty resulted in a complete 
cessation of hypertension. (4) Glucocortocoid replace
ment therapy in a patient with neurofibrom atosis type 
1 resulted in a complete norm alization of both sec
ondary adrenal insufficiency and a previously unex
plained iron-refracter iron-deficient anemia. The case 
histories of the patients dem onstrate a lack of in-depth 
knowledge of neurofibromatosis in clinical practice. A 
regular follow-up of neurofibromatosis patients is sug
gested in specialized health centers.

Key words: neurofibromatosis type 1, hypertension, pheo
chromocytoma, renal artery stenosis, HELLP syndrome

A neurofibromatosis 1. típusa a leggyakoribb autosom a
lis dom inánsan öröklődő megbetegedés, gyakorisága kb. 
1/4000. A diagnózis alapjául szolgáló leggyakoribb típu
sos bőrelváltozások (multiplex cutan neurofibromák, 
tejeskávé foltok) rendszerint csupán kozmetikai prob
lémát jelentenek. Az esetek kb. '/3-ában azonban számot
tevő diagnosztikus és/vagy terápiás problém át jelentő 
daganatos megbetegedés alakul ki (9).

A m agyar orvosi irodalomban három  esetism ertetés
sel találkoztunk, melyekben a neurofibrom atosis és hy
pertonia társulását vizsgálva szövődményként renovas
cularis hypertoniáról (11,17), ill. phaeochrom ocytom á- 
ról (2) számoltak be. M unkánk átfogó jellegű a neuro- 
fibromatosisos családok, ill. egyének száma alapján.

Család- és esetismertetés
Rövidítések: HELLP = haemolysis, emelkedett májenzimek, alacsony 
thrombocytaszám; CT = computertomographia; MR = mágneses re
zonancia; MIBG = metajód-benzil-guanidin

Tanulmányunk alapját három, a családtagok tudom ása 
szerint egymástól független család képezi (1. táblázat).

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 31. szám 1683



1. táblázat: A vizsgálatba bevont családok fontosabb adatai

I. II. III.
család család család

A vizsgált generációk száma 4 4 2
A vérrokonok száma 
Ebből:

32 25 3

általunk vizsgált
orvosi dokumentumok alapján

7 4 3

értékelt 2 0 0
rokonok elmondása alapján értékelt 

1. típusú neurofibromatosisos betegek
23 21 0

száma
Neurofibromatosis szövődményeként

8 4 1

értékelt daganatok száma 5 1 1
Renovascularis hypertonia előfordulása 0 1 0

2. táblázat: Neurofibromatosis 1. típusának diagnosztikus 
kritériumai*

A diagnózis felállításához az alábbiak közül 2 vagy több kritéri
um megléte szükséges:

5 6Í* 7 *  8 *  9] 1ÖT 11

egészséges nő O  neurofibromós nő 0  neurofibromas nő d a - ^
ganatos szövődménnyel

egészséges ffi Q  neurofibromós ffi [ ]  neurofibromós ffi da - J
ganatos szövődménnyel

1. ábra: A közleményben tárgyalt I. család családfája. Áthúzva: 
elhunyt családtag; *: általunk vizsgált családtag; jobb felső 
szám: születési év; jobb alsó szám: elhalálozás éve;
NF: neurofibromatosis

1. Café au Iáit foltok száma 26
prepubertalisan: 5 mm 
postpubertalisan: 15 mm

2. Neurofíbromák száma a2,
vagy 1 plexiform neurofibroma

3. Axillaris vagy inguinalis szemölcsök
4. Opticus glioma
5. Lisch-csomók (iris hamartoma) száma a2
6. Jellegzetes csontelváltozások jelenléte, mint pl.:

os sphenoidale dysplasia
hosszú csövescsont elvékonyodása, pseudoarthrosissal 
vagy anélkül

7. A fenti kritériumok szerint 1. típusú neurofibromatosisban 
szenvedő első fokú rokon * I.

*A National Institute of Health konszenzuskialakító konferenciáján 
elfogadott kritériumok (1).

A neurofibromatosis 1. típusa diagnózisának felál
lításakor a NIH konszenzuskialakító konferenciáján el
fogadott diagnosztikus k ritérium rendszert alkalmaztuk 
(2. táblázat) (1). A neurofibrom atosis 1. típusának örök
lődését, valamint a szövődm ényként jelentkező daga
natos megbetegedéseket az első két család esetében csa
ládfán mutatjuk be.

I. család (1. ábra)
A család tudomásunk szerint 7 érintett tagjából 5 családtag mű
téti megoldást igénylő daganatos betegségben szenvedett. Az 1. 
generáció nőtagja betegségéről csak annyi ismert, hogy da
ganatos betegség miatt számos alkalommal hasi műtét történt. 
A III/8. betegnél recidiváló, nyakon elhelyezkedő, plexiform 
neurofibroma miatt (a kozmetikai célúakat is beszámítva) 26 
alkalommal történt műtét. Az általunk vizsgált, a családfán 
III/7-es jelzésű beteg kortörténetét az alábbiakan ismertetjük.

K. I. 1952-ben született nőbetegen congenitalis csípőficam 
miatt gyermekkorában többször történt korrekciós műtét. Hu
szonhat éves korától testszerte „bőrcsomók” jelentkezését ész
lelte, a neurofibromatosis diagnózisát 1988-ban állították fel; 
1989-ben menstruatiós zavar, melyet leiomyomata corporis 
uteri okoztak, hysterectomia és jobb oldali adnexectomia tör
tént. Szövődményként rectovaginalis fistula alakult ki, s ennek 
vizsgálata során 1994-ben a hasi ultrahangvizsgálat bal oldali 
mellékvesedaganatot jelzett. 1994 márciusában a fistulát sikere
sen zárták, majd 1994 októberében bal csípőízületi prothesis 
implantatiójára került sor. A műtét során 2 alkalommal jelentős 
-  220/110 Hgmm - tenziókiugrást észleltek, ami phaeochromo- 
cytoma gyanúját keltette. Az anamnézist retrospektív módon

2. ábra: Hasi CT: a bal mellékveséből kiinduló, 70 mm-es, solid 
és cysticus területeket tartalmazó tumor

értékelve megállapítható, hogy a beteg 1994 nyara óta hetente 
átlagosan 3 alkalommal 5-10 percig tartó, spontán szűnő palpi- 
tatiót, verejtékezést észlelt. Az 1994 decemberében klinikánkra 
felvett beteg fizikális statusából a testszerte észlelhető számos, 
2-6 cm átmérőjű tejeskávészerű folt és számtalan, 1-2 cm-es, 
többnyire zsírtapintatú növedék emelhető ki. Beszéde kissé 
akadozó. Általános laboratóriumi leletei negatívak, 24 órás 
gyűjtött vizeletből 3 alkalommal történt vanilmandulasav 
meghatározás, 2 alkalommal pozitív eredménnyel (60-60, ill. 40 
umol/nap). Hasi ultrahang- és CT-vizsgálat során a bal mel
lékvese régiójában 70 mm legnagyobb átmérőjű, részben cysto- 
sus térimé volt észlelhető (2. ábra), melynek megfelelően az 
MIBG-szcintigráfia során kórjelző aktivitásdúsulás igazoló
dott. Szemészeti vizsgálat során hypertoniára utaló elváltozás 
nem volt kimutatható, az irisen számos, gócosan elhelyezkedő 
pigmentált kerek terület (Lisch-nodulus) látszott. Alfa-recep- 
tor-blokkolóval és kalciumantagonistával (prazosin és retard 
nifedipin) történt műtéti premedicatiót követően szövőd
ménymentes adrenalectomiára került sor. A hisztológiai vizs
gálat phaeochromocytomát igazolt.

II. család (3. ábra)
A második család családfája alapján a neurofibromatosis 1. tí
pusa a II. generáció 3. tagjában fordult elő először. A család, II/3. 
és III/8. tagjának kortörténetét ismertetjük.
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egészséges nö O  neurofibromás n ő 0  neurofibromás nő d a - ^
ganatos szövődménnyel

egészséges ffi P l  neurofibromás ffi [ ]  neurofibroma^ ffi d a - lp
ganatos szövodménnyeT

3. ábra: A közleményben tárgyalt II. család családfája. 
Jelölések. 1.1. ábrán

K. J.-né (II/3.) 1940-ben született, gyermekkora óta észlel 
bőrén tejeskávé foltokat, ill. első terhessége alatt testszerte 
növekvő „bőrcsomókat”. 1985-ben idegesség, remegés, izzadás 
miatt más intézményben történt kivizsgálás eredményeként a 
panaszok hátterében enyhe fokú hyperthyreosist feltételeztek. 
A beteg két éven át Metothyrin-kezelésben részesült, azonban a 
panaszok nem szűntek és a kezelést a beteg saját elhatáro
zásából abbahagyta. 1995-ben a beteg lányán neurofibroma- 
tosist diagnosztizáltunk, K. J.-né neurofibromatosisának felis
merésére ezt követően került sor. Fizikális statusából: testszerte 
1-2 cm-es előemelkedő zsírtapintatú csomók, ill. számos, kb. 
10, 1-3 cm átmérőjű „café au Iáit” folt. Laboratóriumi leletei 
normálisak, klinikailag és hormonvizsgálatokkal euthyreosis 
igazolható. Huszonnégy órás gyűjtött vizeletből 3 alkalommal 
történt vanilmandulasav meghatározás, negatív eredménnyel. 
A Regitin-teszt során határeset tenziócsökkenést észleltünk. 
Hasi ultrahang- és CT-vizsgálat a jobb mellékvese régiójában 
29 mm legnagyobb átmérőjű, solid térimét mutatott ki. Te
kintettel arra, hogy a CT-vizsgálat a bal mellékvese medialis 
szárának megvastagodását jelezte, MIBG-szcintigráfiára is sor 
került, Kórjelző aktivitásdúsulást a jobb mellékvese területén 
észleltünk, a bal mellékvese regiója negatívnak bizonyult. Sze
mészeti vizsgálatkor mindkét oldalon az iris állományában 
több nodulus, a cornea hátlapján apró pigmentszemcsék lát
szottak. A fundusokon kiszélesedett reflex csíkú artériák voltak 
megfigyelhetők. Alfa-receptor-blokkolóval (prazosin) és nife- 
dipinnel történő műtéti előkészítés ellenére a műtét alatt jelen
tős tenziókiugrást és súlyos supraventricularis tachycardiát 
észleltünk, egyéb szövődmény nélkül. Szövettani vizsgálat 
phaeochromocytomát igazolt. A műtét óta a beteg panasz- 
mentes, vérnyomása normális.

K.-né, K. I. (3. ábra, III/8.), az előzőleg ismertetett beteg 
lányán születésétől észlelhetők tejeskávészerű foltok. Gyermek
kori anamnézise negatív. 1994 márciusában első terhessége 
során praeeclampsia, majd szülést követően súlyos HELLP- 
syndroma alakult ki. Májfunkciós próbáinak értékei normális
sá váltak, hypertoniája azonban tartósnak bizonyult, illetve 
csak 3-4 kombinált antihypertensiv szerrel volt normális szin
ten tartható. Neurofibromatosisát 1995-ben klinikánkon diag
nosztizáltuk. Az endokrin hypertonia gyanúja miatt elvégzett 
vizsgálataink eredménye a következő: ultrahangvizsgálat során 
mindkét vese mérete a normális tartományban, a két vese 
közötti méretbeli különbség (jobb vese 101 x 39, bal vese; 113 x 
31 mm) nem kórjelző. A hasi és kismedencei ultrahang-, 
valamint a mellékvese CT-vizsgálata negatív eredménnyel 
zárult. Veseszcintigráfa során (DPTA, 300 MBq) a kisebb jobb 
vese aktivitása mind a perfúziós, mind a funkcionális fázisban

4. ábra: Angiográfiás felvétel: a jobb arteria renalis középső 
harmadában 2 cm hosszúságú szakaszon súlyos szűkület.
A patomorfológia fibromuscularis dysplasiának felel meg

5. ábra: Angiográfiás felvétel: transluminalis angioplasticát 
követően az arteria renalis jó lumennel telődik

csökkent aktivitású, a bal veséről felvett görbe szabályos, 
háromfázisú volt. A jobb/bal vese arány a glomerularis filtrá- 
cióban 23-77% volt. A Regitin-teszt során kórjelző tenzió
csökkenést nem észleltünk. A renin-angiotensin-aldosteron 
rendszer preoperatív vizsgálata hyperreninaemiás túlműkö
dést igazolt, a v. renalisokból szelektív módon nyert vérminták
ban a plasma reninaktivitás bal oldalon 0,1, jobb oldalon 13,8 
ng/ml/óra volt. Renalis angiográfia során a bal arteria renalis 
végig jó lumennel telődött, azonban a jobb arteria renalison 
nagyfokú szűkület volt kimutatható (4. ábra). A szűkület percu- 
tan transluminalis angioplasticáját követően a korábban 
beszűkült art. renalis jó lumennel telődött (5. ábra). Kilenc hó
nappal az angioplastica után a beteg vérnyomása -  antihyper
tensiv kezelés nélkül -  továbbra is normális. Az arteria renalis 
angioplasticát követően 1 hónappal elvégzett kontroll veseszcin- 
tigráfia során mindkét oldalon kisfokban elhúzódó intrarenalis 
radiopharmacon transzportot észleltünk, de a jobb veséről fel
vett görbe már nem volt accumulatiós típusú, a két nephrogram 
lefutása párhuzamos volt. A jobb/bal vese aránya 32-68% volt.

K.-né és K. 1.1994-ben született leánygyermekén (3. ábra, 
IV/9.) születésétől fogva észlelhetők tejeskávészerű foltok, a 
kétoldali thelarche miatt történt vizsgálat negatív eredménnyel 
zárult, ill. a kisgyermek további megfigyelés alatt áll.
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III. család
T.-né, O. Á. (szül.: 1962) betegünk gyermekkorától észlelt, 
később hisztológiai vizsgálattal is megerősített, neurofibro- 
matosisnak megfelelő bőrelváltozásokat. Szülein neurofibro
matosis kizárható volt.

1985-ben súlyos, meg nem magyarázott eredetű per os vas
pótlásra nem reagáló vashiányos anaemiát találtak a betegen. 
Az ex iuvantibus alkalmazott steroidkezelés a beteg fáradé
konyságát, gyengeségét az anaemia javulásával párhuzamosan 
megszüntette. 1991-ben 7 cm-es retroperitonealis tumort távo
lítottak el, a szövettani vizsgálat eredménye: neurofibroma col- 
lagendús formája volt.

1995-ben galactorrhoea miatt, hypophysis hypofunctio 
gyanújával utalták klinikánkra a beteget. Ez alkalommal is sú
lyos sideropeniás anaemia igazolódott. Széklet Weber-vizsgálat 
ismételten negatív, részletes gastrointestinalis vizsgálatok (gast- 
roscopia, gyomor-rtg, kettős kontrasztos szelektív enterogra- 
phia, ill. irrigoscopia) negatív eredménynek voltak. Alacsony 
plasma cortisol értékek (reggeli nyugalmi: 0,4 pg/dl, 0,25 mg iv. 
tetracosactid után 60 perccel: 11 pg/dl) mellett kórosan ala
csony hypophysis ACTH-reservet (2 g éjfélkor bevett mety- 
rapon után, másnap: 4,0 pg/dl 11-desoxycortisol) találtunk. 
Enyhe hyperprolactinaemia (éjfélkor: 51,3, reggel 20,6 ng/ml) 
igazolódott, normális alap TSH-érték mellett. Mellékvese-CT 
során mindkét mellékvese normális nagyságú és szerkezetű, a 
sella turcica MR-vizsgálatakor a hypophysis normális nagyságú 
volt, microadenoma nem volt bizonyítható, a chiasma opticum 
és az arteria carotisok régiójában kóros eltérést nem lehetett 
kimutatni. A fenti vizsgálati eredmények alapján centrális hyp- 
adreniát, enyhe idiopathiás hyperprolactinaemiát diagnosz
tizáltunk. Per os cortisonnal történő folyamatos glucocorti- 
coid-substitutio és szájon át való vaspótlás mellett a beteg 
lényegében panaszmentessé vált, anaemiája megszűnt.

Megbeszélés

A neurofibromatosis klinikailag heterogén betegség, mely
nek Riccardi szerint legalább 7 formája különíthető el (16).

A ma általánosan elfogadott osztályozás szerint a neurofib
romatosis 1. és 2. típusokra oszlik (1,9). Az 1. típus incidenciáját 
1/2500-5000, a 2. típusét ennek mintegy tizedére, 1/50000-re 
becsülik (9). Az 1. típusú diagnózisa a fentebb ismertetett kri
tériumok alapján viszonylag egyszerűnek tűnik, a 2. típus diag
nózisához kétoldali, a VIII. agyidegen kialakult daganat 
(schwannoma), vagy egy 2. típusú neurofibromában szenvedő 
első fokú rokon, s a következő elváltozások közül kettő jelenléte 
szükséges: neurofibroma, meningeoma, glioma, schwannoma, 
juvenilis hátsó subcapsularis lencseszerű folt. A 2. típusú neu- 
rofibromatosist a továbbiakban nem tárgyaljuk.

Az 1.típusú neurofibromatosis autosomalis domináns örök
lődésmenetű, csaknem 100%-os penetranciájú betegség, ami az 
általunk bemutatott családfákról is leolvasható. 1987-ben loka
lizálták a neurofibromatosis 1. típusának génjét, ami a 17. kro
moszóma hosszú karján (17ql 1.2) helyezkedik el. A gén az em
beri genom egyik legnagyobb génje (360 kilobázis, 49 exon, ter
méke 2818 aminosavat tartalmaz), részben ezzel magyarázható 
a mutációk nagy száma (5). Az összes neurofibromatosisos 
egyén kb. fele új mutáció (a bemutatott 2. és 3. családban új 
mutáció jelentkezése valószínűsíthető), a másik fele öröklődés 
révén betegszik meg. Ma már az is csaknem bizonyos, hogy a 
neurofibromatosis gén tumor szupresszor génként funkcionál. 
A gén terméke, a neurofibromin fontos intracelluláris regulá
ciós szerepet tölt be, kölcsönhatásba lép a RAS-oncoproteinnel 
és fokozza annak GTP-ase aktivitását (5).

A betegségre az 5. életévben csaknem 100%-ban megje
lenő bőrelváltozások mellett jellemző a központi idegrend
szeri és velőléc eredetű benignus és malignus tumorok nagy 
gyakorisága (3). Egy nagy esetszámú dél-kelet walesi tanul
mány szerint az érintettek kb. 2%-ában központi idegrend
szeri daganat (astrocytoma, nervus opticus glioma) alakul ki 
(14). Az általunk bemutatott 1. családban is észleltünk agyda
ganatot.

A neurofibromás betegek mintegy 2-3% -ában, az 
átlagos populációhoz képest 10-szer gyakrabban alakul 
ki mellékvesevelő eredetű daganat, mely rendszerint 
phaeochrom ocytom a, ritkábban ganglioneuroma (4). 
K alff és mtsai 10, phaeochrom ocytom ával szövődött 
neurofibromás beteg klinikai, laboratóriumi, hisztológiai 
adatait, leleteit elemezve nem  találtak klinikai vagy bio
kém iai különbséget a sporadikus phaeochromocyto- 
m ákhoz viszonyítva (10).

A neurofibromatosis 1. típusa a von Hippel-Lindau- 
betegség és a multiplex endokrin neoplasia 2. típusa mellett a 
familiaris phaeochromocytomák gyakori okát képezi (12, 13, 
19). A neurofibromatosis 1. típusa és a multiplex endokrin neo
plasia 2B típusa elkülönítő diagnózisának felállításakor a kö
vetkező megfigyelések segítenek: a neurofibromatosisban szen
vedő felnőttekben minden esetben észlelhetők neurogen tu
morok és tejeskávészerű foltok a kültakarón, míg a multiplex 
endokrin neoplasia 2B típusában a neurogén tumorok kizá
rólag nyálkahártyái felszíneken, elsősorban a gastrointestinalis 
traktusban jelentkeznek. Utóbbira jellemző további klinikai 
tünet a betegek közel 100%-ában előforduló marfanoid alkat. 
Phaeochromocytoma mindkét kórkép gyakori velejárója, 
azonban a multiplex endokrin neoplasia 2B típusa leggyako
ribb rosszindulatú daganatos szövődményének, a medullaris 
pajzsmirigyráknak a neurofibromatosis 1. típusa által érintett 
családokban történő halmozódásáról nem ismert adat (9).

Bemutatott betegeink a phaeochromocytomás bete
gek diagnosztikájával, ill. terápiájával kapcsolatban két 
fontos kérdésre hívják fel a figyelmet: 1. A norm ális 
vanilmandulasav-ürítés nem  zárja ki phaeochrom ocy
tom a lehetőségét, irodalm i adatok szerint a phaeochro
mocytom ás betegek vizeletéből történő vanilmandula- 
sav-meghatározás érzékenysége csupán 70%-os.A phaeo
chromocytomák diagnosztikájában optimálisnak tarto tt 
dopam in, adrenalin, noradrenalin, valamint egyéb kate- 
cholamin metabolitok (m etanephrin, norm etanephrin) 
meghatározására M agyarországon igen korlátozottak a 
lehetőségek. 2. Optimális m űtét előtti gyógyszeres elő
készítés (alfa- és beta-receptor-blokkolók kombinált al
kalmazása, műtét előtt legalább 1 héten át, szükség 
esetén calciumantagonistákkal történő kiegészítés) sem 
védi ki minden esetben az altatás és a phaeochrom ocy
tom ás szövet m űtét közbeni manipulációja által kiváltott 
nagym értékű katecholam in-kiáram lás okozta tenzió- 
emelkedést, ill. szívritmuszavarokat.

Egyes tanulmányok szerint neurofibromatosisban 
viszonylag gyakran fordul elő a duodenum ban carcinoid 
(8,18), melyek túlnyomó többsége -  az egyébként irodal
m i ritkaságnak számító -  som atostatinoma (15, 21). Az 
általunk vizsgált 3 betegnél endoscopos vizsgálattal duo
denum  tumor nem volt bizonyítható.

A bemutatott renovascularis hypertoniában szenvedő 
beteg a neurofibromatosis nem tisztázott kóreredetű, 
viszonylag gyakori szövődményét képviseli. Az arteria  
renalisok angiográfiás vizsgálatakor a főtörzsön látható 
elváltozások fibromuscularis dysplasiára hasonlítanak 
(11,17), attól eltérően azonban jellemző a kisebb in tra
renalis artériák szűkülete (7). Ritkán a renalis arteria 
szűkülete már kisgyerm ekkorban súlyos hypertoniához 
vezet (20), ami m iatt nephrectom ia elvégzése is szük
ségessé válhat. Szövettani és immunhisztokémiai vizs
gálatok alapján a legtöbb szerző az érfali proliferáló sej
teket simaizom eredetűnek tartja (7, 20). Betegünk ese
tében a hypertonia praeeclampsiás terhesség alatt ala
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kult ki, és -  az irodalomban eddig nem  ism ertetett tá r
sulásként -  HELLP-syndromával szövődött. Az arteria  
renalis szűkületének feltehetően rövid idejű fennállását 
jelzi, hogy az érin tett oldali vese még nem atrophizált, így 
a sikeres angioplasticát követően a hyperreninaem ia és a 
hypertonia reverzibilisnek bizonyult.

A 3. család egyetlen neurofibromás tagján észlelt cent
rális hypadrenia, ill. enyhe hyperprolactinaem ia oka nem  
tisztázott. Organikus okot kim utatni nem tudtunk -  a 
beteg neurofibrom atosisára tekintettel - ,  hypothalam i
cus astrocytom a, ill. opticus glioma irányú szoros megfi
gyelés szükséges. Esetünkben a neurofibromatosishoz 
társuló súlyos vashiányos anaemia differenciáldiagnosz
tikai nehézséget okozott. A neurofibromás betegek foko
zott daganatkockázata miatt részletes gastrointestinalis 
vizsgálat történt, negatív eredménnyel. A substitutiós 
dózisú glucocorticoidterápia hatékonysága jelzi, hogy 
betegünk vashiányos anaemiája a hypadrenia részjelen
ségeként értékelhető.

Az ism ertetett, neurofibromatosisban szenvedő egyé
nek kortörténete, valamint családi anam nézisük a neu
rofibromatosis 1. típusának számos lehetséges belgyó
gyászati, endokrinológiai, ill. onkológiai szövődményét 
képviselik. Az esetek ismertetésével a neurofibromatosis
1. típusának diagnosztikus, differenciáldiagnosztikus, ill. 
terápiás problém áira kívántuk felhívni a figyelmet. A fej
lett egészségügyi ellátású országokhoz hasonlóan (6) 
Magyarországon is kívánatos lenne ezen betegek követé
sére neurofibrom atosis központ kialakítása.

Megjegyzés: A kézirat leadása óta egy újabb neurofibromás 
család egyik tagján történt phaeochromocytoma miatt adrena- 
lectomia.

Köszönetnyilvánítás: Az ismertetett I. család III/7. tagjának 
klinikánkra utalásáért Tóth Ágnes dr.-nak (MÁV Kórház, 
Budapest), a II. család IV/9. tagjának vizsgálatáért Halász Zita 
dr.-nak (Semmelweis OTE, II. Gyermekklinika) mondunk kö
szönetét.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Bronchofiberoscopia az intenzív osztályokon

Kiss Katalin dr.*, Pápai Zsolt dr., Szima Barna dr., Kis Sándor dr. és Strausz János dr.
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest (igazgató: Ajkay Zoltán dr.)
VI. Tüdőosztály (osztályvezető főorvos: Strausz János dr.)

A szerzők 161 intenzív osztályon végzett bronchofi
beroscopia retrospektív elemzésével mutatják be az ágy 
melletti vizsgálatok leggyakoribb indikációit, eredm é
nyeit és a beteg állapotára gyakorolt hatását. Az esetek 
35,4%-ában azonnali javulást észleltek, 31,6%-ban a 
vizsgálat hozzájárult a helyes terápia megválasztá
sához. Biztonságos m etodikát alkalmazva súlyos álla
potrosszabbodást mindössze egy esetben észleltek a 
beavatkozás következtében. Az eredmények az irodalmi 
adatokkal egyezően igazolják, hogy a bronchofiberos
copia kritikus állapotú betegek kezelésének egyik nél
külözhetetlen eszköze a hörgőrendszer diagnosztikus 
vizsgálatához és terápiás beavatkozásokhoz.

Kulcsszavak: bronchofiberoscopia, ágy melletti, bronchoalve- 
olaris lavage

Fiberoptic bronchoscopy in the intensive care units. 
The authors have retrospectively analysed 161 bedside 
fiberoptic bronchoscopies perform ed at intensive care 
units and dem onstrate its’ main indications, results and  
influences on the patients’ condition. In 35.4% of cases 
immediate im provement was observed, in 31.6% the 
examination contributed to choose the proper trea t
ment. Due to the safe m ethod only one serious com pli
cation occured because of bronchoscopy. The results 
justify -  according to the literature -  that fiberoptic 
bronchoscopy is an indispensable m ethod to check a ir
ways and for diagnostical and therapeutic in terven
tions of critically ill patients.

Key words: bronchofiberoscopy, bedside, bronchoalveolar la
vage

A bronchofiberoscopiát 1967. óta világszerte egyre széle
sebb körben alkalmazzák az anaesthesiologiai és inten
zív terápiás gyakorlatban is. Hazánkban a tárgyi és sze
mélyi feltételek igen kevés helyen állnak rendelkezésre. 
Az alábbiakban elemzett, 3 év alatt végzett 161 intenzív 
osztályos ágy melletti vizsgálat sem tükrözi a valós 
igényeket. Különösen a légzési profilú, traum atológiai, 
im m unszupprim ált és szervtranszplantáción átesett be
tegekkel foglalkozó intenzív osztályok diagnosztikus 
vizsgálataihoz, terápiás váladékleszívásokhoz m a m ár 
nélkülözhetetlen ez a vizsgálómódszer.

Célunk volt, hogy elősegítsük a bronchofiberoscopia 
elterjedését az intenzív ellátásban is, bem utatva a lehe
tőségeket és a betegek állapotára gyakorolt hatását.

Beteganyag és módszer

1992. január 1-jétől 1994. december 31-ig 7693 bronchosco- 
piával 146 kritikus állapotú betegen összesen 161 esetben ágy 
melletti vizsgálatot végeztünk. Tizennégy beteget kétszer, egyet 
háromszor vizsgáltunk. Kilenc előzetesen intubáit, ebből 7 gépi 
lélegeztetett volt.

Beteganyagunk jelentős részét az Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézet Mellkassebészeti Osztályához kapcso
lódó Intenzív Osztály, intézetünk Intenzív Légzésterápiás Osz-

*Jelenlegi munkahely: Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, 
Anaesthesiologiai és Intenzív Terápiás Osztály

1. táblázat: Az intenzív osztályos kezelés indikációi

Mellkasi tumor miatt operált 70
tüdőtumor 64
oesophagus tumor 4
gégetumor 2

Tüdőműtét -  nem tumor miatt 4
Egyéb műtéten átesett 13
Légzési elégtelenség 18
Egyéb tüdőbetegség 7
Trachea ruptura, stenosis 10
Polytraumatizáció 13
Belgyógyászati krízisállapot 11

tálya, az Országos Onkológiai Intézet Intenzív Osztálya és a 
Péterfy Kórház Központi Intenzív Osztálya adta.

A betegek legnagyobb része mellkasi műtéten esett át 
(48,6%), posztoperatív légzési szövődmény, légzési elégtelen
ség, politraumatizáció, trachea ruptura, ill. stenosis, vagy bel
gyógyászati krízisállapot miatt kerültek az intenzív osztályra 
(1. táblázat.)

A vizsgálat kivitelezése
Premedikációként 40 mg Hydrocodint + 0,5 mg Atropint ad
tunk im. 30 perccel a vizsgálat előtt, szedatívumként -  
mindössze néhány esetben -  2,5-10 mg Dormicumot iv.

Folyamatos EKG- és pulzus-oxymetriás ellenőrzés mellett 
leggyakrabban szájon át végeztük a vizsgálatot, a garatot 10%- 
os Lidocain spray-vei, majd a gégét és a hörgőrendszert 4%-os 
Lidocain oldattal érzéstelenítve. Kritikus állapotú beteget elő
zetesen intubálva az eszköz levezetése közben fecskendeztünk 
4%-os Lidocain oldatot. (Dma* 500 mg!). A hypoxia elkerülése 
érdekében a tracheobronchialis leszívást intermittálva végez
tük, szükség esetén a vizsgálat is több részletben történt.
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2. táblázat: A bronchoscopia indikációi Eredmények
Atelectasia 56
Infiltratum 31
Váladékretenció 19
Stridor 5
Haemoptoe 3
Légutak vizsgálata 41
Intubálás, tubuscsere 6

3. táblázat: Diagnosztikus anyagvételek 
és terápiás beavatkozások

Esetszám Pozitív lelet

Excisio, hörgőkefe, BAL 17 6 tumor
Bronchusváladék tenyésztés 24 14 baktérium 

4 sarjadzó gomba
6 0 saválló baktérium

Váladékleszívás 77
Hörgőfistula ragasztás 5 2 sikeres
Granulációs szöveteltávolítás 1
Intubálás, tubuscsere 7

Gépi lélegeztetett betegen, különösen PEEP-t (pozitív kilég
zésvégi nyomás) alkalmazva a légúti középnyomás kifejezett 
növekedésével számolhatunk, ilyenkor a beállított PEEP-t csök
kenteni kell, ügyelve arra is, hogy a tubus belső' átmérője a 
bronchoscopénál legalább 2 mm-rel nagyobb legyen.

A leggyakoribb indikáció a váladékretenció miatti leszívás 
(mellkasi műtéten átesett betegeknél észlelt expectorálási kép
telenség egyidejű atelectasiás röntgenárnyékkal), valamint a 
kiterjedt infiltrátumok okának kiderítése volt (2. táblázat).

A 3. táblázatósszefoglalja a diagnosztikus mintavételeket és 
a terápiás beavatkozásokat. Citológiai és hisztológiai célú 
anyagvételre váratlanul felfedezett tumor, ill. tumorgyanús 
képlet esetén került sor.

Viszonylag kis számú volt anyagunkban a bakteriológiai 
mintavétel. Ennek oka, hogy a legtöbb beteg a vizsgálat idő
pontjában is antibiotikus kezelésben részesült empirikus, vagy 
előzetes tenyésztési eredmények alapján. Az alkalmazott terá
pia hatástalansága indokolta a diagnosztikus célú hörgőmo
sást, ill. leszívást. A terápiás célú beavatkozások legnagyobb ré
szét a váladékleszívás tette ki elsősorban mellkasi műtéteket 
követően, ill. krónikus légzőszervi betegségekben szenvedők, 
politraumatizáltak gépi lélegeztetése kapcsán.

A hörgőfistulák ragasztásához nem ideálisak a feltételek az 
intenzív osztályokon, 4 beteg esetében összesen 5 ízben meg
kíséreltük, hogy elkerülhető legyen a sokkal nagyobb kockáza
tot jelentő műtét. Két esetben a ragasztás sikeres volt. 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40
%

1. ábra: Klinikai állapotváltozás a bronchoscopiát követően

A bronchoscopia közvetlen klinikai javulást eredményezett az 
esetek 35,4%-ában.„A közvetlen javulást” az irodalomban a 72 
órán belüli radiológiai regresszió, a hypoxia mérséklődése, 
megszűnése jelenti. A váladékretenció miatti leszívások 
hatására azonban már 1-2 órán belül csökken a hypoxia. A 
vizsgálatok 31,6%-a -  választ adva a klinikai tünetek alapján 
felmerülő kérdésre: van-e bronchopleuralis fistula, légúti 
stenosis, a vérzést magyarázó makroszkóposán látható elvál
tozás, oedemás, ill. deformált hörgőszájadék -  valamint a po
zitív tenyésztési eredmények terápiamódosítást eredményeztek 
(intubálás, intenzív fizioterápia, szteroidok iv. alkalmazása, ill. 
inhalációja, antibiotikumváltás stb.). Az esetek 32,9%-ában ma
ga a bronchoscopia nem befolyásolta a beteg további sorsát, de 
az említett kórfolyamatok kizárásával hasznos információt je
lentett a klinikus számára (1. ábra).

Komplikációk
Á tm eneti tachycardiát, hypoxiát gyakran észleltünk első
sorban gépi lélegeztetett betegeken, ez azonban a vizs
gálat befejezését nem, legfeljebb részletekben való vég
zését tette szükségessé, amennyiben a változás a kiin
dulási érték 30%-át megközelítette. Mindössze egy eset
ben alakult ki súlyos pitvarfibrillációs aritm ia egy hyper- 
thyreoticus betegen, akit a vizsgálatot követően intubálni 
kellett, majd gépi lélegeztetésre szorult.

Megbeszélés

A jól felszerelt m űtőkben és intenzív osztályokon elter
jedése óta egyre szélesebb körben alkalmazzák a bron- 
chofiberoscopiát. Az irodalom ban leggyakrabban szere
plő indikációk: nehéz intubálás, a légutak vizsgálata: 
valódi, ill. funkcionális obstructio elkülönítése, légúti 
polypok, tum orok, gégeoedema, trachea stenosis, hang
szalagbénulás, epiglottitis és más légúti gyulladások, füst 
inhaláció, az endotrachealis tubus átjárhatósága, hely
zete, tubuscsere, az extubálás optimális idejének megvá
lasztása, tracheobronchialis váladékleszívás, diagnoszti
kus anyagvétel (bronchoalveolaris lavage, hörgőkefe, ex
cisio) (5-7).

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a tar
tósan géppel lélegeztetett, ill. az immunszupprimált bete
gek tüdőinfiltrátum ainak differenciáldiagnózisa. Az oro- 
pharyngealis kontamináció, valamint a krónikus légző
szervi betegek, a szervtranszplantáción átesettek légutai- 
ban mindig jelenlévő kolonizáló flóra felelős a fals ered
ményekért. A legeredményesebb a „védett hörgőkefé”-vel 
történő anyagvétel, ill. a „védett katéteres lavage” (protec
ted specimen brush: PSB, protected bronchoalveolar la
vage: PBAL). Ezen eszközök végét steril paraffmdugó zár
ja el, melyet csak a vizsgálandó területhez érve lökünk ki 
1 ml fiziológiás sóoldattal, így kiküszöbölhető az oro- 
pharyngealis flóra kontaminációja. Szeptikus, im m un
szupprimált, szervtranszplantáción átesett betegek tüdő- 
infiltrátuma diagnosztikájában ezek az eszközök ma már 
nélkülözhetetlenek. Tekintettel arra, hogy a megelőző an
tibiotikus kezelés 20-30%-kal csökkentheti a vizsgálat 
szenzitivitását, amennyiben lehetséges, 4 nappal korábban 
el kell hagyni az antibiotikumot. Két nap számottevően 
nem  befolyásolja az eredményeket, kritikus állapotú 
betegnél a kezelést nem szabad felfüggeszteni (1-4).
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Az American Thoracic Society és a Mayo Clinic 1994-ben 
megjelent állásfoglalása szerint a bronchusmosó folyadékból 
kitenyészett kórokozók közül az alábbiak jelenléte diagnosz
tikus értékű: Pneumocystis carinii, Mycobacterium tuberculo
sis, Legionella pneumophyla, Histoplasma capsulatum, Cocci- 
dioides immitis, Blastomyces dermatitidis.

Az összes többi baktérium, az atípusos Mycobacteriumok, a 
CMV, az Aspergillus, a Candida, a Criptococcus azonban lehet
nek patogének, kolonizálók, vagy bizonytalan értékűek. Ezek 
esetében a diagnosztikus küszöbérték: 104 csíraszám/ml, hör
gőkefével vett anyag esetén a mennyiségi különbség miatt 103 
csíraszám/ml (1-3,5,7).

Következtetések

A bronchofiberoscopia egyszerű és biztonságos módszer 
a légutak diagnosztikus vizsgálatához és terápiás beavat
kozásokhoz kritikus állapotú betegeken is.

Az általunk feldolgozott anyagból kitűnik, hogy a 
vizsgálat adta lehetőségeket kevéssé használtuk ki. A 
konzíliumként kért vizsgálatok indikációja értelemsze
rűen szegényesebb. A nehéz intubálás, a tubuscsere, a 
bakteriológiai mintavétel képezhetné az indikációk je
lentős részét, ha az anaesthesiológiai és intenzív terápiás 
osztályok rendelkeznének saját bronchofiberoscoppal, és 
a vizsgálatot gyakorlottan végző orvosokkal. A vála- 
dékretenció miatti hypoxiás periódus megrövidülne, 
esetenként elkerülhető lehetne a gépi lélegeztetés, mely 
az ápolási időt is rövidítené.

A tartósan gépi lélegeztetett, ill. a szervtranszplantá
ción átesett betegek tüdőinfiltrátum ának korszerű diag
nosztikájában ma m ár a védett eszközök alkalmazása

nélkülözhetetlen. Ezek szélesebb körben való elterjedé
sét a költségek korlátozzák. Az em lített beteganyag ese
tében azonban használatuk gazdaságos lehet, tekintve a 
korszerű antibiotikum ok árát. (A fenti időperiódusban 
osztályunk még nem  rendelkezett védett katéterekkel.)

A bakteriológiai tenyésztési eredmények értékelése
kor a kórokozók csíraszáma döntő jelentőségű. A feldol
gozott anyagban -  tekintettel arra, hogy a vizsgálatok 
időszakában ez még nem volt rutineljárás intézetünkben 
-  nem  tudjuk ennek jelentőségét hangsúlyozni. A klin i
kus szám ára azonban felbecsülhetetlen segítséget nyújt, 
ha a több egyidejűleg kitenyészett kórokozóból ki tudja 
választani, mely, melyek felelősek valóban az infekcióért, 
így elkerülhető az ineffektiv, inadekvát gyógyszerkom
binációk alkalmazása.

IRODALOM: 1. Cantral, D. E., Thompson, A. B.: Quantitative 
Culture of Bronchoalveolar Lavage Fluid for the Diagnosis of 
Bacterial Pneumonia. Am. J. Med., 1993, 95, 601-607. -  2. 
Cortese, D. A., Prakash, U. B. S.: Bronchoscopy in Pulmonary 
Infections pp. 183-198. in Bronchoscopy Ed. Prakash, Raven- 
press, New York, 1994. -  3. Ekdahl, K., Löfgren, B.: Broncho- 
scopic Diagnosis of Pulmonary Infections in a Heterogenous 
Nonselected Group of Patients. Chest, 1993,103,1743-1748.-4. 
Meduri, G. 17., Baselski, V: Protected Bronchoalveolar Lavage. 
Am. Rev. Respir. Dis., 1991, 143, 855-864. -  5. Olopade, C. O., 
Prakash, U. B. S.: Bronchoscopy in the Critical-Care Unit. Mayo 
Clin. Proc., 1989,64, 1255-1263. -  7. Ovassapian, A.: Fiberoptic 
Airway Bronchoscopy in Anaesthesia and Critical Care, 
Ravenpress, New York, 1987,1-164. old. -  7. Pisani, R. J., Wright, 
A. J.: Clinical Utility of Bronchoalveolar Lavage in Immun- 
compromised Hosts. Mayo Clin. Proc., 1992,67,221-227.

(Kiss Katalin dr., Budapest, Amerikai út 57.1147)
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halmozódása új szindrómának felel meg, amelyben az alapdefektus a perifériás célsejtek 
inzulin-rezisztenciája. Ez az inzulin-rezisztencia szindróma, más néven metabolikus X 
szindróma.
Ajánljuk a könyvet belgyógyászok, enkdokrinológusok, diabetológusok, kardiológusok és 
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A transzfúzió befolyása a végbélrák sebészi kezelésének 
késői eredményeire

Görög Dénes dr.1, Tóth András dr.1, Weltner János dr.2 és Darvas Katalin dr.2
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest (igazgató: Perner Ferenc dr.)1 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Sebészeti Klinika, Budapest (igazgató: Flautner Lajos dr.)2

A szerzők 1985-1992 között végbélrák m iatt radikáli
san operált 149 beteg prospektiv m ódon gyűjtött ada
tait tekintették át. A perioperatív transzfúzió minősége 
és mennyisége szerint képzett betegcsoportokban vizs
gálták a túlélés és a daganatkiújulás alakulását és azt 
összehasonlították a transzfúziót nem  kapott betegeké
vel. A vérátömlesztésben részesültek 5 éves túlélése 
rosszabb volt,m int a kontroll csoporté (53, illetve 59%), 
de a különbség nem szignifikáns. A vérkészítmény m i
nősége szerint sem volt jelentős különbség a beteg tú l
élésében (teljes vér: 48%, vörösvértest koncentrátum: 
61%, p>0,05). A 800 ml-nél több transzfúziót kapott 
betegek túlélési aránya viszont szignifikánsan alacso
nyabb volt (33%), m int a nem transzfundáltaké (59%, 
p<0,05). A daganat kiújulása transzfúziót követően sem 
volt gyakoribb, m int anélkül, továbbá azt a vérkészít
mény minősége és mennyisége sem befolyásolta lénye
gesen. A 800 ml-nél több vért kapott betegcsoportban a 
preoperatív anaemia mellett túlsúlyban volt az alsó 
harm adi tum orok és így a rectum exstirpatiók aránya, 
valam int szignifikánsan hosszabb volt a m űtét időtar
tama. Ezek a param éterek nehezebb m űtéti körülmé
nyeket jeleznek és magyarázhatják a túlélést tekintve 
rosszabb kimenetelt. A másik lehetséges ok a vérátöm 
lesztés kiváltotta immunszuppresszió. Konklúzió: A  
végbélrákos betegek transzfúziója a korábbiaknál szi
gorúbb indikációt tesz szükségessé, nemcsak az átvi
hető vírusbetegségek, hanem az immunszuppresszió 
lehetősége miatt is. Amennyiben a vérátömlesztés el
kerülhetetlen, előnyben kell részesíteni a vörösvértest 
maszszát. A sebészi technika javításával nehezebb 
m űtéti szituációban is törekedni kell a vérveszteség, és 
így a transzfúziós igény csökkentésére. Az autotransz- 
fúzió klinikai alkalmazása mérlegelendő.

Kulcsszavak: transzfúzió, végbélrák, túlélés, daganatkiújulás

Influence of perioperative blood transfusion on long
term results of surgical treatment for rectal cancer.
Prospectively recorded data of 149 patients undergoing 
curative resection for rectal cancer between 1985-1992 
were evaluated. Survival rate and tum or recurrence 
were studied in transfused and non-transfused groups 
of patients. There wasn’t statistically significant diffe
rence found between the two groups concerning the 5 
year survival rate (53 and 59%). Whole blood had more 
deleterious effect on survival than packed red cells (48 
versus 61%), but the difference didn’t reach the statisti
cal significance level. The 5 year survival rate of pa
tients w ithout transfusion was significantly higher 
(p<0.05) than those received >800 ml of blood (59 v. s. 
33%). The tum or recurrence wasn’t associated with 
transfusion. Neither the quality, nor the am ount of 
blood seems to influence on the recurrence rate signifi
cantly. In the group of patients w ith >800 ml of transfu
sion the lower preoperative hem atocrit, the higher rate 
of abdom inoperineal resection of the rectum  and the 
longer duration of surgery than those of patients non- 
transfused reflect the unfavorable tum or stage and the 
difficulties in removing the tumor. Authors believe 
these circumstances necessitating the transfusion may 
be responsible for worse outcome of rectal cancer but 
the immunsuppressive effect of the blood cann’t be 
excluded. Conclusions: stricter indication than earlier is 
necessary for adm inistration of blood transfusion to 
patients with rectal cancer to decrease the risk of trans- 
fusion-transm itted infections and to avoid the possible 
immunsuppressive effect of the blood. Packed red cells 
is preferable. Decreasing volume of perioperative ho
mologous transfusion by improving surgical technique 
and clinical application of autologous transfusion 
should be considered.

Key words: transfusion, rectal cancer, survival, tumor recur
rence

A transzfúzió nélkülözhetetlen a m odern sebészetben, 
újabban mégis hátrányai m iatt került az érdeklődés kö
zéppontjába. Első helyen az átvihető vírusbetegségeket 
kell megemlíteni (4, 5, 37), de jelentősnek látszik a da
ganatos betegek túlélését kedvezőtlenül befolyásoló ha-

Rövidítések: wt = vörösvértest; htk = haematocrit; E = egység

tása is. Ezt elsősorban a colorectalis tum orokkal kapcso
latban közölték, de más szervekből kiinduló dagana
toknál is észlelték (14,26).

A vélemények azonban nem  egységesek, ami a vizs
gálatok retrospektív jellegéből, illetve a betegek szelek
ciójából adódhat. Olyan random izált, prospektiv vizsgá
lat, mely kellő számú beteget és hom ogén csoportokat 
hasonlít össze, etikai problémák nélkül ezen a területen
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nehezen kivitelezhető. Ezzel magyarázható, hogy kevés 
ilyen kísérlet történt, azokban is az autó- és a homo- 
transzfúziót hasonlították össze (8, 13). Néhány közle
mény kivételével a colon- és a rectum tum orokat együtt 
vizsgálták, pedig azok prognózisában és különösen a 
helyi daganatkiújulás előfordulásában lényeges különb
ség van (20, 30, 39). Ebből kiindulva, „csak” rectum tu- 
m oros betegek műtéti kezelésének késői eredményeit 
értékeltük, hogy megvizsgáljuk a perioperatív transzfú
zió befolyásoló szerepét.

Anyag és módszer

1985. jan. 1. és 1992. jún. 30. között a Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájára végbélrák miatt 
felvett és radikális műtéten (rectum resection vagy exstir- 
patión) átesett 164 beteg prospektiv módon gyűjtött adatait 
tekintettük át. Ezek között szerepel az a nyolc beteg is, akinek a 
tumora a sigma-rectum határon (a végbélnyílástól mért 16-20 
cm között) helyezkedett el, mivel „anterior resectiót” végeztünk 
ezekben az esetekben is, azaz a colorectalis anastomosis ext
raperitonealis volt. Feljegyeztük a betegek nemét, korát, a da- 
anatok lokalizációját, onkológiai stádiumát [TNM-rendszer- 
en (29)], a műtét típusát és időtartamát, a preoperatív (fel

vételi) haematocritot (htk), valamint a perioperatív időszakban 
adott transzfúzió mennyiségét és minőségét. A betegek klinikai 
és a daganatok patológiai jellemzőit a perioperatív transzfúzió 
szerint az 1. és 2. táblázat tartalmazza.

Perioperatív transfuziónak tekintettük a műtét előtt vagy 
után (a kórházi kezelés befejezéséig) az anaemia korrekciója 
céljából, vagy műtét során a vérveszteség pótlására adott vér
átömlesztést. Indikációja a 30 alatti haematocrit, vagy 10 g% 
alatti haemoglobin volt, de műtét alatt a keringési állapot ala
kulása is befolyásolta azt.

Vizsgáltuk a túlélést és a tumor recidiva (lokális + távoli 
metastasis) előfordulását és azokat betegcsoportonként össze
hasonlítottuk. A daganat helyi kiújulásának tekintettük rectum 
exstirpatio után a végbél helyén a kismedencében, vagy a gát
tájékon, illetve a colostomában megjelenő tumort, végbélresec- 
tiót követően pedig a perirectalisan, vagy az anastomosisban 
kimutatható daganatot. A primer elváltozásból származó egyéb 
lokalizációjú tumorokat metastasisnak tartottuk. A betegkö
vetési idő 2-9 év volt. A túlélést Kaplan-Meier szerint számítot
tuk ki. A túlélési görbék összehasonlítására a Mantel-Haenszel 
(log-rank) tesztet alkalmaztuk. A két betegcsoport klinikai és 
patológiai adatait a y2 és a Student-féle í-teszt alapján hasonlí
tottuk össze. Szignifikancia szintnek a p<0,05-öt tekintettük 
( 22) .

A 164 beteg közül kettő a korai posztoperatív időszakban 
meghalt, 2 esetben pedig a preoperatív transzfúzió mennyisége 
nem volt ismert, így őket a vizsgálatból kizártuk. Figyelmen 
kívül hagytunk további 11 beteget, mert 8 posztoperatív ir- 
radiációt kapott, egy esetben a túlélés időtartama nem volt 
megállapítható, 2 betegnél pedig szoliter májmetastasist is 
eltávolítottunk a végbélműtét során. így összesen 149 beteg 
adatait értékeltük, akik közül 86 (58%) részesült vérátöm
lesztésben a perioperatív időszakban. Huszonhét beteg (31%) 
teljes vért, vagy teljes vért és vvt masszát, 59 (69%) csak w t- 
koncentrátumot kapott. A kapott vér mennyisége szerint 3 
betegcsoportot vizsgáltunk:

I. < 400 ml (1 E teljes vér vagy 2 E w t massza), n = 35;
II. > 400-800 ml (2 E teljes vér vagy 3-4 E w t masza),n = 30;

III. > 800 ml (>2 E teljes vér vagy >4 E w t massza), n = 21.

Eredmények

A preoperatív transzfúzió szerint két csoportba sorolt 
betegek klinikai és a daganatok patológiai jellemzői az 1. 
táblázatban láthatók. A vizsgált param éterek közül a

1. táblázat: A betegek klinikai és a daganatok patológiai 
jellemzői a perioperatív transzfúzió szerint

Transzfúziót Transzfúziót p 
nem kapott kapott

Összes beteg (n) 63 86
Férfi (n) 30 43 >0,25
Nő (n) 33 43
Átlagos életkor (év) 60,4 62,3 >0,1
Átlagos haematokrit* 0,412 0,387 <0,01
Tumor lokalizáció

>12-20 cm 29 12 <0,001
8-12 cm 27 25

<8 cm 7 49
TNM stádium I 26 40 >0,25

II 15 23
III 22 23

Helyi kiterjedés TI 8 4 >0,1
T2 22 41
T3 33 41

Végbél resectio (n) 52 38 <0,05
exstirpatio (n) 11 56

Átlagos műtéti idő (perc) 141 166 >0,1

’beteg felvételkor

preoperatív haem atocritot, a daganatlokalizációt és a 
m űtéti típust illetően szignifikáns különbséget találtunk 
a transzfundáltak és a vérátömlesztésben nem  részesül
tek között. A késői eredményeket alapvetően meghatá-

7.

hónap

I: n = 63 II: n = 86 III: n = 59 IV: n=27 p>0.25

1. ábra: Végbélrák miatt radikális műtéten átesett betegek 
túlélése a perioperatív transzfúzió és annak minősége szerint

7o »I: transzfúzió nélkül

hónap

I: n = 35 II: n = 63 III: n = 30 IV: n = 21 p<0,05

2. ábra: Végbélrák miatt radikális műtéten átesett betegek 
túlélése a perioperatív transzfúzió mennyisége szerint
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rozó TNM stádiummegoszlásban viszont nem volt jelen
tős eltérés, így a két betegcsoport a túlélés és a daganat- 
kiújulás szempontjából összehasonlítható egymással.

Az 1. ábrán látható a túlélés alakulása, mely a transz
fúziót kapott betegek esetében alacsonyabb volt a nem 
transzfundáltakéhoz képest, de a különbség nem szig
nifikáns. A transzfúzió minősége szerint vizsgálva, teljes 
vér adását követően a túlélés rosszabb volt, m int w t-kon- 
centrátum  transzfúziója után, de az eltérés itt sem jelen
tős (p>0,05). Perioperatív vérátömlesztésre nem szoruló 
betegekkel összehasonlítva az előbbi két csoportot, a w t-  
koncentrátum ot kapottak túlélése ugyanolyan, míg a tel
jes vérrel transzfundáltaké rosszabb volt.

A transzfúzió mennyisége alapján 3 betegcsoport 
túlélését vizsgáltuk (2. ábra). Egyértelműnek látszik, 
hogy a transzfundált vér mennyiségének a növekedésé
vel a túlélési arány csökken. A vérátömlesztésben nem 
részesült csoporttal összehasonlítva a 800 ml-nél több 
vért kapottak túlélése szignifikánsan rosszabb volt. Ez 
utóbbi csoportba tartozó betegek klinikai jellemzőit a 2. 
táblázat tartalmazza. Az itt feltüntetett param étereket a 
nem transzfundáltakéval összehasonlítva szignifikáns 
különbséget találtunk nemcsak a preoperatív haemato- 
critot, a daganat lokalizációját és a m űtéti típust, hanem  
a m űtét időtartam át illetően is.

2. táblázat: A betegek klinikai és a daganatok patológiai 
jellemzői a perioperatív transzfúzió (>800 ml) szerint

Transzfúziót >800 ml p 
nem kapott transzfúzió

Betegek száma (n) 63 21
Férfi (n) 30 12 >0,25
Nő (n) 33 9
Átlagos életkor (év) 60,4 60,2 >0,1
Átlagos haematokrit* 0,412 0,369 <0,01
Tumor lokalizáció

>12-20 cm 29 2 <0,001
8-12 cm 27 3

<8 cm 7 16
TNM stádium I 26 8 >0,25

II 15 6
III 22 7

Helyi kiterjedés TI 8 1 >0,25
T2 22 8
T3 33 11

Végbél resectio (n) 52 4 <0,001
extirpatio (n) 11 17

Átlagos műtéti idő (perc) 141 196 <0,001

*beteg felvételkor

Az ötéves túlélés szoros összefüggést m utat a tum or 
kiterjedésével (3. táblázat), minél előrehaladottabb, an
nál rosszabb az arány, de az egyes TNM stádium okban 
nem volt szignifikáns különbség a transzfundált és a 
vérátömlesztést nem  kapott csoport között.

Ugyanebben a táblázatban látható a daganatok 
lokalizáció szerinti megoszlása (felső, középső és alsó 
harmadi) és a betegtúlélés, mely azonos volt m indhárom  
csoportban. A perioperatív transzfúzió szerint viszont je
lentősnek látszó, de nem szignifikáns különbséget talál
tunk az ötéves túlélésben felső és alsó harm adi tum orok 
esetén.

3. táblázat: Végbélrák miatt radikális műtéten átesett betegek 
5 éves túlélése a tumor onkológiai stádiuma,lokalizációja 
és a perioperatív transzfúzió szerint

5 éves túlélés (%)
összesen transzfúzió-* transzfúzió+ ** p

TNM
I 75 73 76 n. sz.***

II 63 73 55 n. sz.
III 27 32 24 n. sz.

Lokalizáció
>12-20 cm 55 58 44 n. sz.
8-12 cm 58 58 59 n. sz.

<8 cm 56 71 52 n. sz.

*= transzfúziót nem kapott 
** = transzfúziót kapott 

n. sz.*** = nem szignifikáns, p>0,05

4. táblázat: Daganatkiújulás végbélrák műtété után 
a perioperatív transzfúzió szerint

Tumor recidiva (%)
Transzfúzióval Transzfúzió nélkül p

Összesen 28 összesen 40 n. sz*
Teljes vér 30 n. sz.
w t massza 27 n. sz.
<400 ml 29 n. sz.
>400-800 ml 17 <0,05
>800 ml 43 n. sz.

n. sz.*: nem szignifikáns, p>0,05

A vérátömlesztés időpontját tekintve a betegek több 
sége m űtét alatt és/vagy a beavatkozás után kapott 
transzfúziót, m indössze 12 esetben adtunk előtte is. A 
csak intraoperativ vérátömlesztésben részesült betegek 
(n = 47) ötéves túlélése mérsékelten jobb volt, m int akik 
műtét alatt és után (n = 21) egyaránt kaptak vért (58, il
letve 47%). A többi csoportban (m űtét előtti, illetve 
m űtét előtti, alatti, u táni transzfúzió vegyesen) a kis eset
szám miatt nem  végeztünk túlélésszámítást.

A végbéldaganat radikális m űtét utáni kiújulását a 4. 
táblázat mutatja. Ez a transzfúziót nem kapott csoport
ban volt gyakoribb (40, illetve 28%), a különbség azon
ban nem szignifikáns.

A túléléshez hasonlóan a tum orrecidíva gyakoriságát 
is vizsgáltuk a transzfúzió minősége és mennyisége sze
rin t (4. táblázat). A teljes vér és a w t-koncentrátum  „be
folyásoló” hatása között nem  volt különbség, és a d a 
ganatkiújulás előfordulása nem volt arányban a tran sz 
fúzió mennyiségével sem. A 800 ml-nél több vért k apo t
tak csoportjában volt a leggyakoribb, de nem haladta 
meg a vérátöm lesztésben nem részesültek tum orreci- 
díváinak az előfordulását. Ezekhez képest a 400-800 m l 
transzfúziót követő daganatkiújulás gyakorisága szig
nifikánsan kevesebb volt. Ezen adatok értékelésekor 
azonban figyelembe kell vennünk, hogy 13 esetben a h a 
lálok ismeretlen volt.

Megbeszélés

A vastagbél- és végbélrák radikális m űtété a „nagyobb” 
sebészi beavatkozások közé tartozik, melynek során,
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vagy azt követően, a rectum tum orok arányától függően 
32-85%-ban adtak transzfúziót (15, 28). Betegeink ese
tében ez 58%-ban vált szükségessé. Az indikáció lát
szólag egyértelműen megfogalmazható (gyakorlatunk
ban: htk <30, ill. hgb <10 g%), mégis az anaesthesiologus 
és/vagy a sebész a vérátömlesztésről egyedi esetekben 
döntött. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy m á
sokhoz hasonlóan (18) 14%-ban csak 1 E vért adtunk, 
ami általában feleslegesnek tekinthető, ezért a transzfú
zió adása szigorúbb megfontolást igényel (27). Ezt nem 
csak az átvihető vírusbetegségek, hanem a potenciális 
immunszuppresszív hatás m iatt is hangsúlyozni kell.

A vérátömlesztés im m unm odulátor hatását veseátül
tetést követően figyelték meg először (24), mely a graft 
túlélés szempontjából kedvezőnek bizonyult.Bár az u tób
bi évtizedben ez kevésbé volt megfigyelhető, m in t az 
1970-es években, részben az új immunszuppresszív 
gyógyszerek (cyclosporin A), részben a vérkészítmények 
összetételében bekövetkezett változások miatt (2), ennek 
ellenére az im m unrendszerre gyakorolt befolyása to 
vábbra is az érdeklődés középpontjában m aradt. Bur
rows és Tartter (7) 1982-es közleménye óta a vérátöm 
lesztés és a daganatos betegek túlélése, valamint a tum or- 
recidíva kapcsolata a kísérletes és a klinikai vizsgálatok 
gyakori tém ája volt. A központi kérdés, hogy a transz- 
fundált betegek rosszabb túlélése magának a vérátöm 
lesztésnek, vagy azoknak a körülményeknek a következ
ménye-e, melyek a transzfúziót szükségessé teszik, nem 
eldöntött.

Chung és mtsai (9) egy 1993-as irodalmi összefogla
lóban húsz 1982-1990 között megjelent közlem ényt ele
meztek, melyek közül 11 szignifikáns összefüggést talált 
a perioperatív vérátömlesztés és a colorectalis tum orok 
kedvezőtlen kórlefolyása között, míg 9 dolgozat ezt nem 
erősítette meg. Az adatok statisztikai összesítéséből arra 
a következtetésre jutottak, hogy a transzfúziónak negatív 
befolyása van a vastagbél- és végbélrákos betegek tú l
élésére. Egy másik összefoglaló közlemény szerzői szin
tén statisztikai elemzés alapján ellentétes vélem ényt fo
galmaztak meg (31).

Saját eredményeink sem  teszik lehetővé az egyér
telmű állásfoglalást. Kétségkívül megállapítható olyan 
tendencia, hogy a transzfundált betegek túlélése rosz- 
szabb, m int a nem transzfundáltaké, de a különbség csak 
>800 ml vérátömlesztés esetén volt szignifikáns. Hasonló 
tapasztalatról mások is beszámoltak: Blumberg és mtsai 
(2) 3 egység w t-ben, Wobbes és mtsai (38) 6 egységben 
(teljes vér és/vagy w t) , Leite és mtsai (18) 1 egységben 
adták meg azt a vérmennyiséget, amikor a túlélésbeli 
különbség szignifikáns lett a vérátömlesztésben nem 
részesült betegekhez képest. Néhány szerző a vérkészít
mény minőségének is jelentőséget tulajdonított és külön 
vizsgálta azok hatását a betegség kimenetelére. Elsőként 
Blumberg (3) állapította m eg, hogy a teljes vérnek még 
kedvezőtlenebb a befolyása, mint a w t-koncentrátum - 
nak. Amíg w t-ből 3 egységnyi kellett ahhoz, hogy a 
túlélés szignifikánsan rosszabbodjon, addig teljes vérből 
csak 1 E és ez utóbbi mennyiségének a növelésével a kór
lefolyás m ár nem változott. Liewald (19) és Hagmüller 
(12) szerint a vérkészítmény mennyiségének és m inősé
gének nem  volt befolyása a túlélésre.

Anyagunkban is különbség volt a teljes vérrel és a w t

masszával transzfundált betegek túlélése között, de ez 
nem  érte el a szignifikáns szintet. A „csak” w t- t  kapott 
betegek túlélése ugyanolyan volt, m int a nem  transz
fundált csoporté. Blumberg (2) 3 egységnél kevesebb w t-  
koncentrátum  adása esetén ugyanezt tapasztalta. A két
féle vérkészítmény közti különbséget a w t-koncentrá- 
tum  kevesebb plazma- és fehérvérsejt-tartalmával m a
gyarázták (2), de megoszlanak a vélemények abban a 
tekintetben is, hogy a vér melyik alkotórésze felelős a 
„nem specifikus immunválasz” csökkenéséért, mely a re
cipiens mononuclearis sejtm űködésében bekövetkező 
változásokkal jellemezhető: a helper/szuppresszor T-sejt 
arány, a„natural killer” sejt aktivitás, a m akrofág funkció 
és a lymphoblast képződés csökkenésével. Ezek hát
terében az interleukin-2 (IL-2) szint esése és a prosz- 
taglandin E-2 (PGE-2) képzésének a növekedése áll (6,
16). Valószínűnek látszik a fehérvérsejtek (35) és a 
throm bocyták (az utóbbiakból felszabaduló „growth fac
to r”) (17) szerepe, de állatkísérletben a vörösvérsejtek 
transzfúziója ugyanúgy elősegítette a tüdőm etastasisok 
növekedését, m int a fehérvérsejtekét és a teljes vérét (25). 
Tartter w t massza adásával is szignifikáns különbséget 
talált a nem transzfundált csoporthoz képest m ind a 
túlélésben, m ind a tum orrecidíva előfordulásában (28). 
Marsh és mtsai (21) viszont a plazmának tulajdonítanak 
m ediátor szerepet: transzfúziójával a daganatkiújulás 
rizikója több m int kétszeresre növekedett, azaz nagyobb 
befolyása volt, m int az onkológiai stádiumnak. A plazma 
ilyen m értékű szerepét azonban sem az állatkíséletek 
(25), sem a prospektiv, random izált vizsgálat (8) nem 
erősítette meg.

A végbélrák m űtéti kezelésének késői eredményei a 
túlélés mellett jól jellemezhetők a tum orrecidíva előfor
dulásával is, am ennyiben valamennyi beteg posztope
ratív ellenőrzése rendszeres és az esetlegesen újra megje
lenő daganat kórism ézésére irányuló. A leggondosabb 
betegkövetés m ellett sem biztos azonban, hogy az összes 
recidívát felismerjük, ezért az eredmények szempont
jából a túlélésszám ításnak prioritása van (32), továbbá a 
kettő között látszólagos ellentmondás is lehetséges (19, 
32). Ezt saját eredm ényeink is igazolják, amennyiben a 
daganatkiújulásban még kevésbé találtunk szignifikáns 
különbséget a transzfundált és a nem transzfundált cso
port között, m int a túlélésben.

Betegeink esetében a tumorrecidíva gyakoriságát a 
vérkészítmény minősége sem befolyásolta lényegesen, 
míg a transzfúzió mennyisége szerint szignifikánsan, de 
azzal nem arányosan változott, így a kettő között össze
függést nem tudtunk  megállapítani. Néhány szerző (11, 
12,15,33,36) hasonló megállapítást tett, a közlemények 
többsége (1, 7, 18, 21, 28, 3 8) azonban ezzel ellentétes 
véleményt fogalmazott meg, azaz a perioperatív transz
fúzió hajlamosít a tum orrecidívára, sőt befolyását még 
jelentősebbnek találták, mint a tum or helyi kiterjedését 
(18).

Beynon (1) és Francis (11) közleményében a daganat
kiújulás intraoperativ transzfúzió után volt a leggyako
ribb, míg Tartter (28) nem észlelt összefüggést a vérát
ömlesztés időpontja és a túlélés között. Leite (18) és 
Tartter (28) az előrehaladottabb (Dukes C) stádium ban 
talált szignifikáns különbséget a túlélésben a transz
fundált és a nem  transzfundált csoport között, Hag-
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müller (12) és Liewald (19) viszont Dukes A-ban. A vég
bélen belüli tumorlokalizáció szerint nem  vizsgálták a 
kimenetelt.

Saját anyagunkban azonos lokalizációjú és onkológiai 
stádium ú daganatokat vizsgálva a perioperatív transz
fúziónak nem volt befolyása a túlélésre. A kis esetszámok 
m iatt azonban ez a megállapítás csak fenntartással é r
tékelhető. Ugyanezen okból a vérátömlesztés időpontja 
szerint csak két csoportot tudtunk vizsgálni (műtét alatti 
és m űtét alatti + u táni transzfúzió) és a túlélést tekintve 
nem volt köztük jelentős különbség.

Az irodalmi adatok többsége retrospektív értékelés 
eredménye, mivel ezen a területen prospektiv random i- 
zált vizsgálat kivitelezése számos nehézségbe ütközik. 
Két m unkacsoport ezt úgy hidalta át, hogy homo- és 
autotranszfúziót hasonlított össze, m inthogy az u tób
binak nincs immunszuppresszív hatása (35). A több 
kórház részvételével nagyobb esetszámot feldolgozó 
közlemény (8) szerint m ind a hom o-, m ind az auto
transzfúziót kapott betegek túlélése szignifikánsan rosz- 
szabb, a daganatkiújulás pedig gyakoribb volt, m int a 
kontroll csoportban, de a kétféle transzfúzió között nem 
volt különbség. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy 
nem  maga a vérátömlesztés, hanem az azt szükségessé 
tevő körülmények felelősek a kedvezőtlen prognózisért. 
A m ásik közlemény, mely kisebb esetszám alapján (a 
betegeknek csak 23%-a „teljesítette” a vizsgálat kritériu
mait) egy centrum  eredményét ismerteti. Eszerint a peri
operatív transzfúzió a colorectalis tum or kiújulásának 
stádiumtól független önálló befolyásoló tényezője (13).

Következtetések: Végbélrák miatt m űtéttel kezelt be
tegeink az általánosan elfogadott indikáció alapján, nem  
randomizáltan kaptak vérátömlesztést a perioperatív 
időszakban, em iatt vizsgálatunk a prospektiv adatgyűj
tés ellenére ugyanazon hátrányokkal rendelkezik, mint a 
retrospektív értékelések, így a végső konklúzió csak kellő 
óvatossággal fogalmazható meg. Az irodalmi adatok 
alapján a transzfúzió egyike azon faktoroknak, melyek a 
colorectalis tum orok kimenetelét befolyásolhatják. A pe
rioperatív időszakban vérátömlesztésben részesült bete
gek rövidebb túlélésre számíthatnak, m int a nem transz- 
fundáltak. Ez lehet immunszuppresszió és/vagy a ne
hezebb m űtéti körülm ények következménye. Saját ered
ményeink az utóbbit támogatják: a betegek túlélése ab
ban a csoportban volt szignifikánsan rosszabb a nem 
transzfundáltakéhoz képest, melyben a preoperatív 
anaemia mellett túlsúlyban volt az alsó harm adi dagana
tok és a rectum exstirpatiók aránya, valamint szignifi
kánsan hosszabb volt a m űtéti idő (3. betegcsoport: >800 
ml transzfúzió). M indez nem  járt együtt a daganatki
újulás gyakoriságának a növekedésével. Fentiek alapján 
megállapítható, hogy a rectum tum oros betegek transz
fúziója a korábbiaknál szigorúbb indikációt tesz szük
ségessé, továbbá előnyben kell részesíteni a w t-koncent- 
rátum ot. A sebészi technika javításával törekedni kell a 
transzfúziós igény csökkentésére még nehéz műtéti szi
tuációban is. A sok szem pontból előnyösnek látszó auto- 
transzfúzió klinikai alkalmazása mérlegelendő (24).
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KUTATÁS ÉS KLINIKUM

Nitrogén-oxid. Alapkutatás és lehetséges klinikai alkalmazás

Prónai László dr., Szaleczky Erika dr. és Fehér János dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Belklinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)

A Science folyóirat felmérése alapján, a nitrogén-oxid 
(NO) az 1992-es év molekulája volt (9). Ez a kis, instabil, 
potenciálisan mérgező, a sejtm em bránon szabadon dif- 
fundáló gáz a sejtben L-argininből az NO-szintáz hatá
sára képződik. Az NO eltérő élettani és kórélettani hatá
sai m agyarázhatók reakciókészségével, valamint kép
ződésének és lebomlásának sokszínűségével. Az NO- 
szintáznak például emlősökben legalább három  izoen- 
zime (neuronális, endoteliális és indukálható) ismert. 
Maga az NO eltérő hatást fejt ki savas, neutrális és lúgos 
közegben, kis koncentrációban termelődve sejtvédő, 
míg magas koncentráció esetén toxikus hatású. Mind a 
fokozott, m ind a csökkent NO képződésnek lehetnek 
káros mellékhatásai. Mint neurotranszm itter, az NO 
fontos lehet az ingerképzésben és a tanulásban. Az en- 
dothelsejtekben állandóan term elődő NO erős értágító, 
a stimulált fagocitasejtekből felszabadulva segít a m ik
roorganizm usok elpusztításában. Kóros esetben az NO 
szerepelhet a krónikus gyulladás, az immunfolyamatok 
és a daganatképződés mechanizmusában. Ism ereteink 
szerint az NO terápiásán felhasználható a pulmonalis 
hypertenzió, az agyi keringészavar, a záró simaizmok 
relaxációjának elmaradásával járó betegségek kezelé
sében, az NO szintézis gátlása pedig segíthet a szeptikus 
shock, a hipotónia, illetve a gyulladásos folyamatok 
esetén.

Kulcsszavak: nitrogén-oxid, NO-szintáz, referátum

Nitric oxide. Basic research and possible clinical appli
cation. The journal Science considered nitric oxide 
(NO) the molecule of the year 1992. This small, instable, 
potentially toxic gas freely crosses cell membranes. NO 
is produced from  L-arginine by NO-synthase. The vari
ous physiological and pathological effects of NO can be 
explained by its reactivity and different routes of for
mation and metabolism. In mammals, at least three 
isoenzymes of NO-synthase (neuronal, endothelial and 
inducible form s) are known. NO exerts different effects 
in acidic, neutral and basic pH conditions, it is cell-pro
tective when produced is small quantities whereas it is 
toxic when exeeds millimolar concentrations. Both the 
overproduction and suppression of NO release may 
have harm ful effects. As a neurotransm itter.it plays im 
portant role in cell-signaling, in the erection of penis 
and also in the learing process. When produced by en
dothelial cells, it is a potent vasodilatator, and phago
cytes use NO to kill microorganisms. NO also may play 
pathological role in chronic inflammations, im m une 
processes and tum our generation. Based an our current 
knowledge, NO can be used in the therapy of pulm onary 
hypertension, cerebral ischemia and relaxation d istur
bances of sm ooth muscle sphincters, and the blockade 
of NO sythase activity may help in the management of 
septic shock, hypotension and inflammations.

Key words: nitrogen oxide, NO-synthase, review

Ismert, hogy a cigarettafüst és a szerves, ill. petróleum  
alapú anyagok lebontása során keletkező égéstermékek 
(autó-kipufogógáz, ipari füst) nagy koncentrációban tar
talm aznak oxidált nitrogéntermékeket (1. táblázat). Még 
egy évtizeddel ezelőtt is a nitrogén-oxidot (NO-t) csupán 
egy kicsiny, egyszerű, instabil, mérgező molekulának ta r
tották, mely fontos lehet pl. a savas esők pusztító hatá
sában és az ózonréteg károsításában.

Az azóta eltelt időszakban az NO-ról alkotott kép 
gyökeresen megváltozott (17). 1981 óta tudjuk, hogy az

Rövidítések: BH4 = tetrahidro-biopterin; EDRF = endothelsejtből 
nyert relaxációs faktor; FAD = flavin-adenin-dinukleotid; FMN = fla- 
vin-mononukleotid; cGMP = guanozin-monofoszfát; L-NA = N-nitro- 
L-arginin; L-NAME = N-nitro-L-larginin metil észter; L-MMMA = N- 
mono-raetil-L-arginin; L-NIO = N-iminoetil-ornitin; NADPH = niko- 
tinamid-adenin-dinukleotid-foszfát; NO = nitrogén-oxid; NOS = 
nitrogén-oxid szintáz; ONOOO = peroxinitrit;

1. táblázat: A nitrogén oxidált termékei

Szimbólum név Megjegyzés

NO- nitrogén-oxid szabad gyök
N0+ nitrozónium kation nitrolizáló szer, enzimmű

ködést szabályozó
NO- nitroxil anion N2Ű-dá alakul
NOz- nitrogén-dioxid szabad gyök, erős nitráló szer
N2O nitrogén-oxidul altatószer
N 2 O 3 nitrogén-trioxid erős nitráló szer
N2O4 dinitrogén-tetraoxid N02- dimér, erős nitráló szer
n o 2- nitrit savi pH-n NO- képződik 

belőle
NŐJ- nitrát stabil anion

emberben is endogén úton keletkeznek nitrátok (19), s az 
az 1987-ben tett felfedezés, mely szerint az endothelsej- 
tek L-argininből NO-t szintetizálnak, s ez azonos a ko-
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1. ábra: A nitrogén-oxid (NO), az endothelium eredetű 
relaxing faktor (EDRF) és az NO-szintáz (NOS) éves 
publikációs mutatói (26)

rábban ismert relaxációs faktorral (EDRF), új fejezetet 
nyitott az NO történetében (37). Azóta kutatások sora bi
zonyította, hogy az NO fontos neurotranszmitter (28), 
részt vesz az értónus szabályozásában, a szervezet vé
dekező folyamataiban, az erekcióban (6), s a tanulásban 
(7). Az NO-ról azóta megjelenő, exponenciálisan növekvő 
számú irodalmi közlemények alapján (1. ábra), az 1992-es 
évet a Science folyóirat az NO évének nyilvánította (9).

Biokémia
Az NO instabil, potenciálisan mérgező, gázállapotú szabad 
gyök, mely szabadon diffundál a sejtmembránokon keresztül. 
Féléletideje 3-5 másodperc, labilitása annak köszönhető, hogy 
oxigén jelenlétében gyorsan nitráttá és nitritté alakul (25):

2NO- + 0 2 -» 2N02- 
2No 2- -*n 2o 4 5^2 n o 2- + n o 3- 
2N02- + N20 4 ^ 2  n o - + 2NOj- 
NO- + N02- ->N20 3 2NOr.
A vegyületek mindegyike erős nitrolizáló (X-NO), ill. nitráló 
(X-N02) szer, s aminosavakkal való reakciójuk során poten
ciálisan karcinogén nitrózaminok képződnek;
Rz-NH + X-NO -4 R2N-N = O.
Vizes oldatban az NO és a szuperoxid (02") a diffúziós konstans 
sebességével reagál egymással és peroxi-nitrit (ONOO“) 
keletkezik. A peroxi-nitrit fiziológiás pH-n igen rövid félélet- 
idejű, gyorsan hidroxil gyökre (OH-) és nitrogén-dioxidra 
(N02-) bomlik le. A peroxinitrit erős oxidáns, s direkt szövet
károsító hatású.

0 2“ + NO- -> ONOO" 0N 00H -> N 02- + 0H-

Az NO reaktivitása és tulajdonsága redox állapotától függ 
(1) (1. táblázat). A nitrogén-oxid (NO-) könnyen képez kom
plexeket hem metalloproteinekkel, mint pl. a hemoglobin, és 
reagálni tud az elektrontranszport lánc enzimeivel is. A nitro- 
zónium kation (NO+) nukleofil vegyületekkel reagál, mint pl. az 
elektron gazdag bázisok és aromás vegyületek. Metallonitrozil 
vegyületek fiziológiás válaszokat (pl. vazodilatáció) közvetí
tenek vagy kóros válaszokat indukálnak (például karcino- 
genezis). A nitroxil anion (NO“) élettani szerepe nem ismert.

Bioszintézis
Az NO L-argininből történő bioszintézisének részletes mecha
nizmusát Antoni és mtsai 1992-ben már ismertették az Orvosi 
Hetilapban (2). Azóta ismertté vált a folyamatot katalizáló nit
rogén oxid szintáz (NOS), melynek eddig három izoenzimjét 
azonosították (33, 34) (2. táblázat). Emberben az izoenzim I

2. táblázat: A nitrogén-oxid-szintáz (NOS) izoenzimei közötti 
különbség (24)

Állandó NO-szintáz Indukálható NO 
szintáz

Eredet endothelsejtek 
egyes neuronok 
mastocyták 
thrombocyták 
mellékvesevelő 
vese macula densa

makrofágok 
májsejtek 
daganatsejtek 
endothelsejtek 
mesangiális sejtek

Ca++-calmodulin függő független 
késleltetett (órák) 
nagy mennyiség 
(nanomol)

NO termelés átmeneti (percek) 
kis mennyiség 
(picomol)

Aktivátorok excitatorikus ami- 
nosavak 
acetilkolin 
ATP, ADP

thrombin 
bradikinin, hista- 
min
leukotriének

lipopoliszaharidok

néhány interleukin 
tumor nekrózis fak
tor

Gátlószerek nem ismert glükokortikoidok

(idegsejtekben és epithelialis sejtekben), II (makrofágokban) és 
III (endothelsejtekben) három különböző gén által kódolt a 12- 
es, 17-es és 7-es kromoszómán (15). A három izoenzim 
aminosavszekvenciája kevesebb, mint 59%-os egyezést mutat. 
Működését tekintve a három izoenzim alapjában két csoportra 
osztható, az állandóan kis mennyiségű NO-t termelő és az in
dukálható (nagy mennyiségben NO-t termelő) izoenzimekre 
(2. táblázat) (24). Az NOS működését és az arginin anyag
cserével való kapcsolatát Hrabák és mtsai vizsgálták és ma
gyarul is ismertették (22). Az enzim egyedülálló abban a tekin
tetben, hogy egy flavin és egy nikotinsav nukleotidot tartalmaz 
(FAD/FMN, ill. NADPH). Érdekes az is, hogy a NOS tartalmaz a 
citokróm P4so-nel 50%-ban homológ szakaszt.

A nitrogén-oxid fiziológiás és toxikus hatásai
Az NO fiziológiás és toxikus hatásait a 3. táblázat foglalja
össze.

Az NO fiziológiás szerepe
Az NO a kardiovaszkuláris rendszerben és a tüdőben 
Az endothelsejtekben az L-argininből történő állandó 
NO felszabadulás a cGMP szint növelésével és ezáltal az 
intracelluláris Ca++ szint csökkentésével részt vehet a 
véráramlás és a vérnyomás szabályozásában. Az NO
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3. táblázat: A nitrogén-oxid fiziológiás és toxikus hatásai (24) 

Fiziológiás hatás Toxikus hatás

Felszabadulás gyors, átmeneti 
(picomol)

Kiváltás ingere emelkedett ciklikus 
GMP szint

Biológiai hatás vazodilatáció
thrombocita adhézió 
és aggregáció gátlása

neurotranszmisszió

lassú, késleltetett 
(nanomol)
masszív ciklikus GMP 
emelkedés 
NO tartalmú szerek 
(tionitrátok) (RS-NO) 
nitrosil-vas komplexek 
(Fe(NOMRS)2 
lassú vazodilatáció 
enzimekkel való inter
akció (pl. mitokondri- 
ális enzimek, légzési 
lánc bénítása) 
citotoxicitás 
megváltozott immun
válasz

GMP = guanozin monofoszfát

képződésének fiziológiás stimulusa a pulzushullám 
áramlás és a nyíróerő (32). Az endothelfüggő vasodilata- 
tio nagyobb az artériákban, mint a vénákban. Feltéte
lezhető, hogy az artériák több NO-t termelnek, s ez lehet 
az egyik magyarázata annak, hogy az art. thoracica in ter
na graftok jobban működnek, m int a véna graftok (29). A 
mikrocirkulációban az NO szerepet játszik az arteriolák 
és venulák tónusának szabályozásában. Az NO a throm - 
bocytaaggregációt is a cGMP szint emelése és a Ca++ 
szint csökkentése útján gátolja.

A prosztaciklinnel ellentétben az NO azonban a throm- 
bocyták adhézióját is gátolja, sőt a thrombocyták maguk is 
termelnek NO-t, mely negatív visszacsatolás útján gátolja 
aktivitásukat. Korábbi saját kísérleteinkben elektron spin 
rezonanciás módszerrel igazoltuk, hogy a stimulált throm- 
bocytákból felszabaduló NO a plazmában közvetlenül rea
gál az ott lévő tiol csoportokkal, s ezért felmerül, hogy a bi
ológiai hatásért ún. nitrozotiol vegyidet lenne felelős (41).

A nitrovazodilatátorok, m int pl. a régóta használt nit- 
roglicerin, nitroprusszid nátrium , prosztaciklinnel vagy 
analógjaival, tehát antitrom botikus terápiaként szolgál
hatnak (5,46).

Az NO szintézis gátlása állatokban hipertenzív választ 
indukál, melyet a nátrium  kiválasztás csökkenése kísér 
(45). Arginin kezelés a szisztolés és a diasztolés vérnyo
más gyors esését okozza egészséges és esszenciális h iper
tóniás emberekben (39).

Metilált L-arginin származékok jelen vannak az em 
beri plazmában és a vizeletben. Ezek az anyagok felhal
mozódnak az akut veseelégtelenségben szenvedőkben, 
ami részben magyarázhatja az ilyenkor észlelt h iper
tóniát és a fehérvérsejt működészavart.

Az NO-szintáz korai terhességből származó hum an 
placentában jelen lévő form áit és szerepüket Tóth és mt- 
sai írták le (48).

A NO hasznos lehet bizonyos tüdőbetegségekben, 
mivel a belélegzett NO csökkenti a pulmonális h iper
tóniát (38), alacsony koncentrációban (18-36 ppm ) véd a 
felnőttkori respirációs disztressz szindróma ellen (44). A 
belélegzett NO szelektíven tágítja a lélegeztetett tüdőál
lomány ereit, javítva a légzést, és a prosztaciklinnel ellen
tétben nincs szisztémás hatása (44). Érdemes megem
líteni, hogy a kilélegzett levegőben jelen van az endogén 
NO.

Idegrendszeri hatások 
A központi idegrendszer
A konstitutív NO szintáz kim utatható patkány agyszö
vetben és az em beri agy m inden területén (47). A köz
ponti idegrendszerben term elődő NO szintén a cGMP 
szint emelésén keresztül hat. A termelődés ingere a pre- 
szinaptikus vezikulumokból felszabaduló glutamát.

Egyre több bizonyíték van arra  is, hogy az NO nél
külözhetetlen a m em ória kialakulásához. In vitro  speci
fikus receptorstimulációt követően NO szabadul fel a 
posztszinaptikus oldalon is, és ez retrográd m essen- 
gerként hatva preszinaptikusan egy vagy több neuront 
stimulál. Ez további glutam át felszabaduláshoz, és a szi- 
naptikus transzmisszió stabil növekedéséhez vezet. A je
lenséget hosszú távú potencírozásnak hívjuk, és való
színűleg köze van a m em ória kialakulásához. Állatkísér
letek szintén azt tám asztják alá, hogy NO szükséges a 
memóriaképzéshez, m ert az NO képződésének gátlása 
akadályozza a tanulási folyamatot (7). Az NO-nak felté
telezhetően szerepe van a látás, az étkezési szokások, a 
fájdalomérzékelés és a szaglás m echanizmusában is.

Az excitatorikus aminosavak, mint pl. a glutamát, Valin, 
leucin nagymértékű felszabadulásának szerepe van a gröcsro- 
hamok és a neurotoxicitás kialakulásában. Az aminosavak által 
okozott receptorstimuláció és az NO-szintáz aktiválódása közti 
kapcsolat felveti, hogy az NO-nak szerepe lehet az agyi kerin
gészavarban és az epilepsziában (8).

Az NO-szintáz lokalizációja megfelel a NADPF1 dia- 
forazénak mind az agyban, mind a perifériás idegrendszerben 
(10). A NADPF1 diaforáz a cerebralis kortex neuronjainak 2%- 
ában található meg. A NADPH diaforázt tartalmazó neuronok 
igen rezisztensek stroke, Alzheimer-kór, Huntington-chorea és 
állatokban agyi keringészavar során észlelhető károsodás ellen. 
Az NO-t termelő neuronok tehát ellenállnak az NO citotoxikus 
hatásának.

A perifériás idegrendszer
Az NO megtalálható a perifériás idegekben, transzm it- 
tere és m odulátora a nonadrenerg, nonkolinerg idegek
nek (42).

M ind a gasztrointesztinális, m ind  a kardiovaszkuláris 
rendszerben jelen van egy NO-függő dilatatív tónus, 
mely nélkülözhetetlen a fiziológiás funkciókhoz. Hazai 
szerzők m utatták ki hisztokémiai módszerekkel az NO 
jelentőségét az Oddi-záróizom tónusának befolyásolá
sában (14).

Im m unhisztokémiai módszerekkel kimutatták az NO- 
tartalm ú idegeket a penis szövetében is (6). Az L- 
arginin-N O  átalakulás felel a corpus cavernosum relaxá- 
ciójáért, így az erekció kialakulásáért (23). Az NO szin- 
tázgátlók akadályozzák a corpus cavernosum elektro
m osan kiváltott relaxációját, NO donorok pedig u tánoz
zák azt.

NO a gyomor-bél rendszerben
Számos bizonyíték áll rendelkezésre az NO funkciójáról 
a gyomor-bél rendszerben. Az NO közvetíti a m uscularis 
externa relaxációját és szabályozza a mucosa véráram 
lását (4). Részt vesz a mucosa védelmében és felel a záró
izmok = cardia, Oddi-spinchter) tónusának fenntartá
sáért (14). Jelenlegi ism ereteink szerint az NO m édiáit 
neuronok hiánya/csökkent receptorérzékenysége okozza 
az achalasiát és a H irschprung-kórt (27). A kóros meny- 
nyiségben felszabaduló NO-ból képződő karcinogén 
peroxinitrit, ili. nitroso vegyületek lehetnek felelősek a
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gyulladásos bélbetegségekben gyakori malignus elfa
julásért (20).

Patológiás NO felszabadulás a vérkeringésben 
Cytokinek és endotoxin lipopoliszaharidok képesek az 
endothelsejtekben lévő indukálható NO-szintáz aktivá
lására. Az ilyenkor létrejövő vazodilatáció rezisztens a 
vasoconstrictorokkal szemben, s csak glükokortikoi- 
dokkal és NO-szintáz inhibitorokkal gátolható. Jelen is
m ereteink szerint az indukálható enzim által term elt NO 
felel a szeptikus shockot jellem ző vasodilatatióért és 
vasoconstrictorokkal szembeni rezisztenciáért, valam int 
a daganatos betegekben alkalm azott citokin terápia 
okozta hipotóniáért (32,36). Ezt támasztja alá az a megfi
gyelés, hogy endotoxin shockban szenvedő állatokban az 
NO keletkezésének növekedése arányos a hipotónia m ér
tékével, s hogy az NO-szintáz inhibitorok visszafordítják 
vagy kivédik állatokban a lipopoliszaharidok, a tum or 
nekrózis faktor okozta, a haem orrhagiás vagy az anafi- 
laktikus shockban észlelt h ipo tón iát (32). Állatkísérletek 
alapján feltételezik, hogy a teráp ia  kimenetelének szem
pontjából legfontosabb az NO szintézis gátlásának a 
mértéke, m ert nagy adagok súlyos vasoconstrictióhoz, 
szervkárosodásokhoz és gyors halálhoz vezetnek. Ez 
nem  meglepő,mert szeptikus shockban a hipotónia emel
kedett koncentrációjú vasoconstrictorok jelenlétében 
lép fel. A megoldás talán az endogen NO term elés teljes 
gátlása és ugyanakkor nitro-vasodilatatorok adása (50). 
Ez a terápia kivédheti a fokozott thrombocytaaggregá- 
ciót, mely esetleg az NO szintézis gátlása m iatt jönne 
létre. Az endotoxin indukálja az NO-szintázt a vénák 
simaizomsejtjeiben, a szívizom ban és a szívbelhártyán 
is. A fokozott NO term elés hozzájárulhat az endo- 
toxémiában észlelt kardiális diszfunkcióhoz. A dilatatív 
cardiomyopathiában észlelt szívelégtelenség is ennek az 
enzimnek az indukciójával függhet össze (11). Az NO- 
nak tehát m ind a szívben, m ind az érrendszerben 
fiziológiás szerepe van, ha a myocardiumban norm álisan 
jelenlévő konstitutív enzim term eli, patológiássá válhat 
viszont, s dilatációt és szövetkárosodást okoz, ha  az in
dukálható enzim által hosszú ideig és nagy m ennyiség
ben szabadul fel. A cirrhosisban észlelt hyperdynam iás 
állapotot vasodilatatio, vasoconstrictorokkal szembeni 
alacsony válaszkészség és a keringő endotoxinok magas 
koncentrációja jellemzi. M indez az indukálható enzim 
által term elt nagy m ennyiségű NO felszabadulás 
következménye lehet (49). Ezt támasztja alá az a megfi
gyelés, hogy a nitrit és n itrá t, azaz az NO oxidált meta- 
bolitjainak szérumkoncentrációja magas cirrhosisos be
tegekben, főleg hepatorenalis szindrómában szenvedők
ben. A koncentrációk arányosak az endotoxemia m érté
kével (21).

A citosztatikus és citotoxikus NO
Az aktivált makrofágok NO-t szintetizálnak, melyből 
spontán n itrit és nitrát keletkezik (12,18). Az NOS m ű
ködését citokinek (TNF-a, interferon-a) és lipopolisza
haridok indukálják, glükokortikoidok gátolják. Az NO 
okozta citotoxicitás biokém iai alapja az NO reakciója a 
celluláris respiratorikus folyamat és a DNS szintézis 
kulcsenzimeinek vastartalm ú részeivel. Ez az L-arginin- 
függő és bizonyos L-arginin analógokkal (N-monometil-

L-arginin, L-NMMA) gátolható folyamat felelős ezeknek 
a sejteknek a tum orsejt- és baktérium ellenes aktivitá
sáért. NO termelés folyik a hum án neutrofilsejtekben is. 
Az NO szuperoxiddal történő reakciója során toxikus 
peroxinitrit képződik (ONOO ). Ez a sejtm em bránon 
szabadon diffundálva citotoxikus hatású és szerepet 
játszhat a program ozott sejthalálban is.
NO az immunitásban és gyulladásban 
Több m int egy évszázada ism ert az a jelenség, hogy a da
ganatokkal szembeni rezisztencia nem  specifikus m ódon 
fokozható bakteriális termékekkel, és ez a makrofágok 
aktivitásával kapcsolatos (32). Jelenlegi adatok azt 
feltételezik, hogy ez a nem  specifikus im m unitás az NO- 
szintáz indukciójával függ össze.

Egyre több adat van arra, hogy az NO részt vehet az 
akut és a krónikus gyulladásokban (35). Immunkomplex 
okozta érkárosodás patkányok tüdejében és bőrereiben 
javítható NO-szintáz-gátlókkal. Colitis ulcerosában szen
vedő betegekben az NO szintézis megnövekedett (30), és 
NO szintézis gátlók javítják a kísérletesen létrehozott 
krónikus ileitist (31). Rheumatoid arthritises betegek 
plazm ájában és synovialis folyadékában a nitritkoncen- 
tráció emelkedett (13). A máj Kupffer-sejtjei NO ter
meléssel válaszolnak endotoxin behatásra (3).
Az NO farmakológiai hatásai
Az NO közvetíti több, régóta ism ert vasodilatator hatá
sát. Számos terápiás alkalmazási lehetősége van azoknak 
a gyógyszereknek, melyek az NO L-argininből való kép
ződését vagy az NO hatását gátolják.

Nitrozóvegyületek
A nitroprusszid nátrium, az organikus nitrát észterek és a 
glicerin-trinitrát hatásos vasodilatátorok, melyeket az artériás 
vérnyomás és a szisztémás érellenállás csökkentésére, vagy az 
érspazmus oldására használnak. A nitroprusszid nátrium 
spontán módon NO-t szabadít fel, mely az érfali simaizom
szövetbe diffundál, ahol a guanilát cikláz aktivitásával a cik
likus GMP-szint növelésén keresztül vasodilatatiót eredmé
nyez. A glicerin trinitrát és az organikus nitrát észterek tiol ve- 
gyületekkel reagálnak, pl. ciszteinnel és glutationnal. A reakció 
instabil S-nitrosotiol intermedierek képződéséhez vezet, me
lyekből vagy NO szabadul fel, vagy maguk az S-nitrosotio- 
lok fejtenek ki az NO hatásától nem elkülöníthető értágító 
hatást.

Nitrogén-oxid-gáz inhaláció
Rövid időtartam ú NO-gáz belélegeztetése hatásos m ód
szer a szelektív pulm onáris vazodilatáció elérésére anél
kül, hogy szisztémás hatást váltana ki. Noha az NO erő
sen kötődik a hemoglobinhoz, ha kis dózisban adagol
juk, még azelőtt inaktiválódik mielőtt elérné a szisztémás 
keringést. M ethemoglobinaemia és a nitrogén-dioxid to- 
xicitás az NO-belélegeztetés lehetséges veszélyei. Oxigén 
jelenlétében az NO gyorsan nitrogén-dioxiddá oxidá
lódik, ami súlyos pneum onitist és tüdőoedem át okoz. Az 
NO oxidációjának mértéke arányos az oxigénkoncentrá
cióval és az NO-koncentráció négyzetével. A nitrogén- 
dioxid képződésének minimalizálásához m ind a belé
legeztetett NO-t, m ind az oxigénkoncentrációt, m ind a 
két gáz keveredésének idejét a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani. A biztonsági előírásokat Foubert és 
munkatársai fogalmazták meg (16). Az NO adagolása 
során m érni kell a m ethemoglobin, az NO és a nitrogén- 
dioxid koncentrációját.
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Az L-arginin nitrogén-oxid átalakulás befolyásolása.
A glükokortikoidok szelektíven gátolják az indukálható N0- 
szintázt, anélkül, hogy az állandóan termelő formát befolyásol
nák (30). Ez az immunsejteken kifejtett gátló hatás valószínűleg 
hozzájárul a glükokortikoidok immunszuppresszív és gyul
ladásgátló hatásához.

L-arginin analógok, mint az N-nitro-L-arginin (L-NA), N- 
nitro-L-arginin-metil-metil észter (L-NAME), N-mono-metil- 
L-arginin(L-NMMA) és az N-iminoetil-ornitin (L-NIO) kom
petitiv módon gátolják mind az állandóan termelő, mind az in
dukálható NO-szintázt. Állatkísérletesen létrehozott szeptikus 
shockban L-arginin analógok emelték az artériás vérnyomást 
és a szisztémás érellenállást, új terápiás megközelítési lehető
séget nyújtva a szeptikus shock kezeléséhez.

A metilénkék oxidálja a szolubilis guanilát cikláz hem al
egységét és gátolja a NO hatását. Ennek terápiás alkalmazási 
lehetősége lehet nagy mennyiségű NO termelésével járó kóros 
folyamatokban, pl. szeptikus shock. További kísérletes módsze
rek lehetnek az NO termelés gátlására a bovin argináz haszná
lata az argininellátás csökkentésére, valamint az NO szin
tézisben szerepet játszó tetrahidrobiopterin (BH4) gátlása pl. 
methotrexat, N-acetil-5 hidroxitriptamin és 2-4-diamino-6- 
hidroxipiridin adásával (30).

Terápiás alkalmazások 
L-arginin analógok
Az endotoxin által aktivált makrofágok nagy koncentrá
cióban tartalm aznak indukálható NO-szintázt, ami 
nagym értékű NO termeléshez, hipotenzióhoz és ala
csony szisztémás ellenálláshoz vezet. Nagy adagban az L- 
arginin analógok gátolják m ind az állandóan termelő, 
m ind az indukálható NO-szintázt, ami súlyos hipertóniá
hoz, és az állatok halálához vezet. Ezzel szemben, az L- 
arginin antagonisták, L-NMMA és L-NAME alacsony 
koncentrációban sikeresen kivédték a hipotóniát és az 
alacsony szisztémás ellenállást két, endotoxin shockban 
szenvedő, konvencionális terápiára rezisztens betegben 
(40). Szeptikus shockban szenvedő betegek esetében a 
standard terápia kiegészítéseként adott L-NMMA visz- 
szafordította a hipotóniát (50).
Nitrogén-oxid-gáz
Nitrogén-oxid belélegeztetést m ár használtak kísérlete
sen a pulmonális erek szelektív vasodilatatiójára. Ez 
fontos előrelépés a pulmonális hipertónia és vasocon- 
strictio kezelésében. A NO-gázt kipróbálták m ár felnőtt
kori respirációs distressz-szindróm a (44), újszülöttkori 
perzisztáló pulmonális hipertónia (43), idiopátiás pul
monális hipertónia és szívbetegséghez társuló m ásodla
gos pulmonális hipertónia (38) esetén is. A kezelésnek ez 
a formája csak a lélegeztetett alveolusokhoz tartozó pul
monális ereket tágítja. így a vér a rosszul szellőző alveo- 
lusok felől a szellőző alveolusok felé irányul, csökkentve 
m ind az intrapulmonális shuntöt, m ind a jobb kamrai 
utóterhelést, és növelve az artériás oxigenizációt. Rossaint 
és munkatársai (44) a NO-lélegeztetés jó hatásáról számol
nak be 10, súlyos felnőttkori respirációs distressz-szin- 
dróm ában szenvedő beteg esetében. A terápia csökken
tette a pulmonális artériás nyomást, növelte az artériás 
oxigenizációt és javította a ventiláció-perfúziót anélkül, 
hogy ez szisztémás vasodilatatiót okozott volna.

Kongenitális szívbetegségek, melyek megnövekedett 
pulmonális vérátáramlással vagy tüdővéna szűkülettel 
járnak, gyakran komplikálódnak pulmonális artériás 
hiperpláziával, hipertrófiával és hipertóniával. Egy 10, 
kongenitális szívbetegségben és pulm onális hipertóniá
ban szenvedő gyermeken végzett vizsgálat azt m utatta,

hogy a belélegeztetett NO csökkentette a pulmonális 
vaszkuláris rezisztenciát anélkül, hogy a szisztémás érel
lenállást befolyásolta volna (38). E tanulmány ajánlása 
szerint, az NO belélegeztetése hasznos lehet szívkaté
terezés esetén a pulmonális vasodilatator kapacitás becs
léséhez, pulmonális hipertónia fennállásakor, valamint 
szívbeteg gyermekek preoperatív vizsgálatában.

Az NO ismertetett rendkívül szerteágazó szerepe szá
mos klinikai vonatkozásra utal. Az L-arginin-NO átala
kulás termékeinek követése fontos klinikai jelző lehet, 
míg bizonyos patológiás állapotokban az NO szintjének 
növelése, más esetekben képződésének szelektív gátlása 
terápiás lehetőségek sorát nyújthatja a jövőben.
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RITKA KÓRKÉPEK

Septo-opticus dysplasia (De Morsier syndroma)
Liptai Zoltán dr., Kálmánchey Rozália dr., Rudas Gábor dr. és Farkas Ágnes dr.1
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Gyermekgyógyászati Klinika (igazgató: Fekete György dr.) 
II. Szemészeti Klinika (igazgató: Imre György dr.)1

A szerzők ritka központi idegrendszeri fejlődési rend
ellenességről számolnak be három  esetük ismertetése 
kapcsán. A septo-opticus dysplasia lehetőségét kell fel
vetni azoknál a gyermekeknél, akiknél megállapítható a 
nervus opticus egy- vagy kétoldali hypoplasiája. Ilyen
kor képalkotó technika alkalmazása szükséges a diag
nózis felállításához. A betegség ismerete azért fontos, 
m ert hypopituitarismussal járhat, ami korán horm on- 
szubsztitúciós kezelést tehet szükségessé.

Kulcsszavak: septum pellucidum, septo-opticus dysplasia, op
ticus-hypoplasia, hypopituitarismus

Septo-optic dysplasia. Authors report a rare central 
nervous system malformation on giving account of 
three of their cases. The possibility of septo-optic dys
plasia should be raised in children with unilateral or bi
lateral hypoplasia of the optic nerve. The use of neu
roimaging technics is necessary for establishing the di
agnosis. Knowing the disease is im portant because of 
the hypopituitarism  which can accompany it, and 
which can necessitate an early horm one replacement 
therapy.

Key words: septum pellucidum, septo-optic dysplasia, optic- 
nerve hypoplasia, hypopituitarism

A központi idegrendszeri fejlődési rendellenességek a 
m últban csak a neuropatológusokat érdekelték. A m o
dern képalkotó eljárások, főleg az MRI elterjedése óta 
azonban a diagnózis gyakran felállítható m ár az élő 
betegben, ezért az utóbbi 20 évben a klinikusok érdek
lődése egyre fokozódik ezen rendellenességek iránt. A 
korai diagnózisnak gyakorlati jelentősége van egyrészt a 
genetikai károsodás (méhen belüli életben szerzett, vagy 
öröklött rendellenességről van-e szó), másrészt az eset
leges késői következmények időben való kezelése szem
pontjából. Ezért tartjuk fontosnak a SOTE II. Gyermek- 
klinikáján észlelt 3, septo-opticus dysplasiában szenvedő 
beteg esetének ismertetését.

Esetismertetések

1. Anett I., szövődménymentes terhességből a 40. gestatiós 
hétre, per vias naturales, 3600 g-mal született, éleszteni nem 
kellett. Újszülöttkora zavartalan volt. Szüleinek 3 hónapos kora 
körül tűnt fel, hogy nem ismeri fel őket, sőt, fényre sem reagál. 
Az öthónapos korában végzett első szemészeti vizsgálat alkal
mával összerendezetlen, kereső szemmozgásokat, horizontális 
nystagmust, a szemfenéken a normálisnál kisebb, halvány, éle
sen határolt papillákat észeleitek, ezért további kivizsgálásra a 
csecsemőt a II. Gyermekklinikára irányították. Hossza ekkor 67 
cm (75 percentilis), súlya 6700 g (25-50 percentilis) volt. Hasra 
fektetve a fejét emelte, ülésbe húzáskor tartotta, enyhe felső 
végtagi túlsúlyú izomtónus fokozódása volt. EEG, agytörzsi 
kiváltott válasz és koponya-rtg vizsgálati lelete normális volt,

Rövidítések: CT = computer tomographia; MRI = mágneses rezonan
cia képalkotás; EEG = elektroencephalographia; PEG = pneumoen- 
cephalographia; ERG = elektroretinographia; VEP = vizuális kiváltott 
válasz

ultrahanggal a septum pellucidum hiányát igazoltuk. A septopti- 
cus dysplasia kórisméjét állítottuk fel. Neurológiai tünetei miatt 
gyógytornát javasoltunk. A 6 hónapos korában elvégzett VEP 
vizsgálat segítségével a bal szem ingerlésekor csökkent amp
litúdójú vizuális kiváltott választ detektáltunk. Tizenöt hónapos 
korában 3 percentilis alatti testhossz-, ill. testsúlyértékeket (72 
cm, ill. 8350 g) találtunk. Neurológiai statusában észlelt eltérések: 
strabismus convergens, fixáláskor fokozódó horizontalis nystag
mus (szemével tárgyakat követett), bal oldali túlsúllyal élénkebb 
mélyreflexek, bal felső végtagi túlsúlyú kifejezett generalizált 
tónusfokozódás Wernicke-Mann-eloszlásban, nyaki-háti hypo
tonia. Önállóan még nem ült és nem állt fel, kapaszkodva azon
ban már lépegetett. Négy évesen hasonló neurológiai góctünetek 
(bal oldali túlsúllyal a végtagokban fokozott izomtónus, kife
jezett nyaki-háti hypotonia, bal oldali túlsúllyal élénk mélyref
lexek, bal oldalon pozitív Hoffmann-Trömner- és Babinski-ref- 
lex, Achilles-clonus, plantarflexiós kényszertartás) mellett fej- 
körfogat értéke 2 percentilis (48 cm), testhossza 3 percentilis alatt 
(87 cm, mintegy 14 cm-rel marad el a magyar átlagtól), önállóan 
még mindig nem jár, a bal sarkát nem tudja letenni, ugyanakkor 
szobatiszta, nehezen érthetően, de beszél. A bal szem inger
lésekor megnyúlt latenciájú visualis kiváltott választ nyerünk. 
Endokrinológiai vizsgálatokat végzünk: TSH normális, TRH-ter- 
helésre emelkedik, cortisol-szint normális, basalis növekedési- 
hormon-szint alacsony, insulinterhelésre azonban megfelelő 
emelkedéssel reagál. A gyermek további figyelmes követését 
szükségesnek tartjuk.

2. Márton, szintén I., zavartalan terhességből született, a 37. 
gestatiós hétre, 3150 g-mal, azonnal felsírt. Ujszülöttkora prob
lémamentes volt, de már ekkor feltűnt szüleinek, hogy erősen 
kancsalított, gyakran felfelé nézett, kereső jellegű szemmozgá
sai, vízszintes szemtekerezgése volt. Mindezek ellenére csak 13 
hónapos korában vizsgálta először szemész, aki akkor mindkét 
oldali n. opticus hypoplasiájára derített fényt, s további kivizs
gálásra a gyermeket a II. Gyermekklinikára utalta. Felvételekor 
testhossza 78 cm (50 percentilis), súlya 10,3 kg (50 percentilis) 
volt. A közeli tárgyakat jól fixálta, nem nyúlt mellé. Bal oldali 
túlsúllyal kifejezett strabismus convergensen kívül enyhe gene
ralizált izomhypotonia jellemezte idegrendszeri statusát. Onál-
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3. ábra: 3. betegünk koponya MR-felvételei: hiányzó septum 
pellucidum, a sagittalis képeken csökevényes hypophysis-nyél 
és hypothalamus, a sellában hypophysisnek megfelelő' képlet 
alig vizualizálható

Tl - P l

Fp r f 3
F3 - T  3

T3 “ ?3

FP1 -Ti

Pí P l

4. ábra: 3. betegünk EEG-je 5 hónapos korában: 
suppression-burst minta: igen hullámszegény, ellapult 
szakaszok váltakozása nagy amplitúdójú lassú hullám 
kitörésekkel, convulsiv jelekkel

lóan még nem ült és nem állt fel, de felültetve megült. A koponya 
ultrahangvizsgálata a jobb oldalon minimálisan tágabb fronta
lis kamraszarv mellett 2-3 mm-es cavum septi pellucidit talált, 
a 17 hónapos korban készült koponya CT-felvétel azonban ezt 
már nem mutatta, de a jobb oldalkamra tágulata látható volt. 22 
hónapos korában a gyermek magassága a 10 és 25 percentilis 
érték közé esik (82,5 cm) strabismusát kezelik, horizontalis 
nystagmusa kifejezett. Önállóan jár, játszik, néhány érthető szót 
mond.

3. Orsolya, első, zavartalan terhességből (melynek első 
trimeszterében a mater gyógyszert egyáltalán nem, később 
nyomelem-vitamin készítményt szedett) a 40. gest. hétre, tér
aránytalanság miatt sectio caesareával született, 4400 g-mal, 
Apgar 5/7-tel. Már a terhesség alatt ultrahangvizsgálat alkalmá
val a magzatnál tágabb agykamrákat észleltek, ezek mérete 
azonban később a normális tartományba került. Megszületése 
után elhúzódó icterus és cardiomyopathia miatt PIC-ben 
kezelték, intrauterin infekció gyanúja miatt Toxoplasma-, 
Rubeola-, Cytomegalia- és Herpesvírus-ellenanyag vizsgálat 
történt, negatív eredménnyel. Koponya UH a septum pellu
cidum agenesiáját ábrázolta (1. ábra). Kezdettől kissé hypo- 
toniásabbnak találták. EEG készült, mely enyhe meglassuláson 
kívül eltérést nem mutatott. Az első életnapokban több alka-

1. ábra: 3. betegünk koponya ultrahang képe: jól látható 
a septum pellucidum hiánya a frontalis kamraszarvak között, 
a közös, telencephalicus kamra

2. ábra: 3. betegünk szemfenéki képe: a normális mintegy 
'ö-ának megfelelő nagyságú, decolorált papilla
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lommal mértek alacsonyabb vércukorértékeket. Kilencnapos 
korában hazaengedték, kontroll echocardiographiája normális 
eredményt adott. A csecsemő 3 hónapos korában fordultak 
szemészhez, mivel feltűnt, hogy szemeivel nem fixál, mozgó tár
gyat nem követ. A szemész incoordinált mozgásokat, a. hya
loidea persistenst, a normális mintegy '/3-ának megfelelő nagy
ságú, decolorált papillákat (2. ábra) írt le, keskeny peripapillaris 
atrophiával, ép maculával, VEP-vizsgálatot javasolt. Ekkor ko
ponya CT-vizsgálat is készült, s ez a korábban leírt septum-age- 
nesián kívül a bal oldalkamra mellett 11 mm-es porencephaliás 
cystát is ábrázolt. A szülőknek feltűnt még, hogy a csecsemő 
testhőmérséklete minden gyulladásos jel nélkül gyakran több 
°C-szal növekszik vagy csökken.

A gyermek 4 hónapos korában került klinikánkra, neuroló
giai statusát ekkor mindkét szem kereső, úszó jellegű mozgásai, 
időnként finom horizonto-rotatorikus nystagmoid rángások, 
enyhe, generalizált hypotonia, élénkebb mélyreflexek, pozitív 
inverz radialis, Hoffmann-Trömner-reflexek, legyezőtünet 
jellemezték, fényre, mozgó, színes tárgyra nem fixált, nem gő- 
gicsélt, nem fordult még meg. Vizuális kiváltott válasz egyik 
szem ingerlésével sem volt nyerhető. Koponya-MR a korábban 
már leírt elváltozások mellett csökevényesen fejlett hypothala- 
mo-hypophysealis rendszert igazolt (3. ábra).

ö t hónapos korában infantilis spasmusai jelentek meg, az 
EEG hypsarrhythmiát, suppression-burst mintát detektált (4. 
ábra). ACTH-kezelésre BNS-görcsei megszűntek, EEG-je ren
deződött. Somaticus paraméterei 97 percentilis felettiek. A 
későbbiekben endokrinológiai kivizsgálását is tervezzük.

Megbeszélés

A septum  pellucidum veleszületett hiányát congenitalis 
amaurosisban elsőként Reeves írta le 1941-ben (16). De 
Morsier 1956-ban megjelent részletes tanulm ányában 
(10) figyelt fel a nervus opticus-hypoplasia és a septum  
pellucidum fejlődési zavarának a véletlenszerűnél gya
koribb társulására, ezért a betegséget a septo-opticus 
dysplasia névvel illette. Azóta a szakirodalomban a De 
Morsier syndrom a elnevezés is elterjedt.

Gyakoriságára vonatkozó pontos adatok nem  állnak 
rendelkezésre, de August 1990-ben közzétett összefoglaló 
tanulmánya (2) szerint a növekedési horm onhiányos 
gyermekek 4%-ánál áll a háttérben septo-opticus dyspla
sia, így az incidencia százezrelékes nagyságrendjére lehet 
következtetni.

A kórkép legtöbbször fiatal, gyakran még teenager 
anyák (4, 14, 16, 27) elsőszülött (4, 14, 16, 17) gyerm e
keiben fordul elő, többnyire sporadikusan, de autoszo- 
mális recesszív és dom ináns öröklésmenetét is leírták (4, 
15,23,27,34). Leányokban gyakoribb (7,23,26). A terhes
ségi anam nézisben előfordult kábítószer élvezet (9, 11, 
23, 25), alkoholabusus (9, 16), kinin (17), antiepilep- 
tikum ok, diuretikum ok, hányáscsillapítók és más, leg
többször ismeretlen gyógyszerek szedése, az I. trim esz- 
terben elszenvedett, szerológiailag igazolt rubeolafer
tőzés (23).

A fejlődési zavarnak a 18. gestatiós hét előtt kell be
következnie, hiszen ekkorra fejeződik be a septum  pellu
cidum kialakulása (27). A nagy valószínűséggel a 6-8. 
gestatiós héten (4, 11, 16, 22, 26, 37) ható noxa a III. 
agykamra részét képező recessus opticus perzisztá- 
lásához, a III. agykamrával közlekedő ventriculus opti
cus kialakulásához vezet, melynek a chiasmába, a ner
vus, ill. tractus opticusokba történő penetrációja ezen 
képletek és az infundibulum , ill. a hypothalamo-hy- 
pophysealis rendszer egészének vagy egyes részeinek hy-

poplasiáját okozza. Az ún. „destruktív” elmélet szerint az 
inzultus az embriogenezis során bárm ikor felléphet; a 
m ár kialakult struktúrákat károsító hatást látszik iga
zolni, hogy néhányszor a boncoláskor gliahegképződést, 
ill. meszesedést találtak (16).

Hoyt, Kaplan és Grumbach (13) 1970-ben hívták fel a 
figyelmet a betegségnek a hypophysis hipofunkciókkal 
való összefüggésére. Ez a septo-opticus dysplasia-esetek 
mintegy 2/3-ában (3,4,22) fennálló működészavar hypo
thalamicus vagy/és hypophysaer eredetű is lehet (14,33). 
Patel 1975-ben a neurohypophysis hiányáról, Zaias 1978- 
an a hypothalamus hegesedéséről, meszesedéséről szá
molt be (25). Yukizane és mtsai (40) 1990-ben a növe
kedési horm onhiány hypothalam icus eredetét igazolták 
2 betegükben.

Tünetek
1. Nervus opticus hypoplasia: a funduson kicsiny (a n o r
mális fele, harm ada), halvány, gyakran kettős szegéllyel 
övezett papilla (4,15,26,27). A papilla körül előfordulhat 
pigmentszegély, gyakran csak nasalis vagy tem poralis 
félhold formájában (17).

Egyéb szemészeti tünetek: csökkent visus, renyhe vagy 
hiányzó pupilla fényreakciók (4), színvakság (15), bitem - 
poralis hemianopsia (26,27), egyéb látótérkiesések (22), 
akár teljes vakság, de a visus egyik, vagy akár m indkét 
szemen is lehet norm ális (4, 26), csökkent vizuális fi
gyelem (38), kereső jellegű, horizontális és/vagy rota- 
toros, ún. pendularis (13,17,27) nystagmus, strabism us, 
exo- vagy esotropia (4, 17), astigmatismus (41), am bly
opia (13), szegényes retinaerezet (7), papilla-coloboma 
(20,35).

Az elektroretinogram (ERG) normális, a vizuális ki
váltott válasz (VEP) általában hiányzik, vagy kóros (4,7).

2. Septum pellucidum hiánya: képalkotó eljárásokkal 
[korábban PEG, ma ultrahang (28,31), CT, de elsősorban 
MRI (4)] a septum pellucidum  teljes, vagy részleges 
hiánya vizualizálható, b ár CT-vel inkább csak a teljes 
agenesiát lehet detektálni (27). Ma úgy tűnik, a septum  
pellucidum agenesiája nem  sine qua nonja a diagnózis
nak, újabb felfogás szerint a septo-opticus dysplasia az 
(I) opticus-hypoplasia és (II) valamely középvonali 
struktúra (septum pellucidum , ill. hypothalamo-hypo- 
physis tengely) fejlődési rendellenességének, vagy/és 
(III) hypophysaer diszfunkciónak a társulása (16,40). A 
komplett form a (I + II + III) a betegeknek csak mintegy 
30%-ában észlelhető (4, 40). Jellemző radiológiai lelet a 
közös telencephalicus kam ra, folytonos ependymabé- 
léssel (25). Leírtak kettőzött septum  pellucidumot (4), 
tág cisterna chiasmatist, keskeny nervus opticusokat (7, 
39), MRI-vel hypoplasiás vagy hiányzó hypophysis- 
nyelet, csökevényes hypophysist (16,20), ritkábban a cor
pus callosum (4), a com m issura anterior (16,25) hypo-, 
ill. agenesiáját. De Morsier eredeti közleményében (10) 
PEG-gel vizsgált betegeknél gyakran talált perzisztáló 
cavum septi pellucidit, melyet részleges septum -hiány- 
nak minősített, hiszen a levegő csak egy folytonosság
hiányon keresztül ju thato tt az üregbe.

Mellékleletként egyéb eltéréseket is leírtak: diffúz cor
ticalis hypoplasiát kam ratágulattal (17,23,25), a frontális 
kamraszarvak elülső falának deformációját (23), poren- 
cephaliát (9), schizencephaliát (11, 22), lissencephaliát
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(40), cerebralis infarktusokat, hydrocephalust (4, 16), 
cerebellaris atrophiát, vermis-agenesiát, Dandy-Walker- 
m alform atiót (4,16,20). A kam ratágulat oka De Morsier 
szerint a septum pellucidumnak a fornixot a corpus cal- 
losum m al összekötő, tám asztó, függesztő szerepének 
kiesése (10).

3. Hypopituitarismus: Az endokrin diszfunkció jelei 
közül leggyakoribb -  82% (40) -  a nanosom ia, növe
kedési horm on hiányának következtében (23). Ez ál
talában csak 5-6 éves korban tűnik föl (27), a születési 
hossz még normális. A gyakoriság csökkenő sorrend
jében ACTH-hiány -  48% (40) - ,  diabetes insipidus -  
31% (40) -.hypothyreosis -17%  (40) - , hyper- (4,16,22, 
40) vagy hypoprolactinaemia (22), valamint ezek kom 
binációja -  45% (40) -  fordulhat még elő. A nem i érés, a 
nem i horm onok elválasztásának zavaraira (csökkent 
FSH-, LH-termelés) az utóbbi évek vizsgálatai kezdenek 
rávilágítani (12,20,22). Altatás, ill. m űtét okozta stressz 
súlyos idegrendszeri tüneteket okozó hypoglykaemiához 
vezethet (32). A hypophysis-diszfunkció lehet hypothala
micus vagy /és hypophysaer eredetű.

4. Egyéb tünetek: A neurológiai status, a beszédfej
lődés, az érzelmi élet, a viselkedés, a cognitiv status, az in 
tellektus az esetek több m int felében norm ális (4, 38). 
Mentális retardáció (15, 22), spasticus paresisek (11), 
hem iatrophia (26), microcephalia (9,15,16,40), agyideg
bénulások (22) [ízérzészavar, hypo-, ill. anosm ia (15)], 
ataxia (11), hypotonia (4, 22), görcsök; GM, PM (4, 22) 
vagy akár infantilis spasm usok (20, 40) csakúgy előfor
dulhatnak, m int hypoglykaemia okozta súlyos, recidiváló 
újszülöttkori apnoék, konvulziók (15, 27). Gyakran ro
hamozó, csökkentlátó gyerm eknél a vércukorszint vizs
gálata elengedhetetlen (27), m ert azt hypoglykaemia is 
okozhatja. Ritkábban észlelt tünetek az athetosis, autis
mus, „attention deficit d isorder” (22). Az EEG lehet telje
sen szabályos, de patológiás, akár hypsarrhythm iás is 
(20, 40). Leírtak még ujjfejlődési rendellenességeket (9, 
30), középső archasadékot (21, 36). Gyakori a betegek 
anam nézisében az elhúzódó újszülöttkori icterus, az 
újszülöttkori hepatitis, cholestasis (8,17,19,27).

Neuropatológiailag a n. opticus hypoplasián és a sep
tum  pellucidum agenesián kívül a bulbus és a tractus ol
factorius hiánya, ill. hypoplasiája, a nucleus supraopticus 
és a nucleus paraventricularis hiánya, hiányzó vagy csö- 
kevényes neurohypophysis, ill. egészében csökevényes 
hypothalamo-hypophysealis rendszer, szürkeállományi 
heterotopiák, az adenohypophysisben glia heterotopiák 
is bizonyítást nyertek (9).

Fentiek alapján első betegünk a kórkép típusos, de 
enyhébb formájában szenved (látása van, neurológilag 
kissé károsodott, 4 évesen lényeges endokrinológiai 
eltérése még nincs). M ásodik betegünknek nem  típusos 
kórform ája van, mert a n. opticus-hypoplasia mellett 
csak persistáló cavum septi pellucidije volt, és később ez 
is megszűnt. De Morsier lelete alapján lehetséges, hogy 
fejlődéstanilag itt is septo-opticus dysplasiáról van szó. A 
diagnózist egyértelműen csak egy esetleges későbbi hy
popituitarism us fogja bizonyítani, ezért ezt a gyermeket 
is gondosan követni kell. H arm adik betegünk a kórkép 
súlyos formájában szenved (súlyos neurológiai károso
dás, porencephalia, West-syndrom a, hypothalam o-hypo
physealis dysgenesis). Betegeink esetei is szemléltetik a 
kórkép súlyosságának széles spektrum át.

Összegezve, a nervus opticus egy- vagy kétoldali hy
poplasiája esetében, különösen ha a gyermek anam
nézisében terápiarezisztens, recidiváló apnoék, görcsök, 
esetleg bizonyított hypoglykaemia is szerepel, septum 
pellucidum hiányára és a septo-opticus dysplasia kórké
pére gondolni kell. Igazolt septo-opticus dysplasia esetén 
ugyanis indokolt a beteg növekedésének, fejlődésének 
szoros kontrollja a nanosomia és más hypophysis-hipo- 
funkciók nagy gyakorisága miatt. Szükség esetén részle
tes endokrinológiai kivizsgálást kell végezni, s a meg
felelő hormonterápiát időben beállítani.
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Közegészségügyi járványügyi és Sugáregészségügyi 
Szakmai Kollégium állásfoglalása a szakterületét érintő 
alapvető fogalmakról

Az utóbbi években alapvető tudományági és szakterületi 
fogalmak rendkívül változatos értelmezésben jelentek 
meg m ind a szakmai, m ind  a szakmán kívüli körökben. 
Ez zavarokat és megosztottságot eredményezett a szak
terület minden szintjén és az egészségpolitika alakí
tásában is. Ezért határozott úgy a kollégium, hogy köz
zéteszi mértékadó hazai szerzők műveiben (1-2), vala
m int a nemzetközi irodalom ban közölt (3-8) definíciók 
figyelembevételével kialakított álláspontját a szakterület 
tudom ányos alapjait és gyakorlati tevékenységét m eg
határozó fogalmakról.

A kollégium véleménye az, hogy a népegészségügy a 
közegészségügy szinonimája, mindkettő az angol public 
health magyar megfelelője. A népegészségügy elnevezést 
általában a közegészségügy „új” irányzatának („new pub
lic health”) kiemelésére használják, mely a „klasszikus 
közegészségügyi poblémákon” túl olyan megbetegedések 
leküzdését tűzi ki célul társadalm i, környezeti és életm ód
beli változtatások révén, melyek okai az átlagos életkor 
meghosszabbodásával, a túlnépesedéssel, iparosodással és 
ipari hanyatlással, az egészségügyi egyenlőtlenséggel, 
környezetszennyezéssel és ökológiai egyensúly felbom
lásával kapcsolatosak (7). A nemzetközileg elfogadott ál
talános definíció azonban eleve magában foglalja, hogy a 
közegészségügynek állandóan meg kell „újulnia”, azaz az 
aktuális egészségügyi problém ák szerint kell változnia.

Ez a meghatározás az International Epidemiological 
Association által kiadott epidemiológiai szótárban jelent 
meg (3), mely éppen azért készült 27 ország 138 szak
em berének közreműködésével, hogy egy-egy adott foga
lom alatt mindenki, m indenhol ugyanazt értse.

A fentieknek megfelelően a kollégium által elfogadott 
definíciók a következők.

-  A közegészségtan/népegészségtan az orvostudom ány 
egyik ága, mely a lakosságra irányultan a betegségek 
megelőzésével, az élet meghosszabbításával és az egészség 
támogatásával (promóciójával) foglalkozik. Ismeretanya
ga a klinikai orvostudományok, a genetika, az ökológia, a 
mikrobiológia, az immunológia, a parazitológia, a bioló
gia, a biokémia, a biofizika, a kórélettan, a toxikológia, a 
biostatisztika, a demográfia, a műszaki tudományok és a 
társadalomtudományok eredményeire is épül.

A közegészségügy/népegészségügy a közegészség
tan/népegészségtan tudom ányos elméletének gyakorlati 
alkalmazása és mint ilyen, szervezett multiszektoriális 
társadalm i tevékenység a jelen  és jövő generáció egész
ségének megvédésére, fenntartására, tám ogatására (pro- 
móciójára) és helyreállítására. Programjai, szolgálatai, 
intézményei hangsúlyozottan a lakosság betegség-m eg

előzését, egészségügyi igényeinek kielégítését célozzák. 
Ez a tevékenység a tudományág, technika és technológia 
fejlődése és egyes egészségügyi problém ák aktuális elő
térbe kerülése alapján folyamatosan változik, de a cél vál
tozatlan marad; a megbetegedések, az idő előtti halál és a 
betegségek okozta lelki és testi fogyatékosság, rokkant
ság és sérülések megelőzése a lakosság körében.

A megelőző orvostan (megelőző orvostudomány, p re 
ventív medicina) elsősorban abban tér el a közegészség- 
tan/népegészségtantól, hogy m agában foglalja a har- 
madlagos megelőzés elméleti alapjait is és kapcsolata 
szorosabb a klinikai orvostudom ánnyal, m int a köz- 
egészségtan/népegészségtannal.

A közegészségügy/népegészségügy magában foglalja 
a gyakorlati epidemiológiát (a lakosság egészségi ál
lapotának felmérésére, fertőző és nem  fertőző beteg
ségek és más, egészséggel összefüggő jelenségek lakossá
gi előfordulásának vizsgálatára kiterjedően a kedvezőt
len jelenségek csökkentése, illetve megelőzése érdeké
ben); a környezetegészségügyet (beleértve a fizikai, ké
miai, biológiai, szociális és pszichoszociális környezetet); 
az egészségvédelmet és az egészségtámogatást (beleértve 
m indazon multiszektoriális tevékenységet, mely az em 
berek m agatartását az egészséges életm ódra irányítja az 
egészséget befolyásoló tényezők tudatos figyelembevé
tele révén); az egészségügyi rendszer alakítását (annak 
érdekében, hogy olyan ellátási rendszer alakuljon ki, 
mely a klinikai és gyógyító szolgálati felelősségen túl az 
egészségre törekvést támogatja); és az egészségpolitika 
kialakításában való közreműködést (az egészségügyi 
szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, a 
közegészségügyi inform ációk és elemzések rendelke
zésre bocsátása és a politikai döntéshozók egészségpo
litikai felelősségének elfogadtatása révén).
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ja, tárgya. In Dési Illés (szerk.): Népegészségtan. Semmelweis 
Kiadó, Budapest, 1995,19-21. old. -  3. Last, ]. M. (ed. for Internat. 
Epidem. Assoc.): A Dictionary of Epidemiology. 2nd ed. Oxford 
University Press, N. Y., Oxford, Toronto, 1988. -  4. Ottawa Charter 
for Health Promotion (Leaflet). WHO, Health and Welfare 
Canada, Canadian Public Health Association, 1986. -  5. Holland, 
\V. W., Fitzsimons, B.: Public Health -  Its Critical Requirements. In: 
Holland, W. W, Detels, R., Knox, G. (ed.): Oxford Textbook of 
Public Health. 2nd ed. Oxford University, Press, N. Y., Oxford, 
Toronto, 1991, Vol. 3.605-61 l.old. -  6. Beske, E (ed.): Report on the 
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

A sepsis története és definitiója. 
Szükségünk van új terminológiára?
Kreymann, G. és mtsai (Medizinische 
Klinik, Universitätskrankenhaus Ep
pendorf, Hamburg): Anästhesiol. In- 
tensivmed. Notfallmed. Schmerzther., 
1996,31,9.

A közlemény Hippokratésszel kezdi a 
sepsis történetét és az 1991-es Egye
sült Államokbeli egyezséggel fejezi 
be. A szerzők alapjában elfogadják az 
utóbbi konferencia ajánlásait, de né
met nyelvterületen szükségesnek ta r t
ják egyes tételeinek a m ódosítását a 
következőképpen:

Infectio alatt értjük az egyébként 
steril szövetben jelenlévő m ikroorga
nizm usokra adott helyi gyulladásos 
reakciót.

Bacteriaemia: Ép baktérium ok je 
lenléte a vérben.

A sepsis fogalmát szakterületen
ként és nemzetenként m ásként értel
mezik.

A sebészetben pl. ism ernek helyi 
sebfertőzést vagy letokolt tályogot láz, 
tachykardia, tachypnoe és általános 
tünetek nélkül. De ha a felsoroltak je 
len vannak, akkor a beteget „szep
tikusnak” mondják.

A belgyógyászatban magától érte
tődő, hogy a pneum onia, a pyelo
nephritis, az endokarditis fertőzések 
jelentős általános reakcióval járnak és 
e parenchymás szervinfectiókból 
könnyebben ju tnak kórokozók az ér
pályába, m int a bőr sebfertőzésekor. 
Ha elfogadjuk, hogy m inden szisz
témás reakcióval járó infectio sepsis, 
akkor majdnem m inden belgyó
gyászati fertőző betegnek -  még a 
grippésnek is -  sepsise van.

Közismert, hogy egyes nem fertő
zéstől eredő betegségek, pl. a pancrea
titis, súlyos traum a, égés, ugyanazon 
m ediátor-kaszkádot (TNF, interleu
kin stb.) indítják el, m int az infectio és 
olyan szisztémás elváltozásokhoz ve
zetnek, amelyek klinikailag nem kü
löníthetők el a súlyos infectiótól és 
MOF-ban végződnek. Ez a számos fer- 
tőzéses és nem fertőzéses károsításra 
adott m ediátorok gerjesztette sziszté
más gyulladásos reakció a SIRS (Sys
temic Inflammatory Response Synd

rome). (Jobban kifejezi a lényegét a 
„mediátor indukálta syndrom a”.)

A sepsis olyan SIRS, amelyet infec
tio vált ki. A sepsisben a kórokozók 
kiküszöbölésére és a toxinok primer 
semlegesítésére, a nem  infectio okoz
ta SIRS-ben a kiszabadult mediátorok 
közvetlen befolyásolására törekszünk.

A SIRS m indkét alakjának három 
súlyossági fokozata lehet:

Szövődménymentes esetben a hő
mérséklet 38 C feletti vagy 36 C alatti, 
a beteg tachykardiás, tachypnoés, 
leukocytaszáma 12 000 feletti vagy 
4000 alatti. A pálcikamagvak 10% fe
lett vannak.

Súlyos esetben az előbbieken kívül 
szervdysfunctio vagy hypoperfusio is 
fennáll (lactat-acidosis, hypoxia, olig
uria, tudatzavar) vagy még hypoten
sio.

Shockban a fentiek m ellett az adae
quat volumenpótlás ellenére állandó
sult a hypotensio (=90 H gm m  alatt).

Kollár Lajos dr.

Noradrenalinra nem reagáló súlyos 
szeptikus sokk.Wray, G. M. és Coak- 
ley, J. H. (Intensive Care Unit, Homer
ton Hospital, London, Anglia) Lancet, 
1995,346,1604.

A londoni H om erton Kórházba 1994 
decemberében 27 hetes terhességgel 
egy 32 éves nigériai asszonyt vettek 
fel, súlyos hipertóniával, jobb hypo- 
chondrium ban fájdalommal, jelentős 
ödémával, proteinuriával, oliguriával 
és hyperreflexiával. Előzmények: 5 
éve azathioprinnel és szteroiddal ke
zelt szisztémás lupus erythem atosus 
szerepelt, mely az ízületeket érintette 
és jelenleg remisszióban volt. Vese
működése korábban norm ális volt. 
Felvételekor sürgős császármetszést 
végeztek. Intubáláskor gégeödémát 
észleltek, ezért nem  extubálták. Poszt
operatív szakban m akacs hipertónia 
és ödéma miatt labetolol és isosorbid 
dinitrát infúziót kapott több napon át 
az ITO-n. A 8. napon súlyos szeptikus 
sokk alakult ki, a vérből Enterobacter 
cloacae tenyészett ki, a feltételezett 
forrás mellkasi fertőzés volt. Ceftazi- 
dim, metronidazol és vancomycin

adása mellett noradrenalin és kis 
adagban dopam in infúzióját kezdték 
el, a beteg gépi lélegeztetése mellett. A 
betegnél ARDS alakult ki, anuriássá 
vált, mérsékelt m ájm űködési zavar
ral, coagulopathiával, pupillái kitá
gultak és fénym erew é váltak. Mivel a 
noradrenalin dózisát hiába emelték, 
azért angiotensin II. adását kezdték el 
(Hypertensin, Ciba-Geigy) 8 pg/min 
dózisban, melyet gyorsan emeltek
22,5 pg/min adagra a noradrenalin 
dózisának fokozatos csökkentése 
mellett. A következő napon az acido
sis és a láz megszűnt, pupillái beszű
kültek és reagáltak. Angiotensint 72 
órán át adagoltak. A beteg az ITO-t a 
34. napon hagyta el, a kórházat továb
bi 5 hét múlva, de még további hae- 
modialysisekre szorult. A vesebiopsia 
lupus nephritist m utatott, akut tubu
laris necrosis nélkül, ezért cyclopos- 
pham id és prednisolon adását kezd
ték. A beteg két hónappal a kórházból 
való távozása után halt meg egy másik 
ITO-n keringésösszeomlás következ
tében, melynek oka peritonitisből 
eredő szeptikus sokk volt.

A noradrenalint gyakran használ
ják szeptikus sokk okozta vasoplegia 
kezelésére. A noradrenalin erős alfa- 
agonista, néhány beta-agonista tulaj
donsággal, de az egyéni reakciók el
térők lehetnek, tachyphylaxia is ki
alakulhat.

Az angiotensin II. 40x hatásosabb a 
noradrenalinnál, a hatás 10-20 sec 
alatt észlelhető, felezési ideje néhány 
perc és az am inopeptidázok bontják 
angiotensin III.-ra. Direkt hatása van 
az erek sima izmaira, valamint a pe
rifériás szimpatikus idegek praesy
napticus receptoraira, a mellékvese
velőben a catecholamin szintézisre és 
felszabadításra. Hatása a noradrenalin 
hatásához hozzáadódik, nincs tachy
phylaxia, csökkenti a szívfrekvenciát 
és ritkán okoz arrhythm iát. A jövőben 
a súlyos szeptikus sokk kezelésében az 
angiotensinnek szerepe lehet.

Bite Ágnes dr.

Systemás zsírnecrosis és septicus ar- 
tritis acut pancreatitisnél. Reijnierse,
J. E. T. és mtsai (Nijmegen). Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140, 31.

Az acut pancreatitisek 2,5%-ában for
dul elő systemás zsírnecrosis, mely 
ráirányíthatja a figyelmet a tünet-
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mentes pancreatitisre. Az ism erte te tt 
betegnél a systemás zsírnecrosist sep
ticus artritis és Enterobacter cloacae 
által okozott lágyrész-fertőzés követ
te.

A 47 éves férfi magas lázzal, h ideg
rázással, tachycardiával jelentkezett, 
hetekkel ezelőtt fájdalmas noduluso- 
kat fedezett fel karjain és com bjain, 
ugyanekkor megdagadt a bokája  és 
lábujjai. Egy éve ismeretlen okból 
pancreatitise és angina pectorisa volt, 
de nem voltak epekövei, nem  fogyasz
to tt alkoholt, nem volt hyper-triglyce- 
ridémiája. A betegnél a bokák m ele
gek, fájdalmasak, dagadtak, a fo rin t
nyi vörös nodulusok az al- és fel
szárakon fordulnak elő, 40 °C-os a 
láza, 70/30 a tensiója, 130-as a pu l
zusa, a vizsgálat más kórosat nem  m u 
tat. Labor azonban kimutatja a foko
zott alkalikus foszatáz activitást 198 
U /l -  (normálisan 30-110), az aspar- 
ta t aminotranszferase érték  442/1 
(norm álisan 4-40), lactat-dehydroge- 
nase érték 366 U/l -  (norm álisan  
20-80) és serumamylase-t 3540 U /l 
m utat ki (normálisan 15-83). A gyo
m or echográfiája 2x2x5  cm -es ü re 
get mutat a pancreasban, mely cystá- 
nak, vagy abscessusnak látszódik, a 
dagadt boka punctatuma zavaros, sok 
benne a leucocyta, de bacterium ot 
nem  tudnak benne kimutatni. Az acut 
pancreatitis okozta shockkal veszik 
fel intensiv osztályra, különböző an- 
tibioticum okat adnak, és alacsony 
tensiója m iatt i. v. folyadékpótlást al
kalmaznak. Légzési nehézségek, vese- 
és májműködési zavarok jelentkeznek 
próbalaparotomiánál, mely bejöve
tele után 48 óra múlva még nem  m u
tatta  ki a nekrotizáló pancreatitist, 
csak későbbi műtéteknél, többszöri 
beavatkozással távolították el a nek- 
roticus pancreas részeket. A n o du lu 
sok bőrbiopsiája már bizonyította a 
pancreatogen panniculitist. A beteg 
állapota a therapiára stabilizálódott, 
de az artritisek fennálltak és az E. 
cloacae kimutatható volt. A kezelé
sükben nem  értek el definitiv sikert, a 
ciprofloxazin, tobramycin és trim o x a
zol hatástalannak bizonyult. A kezelés 
folyamán magas lázak léptek fel is
mét, a sepsis véget vetett a beteg éle
tének.

Pancreatitisnél a pancreasban és 
közvetlen környezetében fejlődik ki a 
zsírnecrosis, mely ritkán jelentkezik 
extra-abdominalisan. Chiari 1883-ban 
írta  le a systemás zsírnecrosist, m ely

nél subcután nodulusok és gyakran 
artritis is társul a pancreas gyulla
dásához. Potts ehhez az intramedul- 
laris csontnecrosist tette hozzá. Az iro
dalomban 1988-ig 62 beteg ism erte
tése szerepelt, és cerebralis demyelini- 
satiót psychés változásokkal, pleuralis 
izzadmányt, pericardialis izzadmányt 
és ascitest is találtak a betegeknél. A 
subcután kiemelkedő fájdalmas no
dulusok 0,5-4 cm átm érőjűek, melyek 
pár napon belül nyomtalanul eltűn
nek és főleg periarticularisan a vég
tagokon jelentkeznek, de néha a far
pofákon, törzsön és fejbőrön is előfor
dulhatnak. (Poly) artritist a betegek 
60%-ánál találnak, nagyon fájdalma
sak. A legvalószínűbb magyarázat 
szerint a pancreas enzymek kiszaba
dulása hozza létre a tüneteket. Nin
csen speciális therapiája, gyulladás
gátlók és corticosteroidok hatástala
nok. Prognosisa rossz, az Enterobac- 
terek gyakran okoznak Gram-negatív 
sepsist, hajlam osak a resistentia kép
ződésére és a (l-lactamase-képzésre.

Ribiczey Sándor dr.

Stress ulcus megelőzése súlyos bete
geknél. Cook, D. J. és mtsai (Dept, of 
Medicine, St. Joseph Hospital. On
tario, Canada) JAMA, 1996,275,308.

Korábbi randomizált vizsgálatok ered
ményei alapján ajánlott súlyos bete
geknél a stress ulcus megelőzésére 
törekedni. Az egyes korábbi vizsgála
tok azonban jelentős eltéréseket tük
röztek, ezért céljuk volt, hogy szigorú 
kritérium okkal végezzék az összeha
sonlítást. Szerzők számítógép segít
ségével összegyűjtötték az 1966. és 
1995. január elseje közti időszakban 
minden: haem orrhagia és súlyos be
teg; hem orrhagia és klinikai vizsgálat; 
súlyos beteg és klinikai vizsgálat 
kulcsszavak szerint fellelhető vizsgá
lat eredményét. Elsősorban az Egye
sült Államokban és Kanadában m in
den idevágó alapítványi és gyógyszer- 
gyári vizsgálat adatait is összegyűj
tötték. A számítógép 269 cikket talált, 
ebből a szerzők kritérium ainak 63 
vizsgálat felelt meg, mely összesen 
7218 beteg adatait tartalm azta.

A begyűjtött adatokat két független 
vizsgáló rendszerezte a következő 
kritérium ok alapján: csak olyan sú
lyos, felnőtt betegek random izált cso
portjait vették be az értékelésbe, ahol

a tüneteket klinikai módszerekkel iga
zolták is. Klinikailag két csoportot kü
lönítettek el, az egyik csoportnál a vér
zés nyilványvaló volt (vérhányás, véres 
gyomorszivadék, véres széklet), míg a 
második csoportnál a vérzés klinikai
lag súlyos, keringést is megingató 
mértékű volt (24 óra alatt 20 Hgmm-s 
vérnyomásesés; 10 Hgmm-s vérnyo
másesés és 20/min szívfrekvencia-nö- 
vekedés helyzetváltoztatásra; 20 g/1 he
moglobin értékcsökkenés és 2 E vér 
adása, ill. gyomorvérzés miatt műtét 
szükségessége). Vizsgálták a hisztamin 
2 receptor antagonisták, savkötők és a 
sucralfat hatását az egyes csoportok
ban, valamint a pneumonia előfoldulási 
arányát és a halálozást. A gyógyszer
hatás kiértékelésére a négymezős tábla 
módszerét használták 95%-os megbíz
hatósági szinten Fleiss módszere sze
rint, valamint a kétmintás t-próbát.

A nyilvánvaló gastrointestinalis vér
zéseket a hisztamin2 receptor antago
nisták szignifikánsan csökkentették, 
mind a placebót kapott, mind a therapia 
néküli csoporttal összehasonlítva. A 
savkötők adása is csökkentette a vér
zéseket, a placebót kapott és a therapiát 
nem kapott csoporttal összehasonlítva. 
A sucralfat szignifikánsan csökkentette 
a vérzéseket a kezelést nem kapott cso
porttal összehasonlítva. Mindazonáltal 
egyik szer egymáshoz viszonyított jobb 
hatását sem tudták kimutatni.

A klinikailag jelentős vérzéseket a 
hisztamin2 receptor antagonisták 
csökkentették a placebót kapott és a 
kezelést nem kapott csoporttal össze
hasonlítva. A savkötők a klinikailag je
lentős vérzések csökkentésében ered
ményesebbeknek bizonyultak, mint a 
nyilvánvaló vérzéseknél. A hisztamin2 
receptor antagonisták kismértékben 
hatásosabbak voltak a súlyos vérzé
seknél, mint a savkötők. A sucralfat is 
csökkentette a vérzés súlyosságát, vi
szont adása mellett kevesebb nosoco- 
mialis pneum onia fordult elő, m int a 
savkötők, ill. hisztamin2 receptor an
tagonisták adásakor. A kezelést nem 
kapott csoporttal öszszehasonlítva a 
hisztamin2 receptor antagonistákkal 
kezelt csoportban a tüdőgyulladás elő
fordulási aránya nőtt. A sucralfattal ke
zelt csoportban csökkent a mortalitás 
a savkötőkkel, ill. hisztamin2 receptor 
antagonistákkal kezelt csoport adatai
val összehasonlítva. A sucralfat ezen 
kedvező hatásait érdemes továbbvizs
gálni.

Bite Ágnes dr.
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Részleges folyadékventilációval szer
zett tapasztalatok felnőtt, ARDS-ben 
szenvedő betegeken. Hirschl R. B. és 
mtsai (University of M ichigan, Ann 
Arbor, USA) JAMA, 1996,275, 383.

A folyadékventiláció koncepciója 
1962-ig nyúlik vissza (Kylstra), 1966- 
ban Clark és Gollan ism ertették, hogy 
állatkísérletben adekvát ventilációt 
biztosítottak spontán folyadékventi
lációval, perfluorocarbonnal. Azóta 
számos közlemény látott napvilágot, 
köztük Green és mtsai eredményei, 
akik IRDS-ben szenvedő újszülöt
teket kezeltek teljes folyadékventilá
cióval. Jelen cikk érdeme, hogy felnőtt 
ARDS-es betegek folyadékventiláció- 
járól az első közlemény. A Michigani 
Egyetem korábban végzett állatkísér
letes ARDS-modellben a tüdő t per
fluorocarbonnal feltöltve, gáz tidal 
volumenekkel lélegeztetve a gázcsere 
javult. Ezután láttak hozzá a m ost is
m ertetett I. fázisú humán, nem  kont
rollált, extracorporális tám ogatásban 
(ELCS) részesülő, 18 évesnél idősebb, 
ARDS-es betegeken végzett kísérle
tekhez. A lélegeztetés megkezdése 
előtt a beteget a perfluorocarbonnal 
kompatibilis tubussal átintubálták, 
bronchoscopiát, m ellkas-röntgen
vizsgálatot végeztek. A lélegeztetést 
Puritan Bennett 7200 típusú respirá- 
torral idővezérelt, nyomáskontrollált 
üzem m ódban végezték, azonos para
méterekkel (PEEP = 6 vizem, frekven
cia = 20/min, I/E = 1:1, FÍO2 = 1,0).
5-15 perc alatt 2,5-10 ml Perflubront 
adagoltak az endotrachealis tubusba, 
szükség szerint ismételten is, amíg a 
tracheában a sternum  szintjében fo
lyadéknívó jelent meg. Az elpárolgott 
Perflubront naponta pótolták. A Per- 
flubron inert, színtelen, rön tgenár
nyékot adó folyadék, mely nagy 
mennyiségű oxigént (50 m l/dl) vagy 
széndioxidot (210 ml/dl) képes szállí
tani. Konzisztenciája a vízéhez hason
ló, nagyobb a fajsúlya, alacsony a visz
kozitása és a felületi feszültsége. A 
kísérlet során m érték, ill. szám ították 
a fiziológiás shuntöt, radiális artériás 
és pulm onális vérgázokat, statikus 
tüdő-com pliance-t, szisztémás és pul
monális artériás vérnyomást, pul
monális kapilláris éknyomást, cardiac 
outputot, szívfrekvenciát, pulm onális 
vascularis rezisztenciaindexet. A ta
nulmányba tíz beteget vettek fel, a 
cikkben ism ertetik kettőjük kórlefo
lyását is. Ami a kísérleti eredményeket

illeti, a fiziológiás shunt jelentősen 
csökkent az első alkalmazást követő 
72 órán belül, a tüdő compliance pe
dig növekedett. A betegek jól, haemo- 
dinamikai változás nélkül tolerálták a 
Perflubron-kezelést. Bár néhány eset
ben a pulmonális vascularis rezisz
tencia később emelkedni kezdett, en
nek oka a tüdőfibrózis és irreverzí
bilis tüdőkárosodás fellépése. Tízből 
hat beteget sikeresen leszoktattak az 
ECLS-ről, öt beteget elbocsátottak a 
kórházból. Ismételt bronchoscopiával 
sem lehetett látható károsodást kim u
tatni a hörgőnyálkahártyákon. A ha
lálokok: irreverzíbilis tüdőkárosodás, 
agyhalál, ischaemiás encephalopa
thia. Az öt túlélő betegben (50%-os 
túlélés) sem pulmonális, sem sziszté
más mellékhatást nem sikerült kim u
tatni a 16-21 hónapos követés során. 
A Perflubron javította a gázcserét és a 
tidal volumeneket. Ennek egyik m a
gyarázata lehet az atelectasiás terüle
tek megnyílása, az alacsony felületi 
feszültség és a magas denzitás miatt. 
Ezzel párhuzamosan a pulmonális 
vérátáram lás is redisztribúcióra ke
rülhet a nem dependens zónák felé. 
Végül a perifériás légutakban, ill. al- 
veolusokban lévő exsudatum is leszí
vásra vagy lavage-ra kerülhet. M ind
ezen változások a ventiláció/perfúzió 
jobb illeszkedéséhez, ezáltal javulás
hoz vezetnek.

Agócs Klára dr.

Vízben elmerült áldozatok tüdővize
nyője, tüdőgyulladása és halála; 125 
beteg retrospectiv tanulmánya. -  Van
Berkel M. és mtsai (Dept, of Med. 
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, M- 
4204 AA Gorinchem, the N ether
lands): Intensive Care Med., 1996,22, 
101.

A hollandiai Leiden mellett folyik el a 
Rajna, 10 mérföldre van az Északi
tenger, s a környéken számos csator
na, tó, kisebb patak van, tehát a kö
rülmények kedveznek a vízben elme- 
rülésnek.

A leideni egyetemi kórház belgyó
gyászati intenzív osztályára 1979- 
1988 között 125 olyan egyént szállí
to ttak  be, akik vízbe estek és elm erül
tek. Beszállításkor 41 egyénnek nem  
voltak aspiratióra utaló tünetei, 42- 
nek igen, de nem  szorultak gépi léle

geztetésre. Tizenhárom nak gépi léle
geztetésre volt szüksége, 27 beszállí- 
tottból 23-nak szív- és légzésleállása 
volt felvételkor. Az életkor 1-91 év 
között volt, legtöbben csatornába es
tek. Az átlagosan 32,2 °C tem pera
túrája a legsúlyosabb állapotban lé
vőknek volt.

Tüdővizenyő fellépte arányos volt 
az elmerültek állapotának súlyosságá
val, ugyanígy a tüdőgyulladás is. Ez 
utóbbi elsősorban azokon fordult elő, 
akik mechanikus lélegeztetésre szo
rultak, ilyen balesetűeket zömmel a 
m adarak által szennyezett ún. sza
badtéri vizekből (csatornák, tavak, 
folyódelták) húztak ki. Uszodai bal
eset során csak egy kisfiúnál tudtak 
köpetből kórokozó bacterium ot kite
nyészteni. A pneum onia előrejelzője 
az eszméletlenség foka, a ventilatio 
szükségszerűsége volt, míg a tüdő
vizenyőé a víz típusa, továbbá a m en
tés megkezdésekor észlelt comatosus 
állapot mélysége. A bacteriologiai 
vizsgálat (15 esetben) szerint a Gram- 
negatív kórokozók domináltak, az ál
taluk okozott légúti infectio, illetve 
preventio címén 45 beteg kapott an- 
tibioticum ot és 44-en corticosteroi- 
dot is. Utóbbitól a telítő adag átlago
san 10,6 mg prednisolon/kg, a fenn
tartó adag 2,5 m g/kg/nap volt. A corti
costeroid kezelés átlagos tartam a 1,8 
nap volt.

A korai halálozás 18,4% volt (125- 
ből 23), hozzájuk még 5 kórházi ha
láleset társult, így az összhalálozás 
24% (125-ből 30-an).

Konklúziók: Aspiratio jeleit nem  
mutató vízbemerülteket nem  szük
séges intenzív osztályra felvenni; a 
mechanikus lélegeztetésre szorulók 
pneumoniaveszélye nagy; a halálozás 
azoknál a legnagyobb, akik beszállítá
suk alkalmával m ár a cardiorespira- 
toricus elégtelenség előrehaladott fá
zisában (keringés- és légzésleállás) 
vannak.

Iványi János dr.

MIKROBIOLÓGIAI ÉS FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK

Japánban terjedőben van a hepatitis
C. Meijer Van Putten, J. B., Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1995,139,2516.

Japánban a véradók 1-1,5%-ánál 
megtalálható a hepatitis C vírus el
lenanyaga (Hollandiában az arány
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1 :2500). Egyes vidéken a fertőzések 
m ár endem iás számban jelentkeztek, 
de nagyrészt még ism eretlen a te r
jedés m ódja. A kiushui egyetem  vizs
gálói Fukuoka városban vizsgálták 
az intrafam iliaris átvitelt, és sem a 
vertikális, sem a horizontális tran s
missio nem  játszott szerepet a he
patitis C vírus terjedésében (JAMA, 
1995,274,1459-1461). M inden jel a r
ra m utatott, hogy a járvány kizárólag 
orvosi beavatkozás következménye 
volt. A vizsgálók vállalták Iki szi
getén -  Japán délnyugati részén, ahol 
a betegség endemiás - , hogy m inden 
lakosnál gratis elvégzik a vizsgálatot. 
A lakosok kb. fele, 1122 em ber részt 
vett a vizsgálaton. 14,1%-nál m eg
találták a hepatitis C ellenanyagait. A 
korral együtt nőtt a prevalentia és 50 
éven felülieknél elérte a 20%-ot. A 
fiatalabbaknál nem találtak hasonló 
ellenanyagot. A vertikális 'á tv ite l 
vizsgálatánál vizsgálták az olyan 
gyerm ekeknél a hepatitis C ellen
anyagokat, akiknél C hepatitis pozi
tív volt az anya. 53 szeropozitív anya 
gyermekei közül csak 3 volt pozitív, 
m ind a három  20 évesnél idősebb 
volt és korábban sebészi kezelésben 
részesült. A hepatitis C esetében a 
transm issióban a vertikális tran s
missio szerepe elenyésző. A vizsgált 
falusiak között 234 házastársnál 
vizsgálták a horizontális terjedést, 
például a szexuális contactus révén. 
Tizenhét esetben m indkét házastárs 
szeropozitív volt. Közülük 11-nél 
vizsgálták a vírus genotypusát, kö
zülük 5 esetben a ffi és a nő kü lön
böző genotypusú vírustól fertőző
dött. A házaspároknál a hepatitis C 
magas prevalentiája valószínűleg 
megoszlott rizikótényezők következ
ménye, nem  a horizontális transm is- 
sióé. A vizsgálók inkább megelőző 
transfusiónak, sebészi kezelésnek 
vagy acupuncturának tu lajdon íto t
ták a fertőzés lehetőségét. A faluból 
egy orvos elmondta, hogy a nyolc
vanas évekig az egyszer használatos 
eszközöket még nem alkalm azták, 
gyakran a fecskendőket több  ízben 
használták sterilisatio nélkül. Ez házi 
kezeléseknél gyakoribb volt, mivel 
szállítási lehetőség nem volt. Az or
vosi beavatkozás következtében 
létrejött fertőzési kockázat a hepati
tis C vírussal fokozott volt.

Ribiczey Sándor dr.

64 éves diabeteses férfi gázgangraena 
esete ascendáló paraplegiával. Gliem- 
roth, J., Heise S., Missler U. (Instit. f. 
Radiol., Med. Univ.-Klin., Ratzeburger 
Allee 160, 23538 Lübeck, Germany): 
Lancet, 1996,347,516.

Gázgangraena előfordulhat in tram us
cularis injectio beadása után, az iro
dalom ban eddig 83 ilyen esetet közöl
tek. Idegrendszeri vonatkozásairól is 
van néhány publikáció, ezek agytá
lyogról, m eningitisről tesznek em lí
tést. A megbetegedés leginkább hasi 
sebészeti beavatkozások után alakult 
ki, többnyire septicaemia részjelen
ségeként. Az intram uscularis injec- 
tiók beadása után fellépő esetekben 
többen olyan gyógyszerek adását em 
lítik, melyekben kombinációban ad
renalin is szerepel.

A lübecki szerzők betege 65 éves 
diabeteses férfi volt, aki hátfájdalmai 
m iatt 4 nappal jelentkezése előtt int- 
raglutealisan diclofenac injectiót ka
pott. A klinikára járási bizonytalanság 
és m indkét combjában jelentkező 
érzéskiesés m iatt vették fel. Felvéte
lekor tiszta tudatú, láztalan, tachy- 
cardiás volt, cardialis ischaemia jelei 
nélkül. Az egyik farpofán vörös foltot 
láttak. A legfőbb panasz a lumbalis 
szakasz rendkívül erős fájdalma volt. 
Neurol, konzílium mindkét lábon aref- 
lexiát talált és a combok kifejezett 
izomgyengeségét.

Á tküldték az intenzív osztályra, 
ahol viharos gyorsasággal 1 órán be
lül quadriplegia és légzési elégtelen
ség alakult ki, ezért intubálni kellett 
m echanikus ventiláltatással. CT vizs
gálat ekkor az agy részéről nem  m uta
tott eltérést, de a gerinccsatornában és 
a nyakizomzatban gázgyülemet fedett 
fel. A gázgyülem gyorsan láthatóvá 
vált egyéb helyeken is (retroperito- 
neum, II—III. lumbális csigolya, bal 
farpofa, bal comb, intraabdom inális 
terület, biliaris tractus). Amikor a ra
diológiai osztályról visszavitték az in
tenzív részlegre, m ár csak 1 óráig élt. 
Sectiója során m inden vizsgált szerv
ből C lostridium  perfringenst izolál
tak.

A megdöbbentően gyors lefolyás a 
szerzőkben is több gondolatot éb
resztett. A gázgangraena behatolási 
kapujaként az adrenalin nélküli di
clofenac injectiót okolják, a sectio 
egyéb okot nem  fedett fel. A neuroló
giai tünetekért az intrathecalis gáz
gyülem, de toxinhatás is felelőssé te

hető. A folyamatot gyorsíthatta a be
teg diabetese is, melyről részletesebb 
adatokat a szerzők nem közölnek. A 
halálhoz vezető kórkép olyan gyorsan 
alakult ki, hogy terápiás beavatkozás
ra sem volt idő.

ív dny i János dr.

Üjabb hírek az ehrlichiosisról. Meijer 
Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Ge- 
neesk. 1995,139,2506.

A Human granulocytás ehrlichiosis, 
melyet nemrégiben az USA-ban és 
Svájcban jelentettek, mint kullancsok 
által terjesztett betegséget, úgy látszik 
Belgiumban is észlelték. A The Lancet 
(1995, 346, 1233-1234.) közöl egy le
velet, melyet a brüsszeli szabadegye
temről küldtek, és egy 13 éves leány 
esetéről adnak hírt. 4 napja tartó m a
gas lázzal vették fel, hidegrázással, fej
fájással, anorexiával, has felső részé
ben fájdalommal. Nyaki nyirokcsomói 
kissé megnagyobbodtak, kötőhártya
lobja volt, a labor leukopeniát, throm- 
bocytopeniát, fokozott transaminase- 
értékeket m utatott ki. Előző heteket az 
Ardennekben töltötte, nem emlékezett 
kullancscsípésre, de a Lyme ott gyak
ran fordul elő, ezért ellenőrizték a Bor
relia burgdorferi ellenanyagaira, de ez 
negatívnak bizonyult. Vizsgálták Ep- 
stein-Barr. vírusra, cytomegaliavírus- 
ra, HIV-re, Hepatitis A, B, C vírusra, 
toxoplasmára, rubeolára, Q lázra, bru- 
cellosisra, leptospirosisra és rickettsio- 
sisra. Szerencsére spontán megjavult 
és 2 hét múlva hazaengedték. Ekkor 
vették észre, hogy 4 serumpróbája 
emelkedő titert mutatott az Ehrlichia 
chaffeensisre. A belga vizsgálók szerint 
Belgiumban a különlegesen meleg 
időjárás járulhatott hozzá a betegség 
ottani jelentkezéséhez. Fontosnak tart
ják, hogy megtörténjék az Ehrlichiára 
a vizsgálat mindenkinél, akinél láz, 
leukopenia, magas serumtransami- 
nase-értékek, egy friss kullancscsípés 
és erdőben való tartózkodás kim u
tatható.

Ribiczey Sándor dr.

Acut leukémiás betegnél Staphylo
coccus epidermidis által okozott me
ningitis kezelése phosphomycinnel. Sil
bermann, M. H. és mtsai (Rotterdam): 
Ned. Tijdschr. Geneesk. 1995,139,2498.
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Bacteriumok és gombák gyakran 
okoznak m orbiditást és halálozást a 
chem otherapiás kezelésben részesülő 
rosszindulatú megbetegedésben szen
vedőknél. A legfontosabb kockázati 
tényező náluk a pálcika és segmens- 
magú neutrofil granulocytaszám  
csökkenése 0 ,5 x l0 9 alá. Az ilyen be
tegeknél gyakori a Gram- pozitív bac- 
terium os fertőzés. Egy 17 éves acut 
lymphoblast leukémiás fiú esetét is
m ertetik, akinél a Staphylococcus 
epiderm idis általi fertőzést országuk
ban először kezelték parenterális 
használatra nem  registrált antibioti- 
cummal. A fiút a hosszantartó neut- 
ropeniája idején Staphylococcus epi
derm idis fertőzés érte, mely m ara
dandó i. v. catheter alkalmazásánál 
gyakran okoz nosocomialis bacte- 
riaemiát. A beteget vancomycinnel és 
fusidinsaw al kezelték hónapokon át, 
mellékhatások nem  jelentkeztek, a 
vérből való tenyésztés azonban pozi
tív m aradt és meningitis alakult ki. A 
kezelést phosphomycinnel egészítet
ték ki, hónapokon át való kezelésnél 
sem észleltek mellékhatást. Egyéni 
esetekben a multiresistens S. epider
midis fertőzéseknél számításba jöhet 
a phosphomycin kezelés. Parenterá- 
lisan ezt Hollandiában még nem  al
kalmazták. A betegnél az i. v. m ara
dandó cathetert, m iután lumenéből 
Staphylococcus epidermidis tenyé
szett ki, eltávolították, a bacterium  
resistensnek bizonyult penicillinre, 
meticillinre, tobramycinre és cipro- 
floxacinre, de erythrom ycinre, clin- 
damycinre, rifampicinre, fusidinsavra 
és vancomycinre érzékenynek bizo
nyult. Először a catheter bevezetésé
nek helyén keletkezett abscessus, 
majd az alszárakon keletkeztek kis 
abscessusok, melyekből S. epiderm i
dis tenyészett ki. A chemoth-t mito- 
xantronnal, etoposiddal és hetente 
intrathecalisan adott m etotrexáttal 
folytatták, de mucositis miatt egy új 
catheter segítségével parenterális táp 
lálást alkalmaztak. Vancomycin he
lyett penicillint adtak, a vérből Lac
tobacillus tenyészett ki, majd nagy 
adagokban cytarabint és idarubicint 
adtak, de fellépő láza miatt vissza
tértek a vancomycin adására. A k i
tenyészett S. epiderm idis csak vanco
mycinre és teicoplaninra volt érzé
keny. A cathetert végleg eltávolították. 
A kezelés 88. napján a beteg hátfáj
dalomról panaszkodott, tarkóm erev
ség megállapítása utáni liquorvizs-

gálat után  teicoplanint adtak, az MRI 
tom ogram  az L.4 és L.5 m agassá
gában abscessust m utatott ki és a bal 
v. subclaviában eltérő radioactivitású 
halm ozódást talált; a flebogram érob- 
structió t m utatott ki, valószínűleg egy 
fertőzött trom bus okozta. A 89. napon 
kezdtek el adni 4x naponta 4 gram m  
phosphomycint. Megindult a javulás, 
láztalan lett, vértenyészetei sterilek 
lettek, a granulocytaszám m eghaladta 
a 0 ,5 x l0 9-et, az intraduralis elvál
tozás rem issióba került, nagy adag 
m etotrexáttal és folsawal olyan ál
lapotba került, hogy a kezelés 140. 
napján csontvelő-átültetésben része
sülhetett. Az antibioticumok okozta 
toxicitás nem  jelentkezett.

A fiatalok rosszindulatú haem a- 
tologiai megbetegedéseinél a chemo- 
therapia fokozott intenzitása a m a
kacs bacterium os fertőzések lehető
ségét fokozza. A leukémia resistentiá- 
ja az egym ásra következő chem othe- 
rapia hatására agranulocytosist ered
ményezett. A kezelés mellékhatásai 
szükségessé tették tartós catheter al
kalmazását és jelentkeztek a S. epider
midis okozta abscessusok, fertőzött 
trom bus és meningitis. Granulope- 
niás betegeknél a coagulase negatív 
staphylococcusok izolálhatok leg
gyakrabban a vérből. Az esetek 50%- 
ában S. epidermidis a kórokozó. A 
perm anens intravénás cathetereknél 
ez viszi a főszerepet. Ezek a staphylo
coccusok gyakran resistensek a S. 
aureusok elleni szerekre. Az elsőd
legesen használandó szer a vanco
mycin, mely bactericid a S. epider- 
midisre. A központi idegrendszer S. 
epiderm idis fertőzésénél i. v. adandó a 
vancomycin. A phosphomycin kis 
molekulájú, fehérjéhez kevéssé kö 
tődő antibioticum, csekély toxicitással. 
Széles spectrum a hatásossá teszi 
Gram-negatív és Gram-pozitív bacte- 
rium oknál. Orálisan használják húgy
úti fertőzéseknél és meticillin resis
tens S. aureusnál és S. epidermidisnél. 
M onotherapiás használata contrain- 
dicált a gyorsan jelentkező resistentia 
miatt. Gyorsan átjut a gyulladt és nem  
gyulladt meninxeken.

Ribiczey Sándor dr.

Klimatológiai hatások a fertőző be
tegségekre Kolumbiában. Meijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2702.

Kolumbia és a szomszédos Venezuela 
24 évvel ezelőtt esett át először az 
equin encephalitis járványon. Ez a be
tegség gyakori a La Guajira provin
ciában (The New York Times, okt.
26.). Az equin encephalitis helyi elne
vezése „peste loca”, azaz bolond 
gyötrelem. Először a lovak és a sza
m arak betegedtek meg, eleinte eleset
tek, később, mintha m egvadultak vol
na, körbe vágtatnak és végül ösz- 
szeesve elpusztulnak. Pár hét múlva 
egész falvak lakossága kap  magas 
lázat, izomfájdalmat, émelygést és di- 
arrhoeát, egyesek görcsökbe esnek, 
comásak és meghalnak. A venezuelai 
equin encephalitis egy vírusos meg
betegedés, melyet m oszkitók közvetí
tenek, az Aedes taeniorhinchusok. 
Ezek az esős időszakban a m angrove 
m ocsarakban és az elözönlött sós 
partvidékeken szaporodnak. A fer
tőzött lovakban és szam arakban- 
öszvérekben megsokszorozódik a ví
rus, a moszkitó közvetítésével pedig 
az em ber betegszik meg. Az am erikai 
Centers of Disease controll and  Pre
vention (CDC) munkatársai szerint, 
akik a kolumbiai korm ány kérésére 
jöttek segítségre, La Guajira provin
ciában 45 000 lakost érint a meg
betegedés (MMWR 1995, 44, 775- 
777.). Valószínűleg több százan meg
halhattak. Mindezt meg lehetett volna 
előzni, m ondta Victor Cardenas, a 
CDC epidemiológusa.„Van egy vacci
na ellene, La Guajira szom szédsá
gában még nem jelezték a m egbete
gedést, ott elővigyázatosan 10 000 lo
vat vaccináltak m ár.” A The Lancet 
(1995, 346,1243-1244.) kom m entárja 
szerint a venezuelai equin encephali- 
tissel egy időben jelentkezett a dengue 
és a leptospirosis, ezek is kapcsolatba 
hozhatók az 5 év óta észlelt kolum biai 
klímaváltozással. Az 1991-től 1993-ig 
hosszantartó szárazság egybeesett az 
El Nino áramlás m egindulásával a 
Csendes-óceánban. Az ezen időszak 
utáni években 1994 és 1995-ben nagy 
volt a forróság és a nyirkosság. La 
Guajirát heves esőzés lepte m eg, 50 év 
óta a legnagyobb (403 mm augusztus
ban, szemben a normális 24 m m -rel). 
Ez nagy árvizeket okozott és az Aedes 
taeniorhinchus és más m oszkitók na
gyon elszaporodtak.

Ribiczey Sándor dr.
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Neurocysticercosis. Brouwer, R. E. és 
mtsai (Den Haag): Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1995,139,2721.

Cysticercosist a Taenia Solium ga- 
landféreg tojásaival történő fertőzés 
okoz. Az em ber a cyclus két helyén 
kerül kapcsolatba a féreggel: m int 
végső gazda, amikor a vékonybélben 
kifejlett szalagféreg tartózkodik, vagy, 
mint köztigazda, amikor a lárva hó
lyagos form ában található a szövetek
ben. A prim er végső gazda az ember, 
köztigazda a sertés. A neve „fegyveres 
szalagféreg”; ezt a fejrészén (scolex) 
található kampóskoszorúnak köszön
heti. A kifejlett féreg 2-10 m  hosszú, 
lapos, m int a szalag, farka felé egyre 
nagyobbodó segmensekből, proglot- 
tidákból áll, a fej kampóskoszorújával 
és a szívó szájadékokkal kapaszkodik 
meg a vékonybél mucosájában, a féreg 
vége felé van egy elágazó uterusa, 
melyben 40 000 tojás is található. A 
proglottidák a faecessel távoznak a 
gazdaszervezetből, 1 cm nagyságúak, 
szürkésfehérek és laposak. A sertés
ben, mely a humán faecesben levő T. 
solium petéket megeszi, átfúródnak  a 
bélfalon, a mesenterialis ereken át 
eljutnak az izmokba, subcutisba, agy
ba. Itt 60 napon belül hólyagot alakí
tanak ki (cysticercus), ezt a gazda- 
szervezet fibrint tartalm azó fallal 
veszi körül, a hólyagon belül lárva 
stádium ban található a szalagféreg. A 
köztigazdában csak cysticercusok ta
lálhatók, nincsen kifejlett féreg. Az 
em ber cysticercust tartalm azó sertés
hús fogyasztásával fertőződik. Az in
fekció után 8-12 héttel fejlődik ki érett 
proglottidák tojásaiból a szalagféreg, 
mely ism ét termeli a tojásokat. A T. 
soliumnál az a különleges, hogy az 
em ber köztigazdaként is szerepelhet. 
A lenyelt tojásokból, m int az a sertés
nél történik, az emberben is kifejlőd
nek a cysticercusok, melyek a sub- 
cutisban, izmokban és az agyban he
lyezkedhetnek el, de nem m indegyik 
okoz panaszokat, az agyban is évekig 
tünetm entes maradhat. A T. solium 
Hollandiában importbetegségként 
szerepel, járványos helyekről, Mexi
kóból, Dél- és Közép-Amerikából, 
Délkelet-Ázsiából és a nem  iszlám Af
rikából és Kelet-Európából származó 
bevándorlóknál fordul elő. A WHO 
adatai szerint a világon 2,5 millió a 
szalagféreg-hordozó. Szalagféreg-hor- 
dozók általában keveset szenvednek a 
fertőzésük miatt, néha gyom orpana

szokat okoz, a cysticercus állapot m ár 
panaszokkal járhat, a m egtám adott 
szervtől függően. A szemben levő 
látási zavart okoz, az agyban elhe
lyezkedő cysticercus okozza a neuro- 
cysticercosist, legtöbbször a 20-35 
éveseknél, ezeket az eseteket be is kell 
jelenteni. A betegek 10%-a maga is 
szalagféreg-hordozó, vagy tudott egy 
régi fertőződéséről. Csak kis részük 
ürít proglottidákat vagy szalagféreg- 
tojásokat. A cysticercus elhelyezke
dése szerint lehetnek a panaszok: 
diplopia, látáscsökkenés, okozhatnak 
izomfájdalmakat, a szívizomban való 
elhelyezkedésüknél ritmuszavarok, 
de leggyakrabban agyi tünetek, epi
lepsia, és fokozott agynyomás tünetei 
okoznak panaszokat; az aktív for
mánál arachnoiditis, hydrocephalus, 
agyinfarctus, az inaktív formánál agyi 
calcificatiók, hydrocephalus és me- 
ningeális fibrosis jelentkezhet. TIA 
mellett (transien t ischaemiás attack) 
és hem iparesis, radicularis syndrom a 
fordulhat elő. A neurocysticercosisos 
betegek 50% -ánál kombinálódnak az 
epilepsiás tünetek  az agynyomási tü 
netekkel. A dg-hoz a képalkotó és la
boreljárások segíthetnek. A CT kör 
alakú árnyékokat, meszesedéseket 
m utathat ki, a liquorban fokozott nyo
más, pleocytosis, fokozott fehérje- és 
csökkent glucose-concentratio a lelet, 
az eosinophilia ritka lelet. Az ellen
anyagok kim utatása 65-100%-ban si
keres. A neurocysticercosisnál elkülö
nítésként gondolni kell m alignitásra 
(astrocytoma, agyi áttételek), toxo- 
plasmosisra (főleg AIDS-nél) és mész
tartalmú tuberculomára; trópusi tar
tózkodásnál amoebiasisra, schistoso- 
miasisra, echinococcosisra is. Kezelé
sében a praziquantel áll az első helyen. 
Kezdetben fokozódhatnak a panaszok 
a lárva elhalása miatt. Adagja naponta 
50-75 m g/kg, 2-3 héten át. Jó alter
natív az albendazol, mellékhatásai 
máj m űködési zavar, esetleg csontvelő- 
depressio, adagja 20 mg/kg/naponta 21 
napon át. Intraventricularis, subarach
noidalis vagy meningeális neurocys
ticercosisnál idegsebészeti m űtét al
kalmazható. 450 indiai szolgálatban 
fertőződött b rit veteránkatona sorsát 
20 éven keresztül követve, 10% halt 
meg, de morbiditásuk lényegesen na
gyobb; kezelés nélkül évente átlag 11 
epilepsiás roham ot kaptak. Műtét utá
ni halálozás 2 éven belül 50%-os.

Ribiczey Sándor dr.

Echinococcus-cysta egy fiatal holland 
nőnél. Toren, F. M. J. és m tsa (Ams
terdam): Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2739.

Echinococcosis az először leírt em 
beri betegségek közé tartozik. Ez egy 
parazitás megbetegedés, melyet az 
Echinococcus granularis hólyagféreg 
és a kevésbé gyakori E. m ultilocularis 
lárvái okoznak, melynek kifejlett 
alakja a kutya szalagférge. A betegség 
endemiás olyan vidékeken, ahol juhte
nyészetek léteznek és em berek-ju- 
hok-ku tyák  között viszonylag közeli 
kapcsolat áll fenn.

Egy holland nő esetét ism ertetik, 
aki E. granulosustól fertőződött. A 32 
éves nőnél 2 hónapja a ventrálisan je 
lentkező mellkasi fájdalom m egaka
dályozza, hogy bal oldalán feküdjön, 
egy éve köhög, nincs köpete, nincsen 
láza. Két éve két héten át magas láza 
volt, hidegrázása, egy napon át sós 
nedvességet (kb. 3 csészényi) köhö
gött fel. A rtg  a középső lebeny atelec- 
tasiáját m utatta, emiatt pneum oniá- 
nak m inősítették, de az amoxicillin 
kezelés eredménytelen volt. Hét évvel 
ezelőtt Törökországban volt szabad
ságon. Vizsgálatnál nem találnak dys- 
pnoét, pulzusszám, légzésszám, hő
mérséklet, vérnyomás, hallgatódzás j.
o. parasternalisan is normális, a máj 1 
ujjal a bordaív alatt tapintható, a labor 
21 m m  We-t, normális vérképet és 
norm ális májfunctiót m utatott. A rtg 
a középső lebeny fokozott rajzolatát 
jelezte, de nagysági eltérés nélkül, a 
CT egy cystát bizonyított, csökkent 
légtartalom m al és a máj jobb le
benyében egy nagyobb cystát; a se- 
rologiai próbák (ELISA titer 1:160, 
norm álisan ez <1:40) is echinococ- 
cus-cystákra utaltak; először a tüdő 
ben levő cysta eltávolítása történt, 
m ajd a májlebenyben levőt m űtötték 
meg. M indkét műtétnél orálisán ad
ták 3 hónapon ciklusokban naponta 
az albendazolt, m inden hónap után 
kéthetes pauzát tartva. A középső
lebenyt is kényszerültek resecalni, 
m ert a cysta eltávolítása u tán  nem  tá
gult ki. A középső lebenyben m egta
lálták a két év előtt spontán kiürült 
cystát is, de csak az egyikben voltak élő 
paraziták. A thoracotomia után egy 
hónappal elvégezték laparotomiával a 
nagy májcysta eltávolítását. Hyperto- 
niás sóoldattal és ezüst-nitrát oldattal 
öblítették a műtéti területet. A májcys- 
tában találtak protoscolexeket.
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Hollandiában az Echinococcust 
évente 29-44 esetben diagnosztizál
ják. A kutya elfogyasztja a hydatida- 
cystákat, melyek a levágott juhok bel
sőségeiben találhatók, a fertőzőképes 
protoscolexekből kifejlődnek benne a 
szalagférgek, melyek később a faeces- 
sel kiürült tojások útján a köztigazda 
juhokban, vagy disznókban, vagy 
akár az em berben okoznak fertőzést. 
Aerogén fertőzés valószínűleg na
gyon ritka. A gyomorba jutott tojáshéj 
feloldódik, a lárvák kifejlődnek a duo- 
denum ban, m ajd áthatolva a bélfalon 
a v. portáén át a m ájba jutnak és á t
alakulnak hydatidacystákká. A bél
falon átjutásnál átsodródhatnak a tü 
dőbe is, és a tüdőben is kialakulhat
nak a cysták, májcysta nélkül. Juh- 
tenyésztéses vidékeken gyakori 
(Földközi-tenger, Közép-Kelet, Dél- 
Amerika, Közép-Ázsia), ahol a közti
gazdából, a juhból kutyákba átjuthat a 
fertőzés (a kutya a végső gazda). A 
cysták leggyakrabban a májban 
(60-70%) és a tüdőben (20%) fejlőd
hetnek ki. A cystából való szivárgás
nál urticaria, bronchospasmus vagy 
akár anafilaxia is jelentkezhet. A tü- 
dőcysta megrepedésénél köhögés, vé
res köpet és a sós cystatartalom ki
köpése fordulhat elő. Az immunodi- 
agnostica néha tévútra vezethet, 
negatív eredm ény nem  zárja ki a fer
tőződést. M űtéti eltávolítás 2%-os ha
lálozással jár, a recidiva 0,4-14%-os. 
Fontos a m űtétnél a fertőzés elkerü
lése, gyakran a cystafolyadék leszívá
sa után a férget ölő ezüst-nitrátot 
vagy form alinoldatot ju ttatnak a cys- 
tába. Ha a m űtét elkerülendő, alben- 
dazolt alkalmaznak, a mebenazol m ár 
kevésbé hatásos. M űtét előtt naponta 
kilogram m onként 10 mg albendazolt 
adnak, 3 hónapon át. Ha echogra- 
phiával nézve nincsen változás, meg
vizsgálják a cysta tartalm át élő para
zitákra. Ism ertetett beteg 7 év előtt 
volt Törökországban, ez megfelel a 
cysta nagyságának: a cysta évente 1-5 
cm -t növekszik, a betegnél a májcysta 
20 cm-es volt.

Ribiczey Sándor dr.

MÁJ- ÉS EPEÚTBETEGSÉGEK

Hepatológia. McNair, A. N. B., Tibbs, 
C. J. és Williams, R. (Institute of Liver 
Studies, Kings College Hospital, Lon
don, U. K.): Br. Med. J., 1995,3 1 1 ,1351.

A molekuláris biológia eredményei
nek köszönhetően az elmúlt évtized
ben ugrásszerűen gyarapodtak a ví
rusos májgyulladással kapcsolatos is
mereteink, és bővült a májbetegségek 
gyógyításának eszköztára.

Vírusos májgyulladás: Ma m ár 
többféle lehetőség van ezen betegség 
megelőzésére. Az A és B hepatitis ki
védésére az immunglobulinok mellett 
vakcinák állnak a rendelkezésünkre. A 
vérkészítmények szűrése a B és C he
patitis terjedésének állít gátat.

A hepatitis B vírus (HBV) alcso
portjait 1989-ben írták  le, és ezen vari
áns formák létezése magyarázatot ad 
a krónikus hordozó állapot kialakulá
sára. A hepatitis C vírus (HCV) nagy
fokú változékonysága a vírus felfe
dezése óta ism ert, a jelenleg számon 
tarto tt hat genotípus és számos al
típus földrajzi eloszlást mutat. Afri
kában a 4-es típus, Délkelet-Ázsiában 
a 3-as rendelkezik nagy variabilitás
sal, ami azt a feltételezést támasztja 
alá, hogy ezeken a területeken a vírus 
évszázadok óta jelen van. Európában 
és Észak-Amerikában az altípusok 
közötti eltérés nem  jelentős, ami a 
vírus újabb megjelenésével és a fer
tőzés veszélyeztetett csoportokon be
lüli gyors terjedésével magyarázható.

A HCV fertőzöttek családtagjai biz
tonságban érezhetik magukat; az egy 
háztartásban élők közötti fertőzés és 
a szexuális átvitel ritka.

Az interferon (IFN) alfa jelenleg az 
egyetlen elfogadott kezelési mód kró
nikus HBV és HCV hepatitisben. Az 
interferonra bekövetkező tartós re- 
misszió 50% alatt m arad, bár az ered
m ényt befolyásolja a kiindulási vírus 
titer, a vírus genotípusa, a kezelés ta r
tam a és az alkalm azott IFN dózisa. 
HBV hepatitisben bíztató eredmé
nyek születtek antivirális szerekkel. A 
lam ivudine transzplantáción átesett 
im m unszuprim ált betegekben is ha
tásosan gátolja a vírus replikációját. A 
nukleozid analógok közül a ribavirin 
interferonnal történő kombinációjá
val kedvezőek a tapasztalatok.

Krónikus „n o n -A non-B”hepatiti
ses betegekből új, valószínűleg a fla- 
vivírusokhoz tartozó GB-A, GB-B és 
GB-C vírusokat izolálták. A megvizs
gált RNS szakaszok szekvenciája 34- 
45%-ban azonosak a C víruséval.

Nagy-Britanniában a vírusos ere
detűnek tűnő heveny májelégtelen
séggel járó esetek több, m int felében 
nem  sikerül vírust kimutatni.

Májátültetés: A transzplantáció si
kerét nagyban befolyásolja a betegek 
gondos kiválasztása. Krónikus májbe
tegség végstádiumában a transzplan
táció kritériumai ma m ár egyértel
műek, ugyanakkor heveny májelégte
lenségben az indikáció és az időzítés 
egységes meghatározása még várat 
magára. Heveny máj elégtelenségben 
az orthotopikus májátültetés hátrá
nyai, hogy életen át tartó immunszup- 
pressziót tesz szükségessé és kizárja a 
saját máj spontán regenerációjának le
hetőségét. Ezeket a problém ákat kü
szöböli ki a „kisegítő” (auxiliary) máj 
implantációja. Ennek során egy máj
szegmens kerül beültetésre a beteg 
mája mellé, mely a kiesett funkciókat 
átmenetileg helyettesíti. Egy újabban 
kidolgozott módszer szerint a máj egy 
részét eltávolítják és ennek helyére ül
tetik a donor májat (auxiliary partial 
orthotopic liver transplantation: 
ÁPOLT). Ez heveny máj elégtelenség 
mellett veleszületett anyagcsere-beteg
ségekben (így Crigler-Najjar-szindró- 
m ában) is ígéretes eljárásnak tűnik.

Új immunszuppresszív lehetőségek: 
A cyclosporin 1980-ban tö rtén t beve
zetése után 1994-ben került sor egy új 
immunszuppresszív szer, a Tacro
lim us (T.) elfogadására. Cyclosporin- 
nal összehasonlítva a Tacrolimussal 
kezelt betegeknél alacsonyabb volt az 
akut, valamint a késői kilökődések 
szám a és az utóbbi hatásosnak bi
zonyult szteroid rezisztens akut rejec
tio kezelésében. A súlyos idegrend
szeri szövődmények és a veseelégte
lenség gyakoribb fellépése a szüksé
gesnél nagyobb dózisok alkalm azásá
val függött össze. Heveny máj elégte
lenség m iatt transzplantáltaknál ked
vező még, hogy T. adásakor alacso
nyabb dózisú szteroidra van szükség, 
így az infekciók veszélye is csökken. 
Kedvező továbbá, hogy a szer fel
szívódásához nem szükséges az epe
savak jelenléte, így epeúti elzáródás
nál vagy krónikus kilökődés okozta 
cholestasisban is hatásos. Egészen mos
tanáig úgy gondolták, hogy transz
plantációt követően folyamatos im- 
munszuppresszióra van szükség a ki- 
lökődési reakció megakadályozásához. 
Néhány betegnél, akik önkényesen 
abbahagyták a gyógyszerszedést, nem  
jelentkezett rejectio. A jelenség oka 
még nem  tisztázott, klónális anergia 
vagy klón-deléció mellett T-sejtek ak
tív immunszuppresszisóját, valam int a 
kim ér izmus jelenségét feltételezik.
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Heveny májelégtelenség: H iperakut 
májelégtelenségben (az encephalopa
thia tünetei hét napon belül alakul
nak ki) a prognózis jobb, m int az akut 
(8-28 nap) és a szubakut (5-12 hét) 
esetekben. A betegek feltétlenül in
tenzív osztályos ellátást igényelnek, 
melynek egyebek mellett a folyam a
tos koponyaűri nyomás m onitorozást 
is m agában kell foglalnia. A májsejt- 
pusztulást mérséklő és a regenerációt 
elősegítő szerek közül a prosztaglan- 
din E2-t és az N-Acetyl cysteint vizs
gálják, az eredmények még nem  egy
értelm űek. Izgalmas próbálkozások 
történnek  a „mesterséges m á j” alkal
mazásával akut májelégtelenségben. 
A májsejteket egy kapilláris rendszer 
m em bránjának egyik oldalán helye
zik el, a készüléken vért áram oltatnak 
át. Állatokon végzett vizsgálatok so
rán kedvező eredmények születtek, a 
klinikai kipróbálás még kezdeti sza
kaszban van.

Varix vérzés kezelése: Krónikus 
májbetegségek 30%-ban varix vérzés 
jelentkezik és az esetek felében az első 
ilyen epizód végzetes. Az endoszkó
pos szkleroterápia a legelterjedtebb 
kezelési m ód, mely 95%-ban hatásos, 
bár az újravérzés gyakori és a be
avatkozásnak súlyos szövődményei le
hetnek. Újabb hatásos eljárás a vari- 
xok lekötése. A béta-blokkolók a 
prim er és szekunder profilaxisban 
használatosak, a vazoaktív anyagok 
(pl.: vasopressin) adása aktív vérzés
ben kiegészítő terápiás lehetőséget je
lent. Somatostatin és octreotid  alka
lmazásakor kevesebb mellékhatásra 
számíthatunk, és octreotiddal a szkle- 
roterápiával egyező terápiás effektust 
értek el heveny vérzésben. Még ked
vezőbb az octreotid és szkleroterápia 
együttes alkalmazása. Ha mindezek 
nem  hoznak eredményt a Sengsta- 
ken-Blakemore szonda levezetése vá
lik szükségessé.

Darnót Gábor dr.

A vena portae thrombosisa. Propst, A. 
és mtsai. (Klinik für Innere Med., der 
Univ., Innsbruck, Ausztria): Dtsch. 
med. W sehr. 1995,120,651.

A vena portae throm bosisa (pyle- 
throm bosis) boncolási statisztikák 
szerint 0,05-0,5%-ban fordul elő, jól
lehet az incidencia m ájcirrhosisban 
lényegesen nagyobb: 0,6-21%; a szó

rás azért ilyen nagy, m ert a diagnosz
tikus módszereket, a májbetegségek 
aetiologiáját és stádiumait ma sem 
ítélik meg Nyugat-Európában egysé
gesen. A folyamat lehet részleges v. tel
jes, aszerint, hogy a főtörzs, illetve a 
mellékágak elzáródásáról van szó. 
Négy stádium a van: 1. intrahepatiti- 
kus ágak elzáródása 2. jobb v. bal főág 
throm bosisa, beleértve a bifurcatiót 3. 
a főág részleges és 4. teljes elzáródása.

A m ájban a vérkeringést autoregu- 
láció szabályozza. Az artériás keringés 
fokozatos csökkenésével együtt, felte
hetően az intramurális, intrahepati- 
kus érrendszer adaptációja következ
tében, csökken az artériás reziszten
cia, am inek az a következménye, hogy 
a v. portae keringésének lassúbbodása 
folytán az intrahepatikus portális 
nyomás emelkedik.

Okai különfélék: gyermekeken um 
bilicalis szepszis, appendicitis, post 
op. cholangio-szepszis, peritonitis, 
pitvarkam rai septumdefektus és a v. 
cava, valam int az epeutak fejlődési 
rendellenességei. Felnőttekben a máj- 
cirrhosis áll az első helyen, de gyak
ran okozzák tum orok (pl. pancreas-cc 
és hepatocellurais cc), intraabdom i- 
nális infekciók, alkoholos hepatitis, 
myeloproliferativ betegségek, vele
született és szerzett véralvadási zava
rok, idült infekciók, tompa hasi trau 
ma stb. A tünetek közül gyomor-bél 
vérzés, hepato-splenomegalia, anae
mia és ascites összesen 83%-ban for
dul elő, amivel szemben hasi fájda
lom, szepszis és encephalopathia jóval 
ritkább. Endoszkópiával a nyelőcső- 
és a fundus-varixok még vérzés nél
kül is m integy 90%-ban m utathatók 
ki, az egyéb tüneteket pedig az alap
betegség határozza meg. A betegek 
10-20%-ában spleno-adreno-renalis 
v. spleno-gastrorenalis shunt alakul 
ki, am ikor a vérzések frekvenciája 
csökken. Tünetm entes elváltozás leg
inkább UH-val deríthető ki. Ritka 
szövődmény a vékonybélinfarktus, mi 
annak a következménye, hogy a 
throm bus átterjed a v. mesenterica su- 
periorra és ez sebészeti beavatkozás 
nélkül halálos kimenetelű. Az acut 
v. portae thrombosis mortalitása 
50%-os, viszont elhúzódó, nem cirrho- 
tikus esetekben lényegesen kisebb és a 
betegek 75%-a 10 év után életben van.

A diagnosztikában ma non invazív 
vizsgálatokkal a tágult v. portae, ill. 
maga a throm bus is kimutatható (UH, 
CT és MRI), melyeket portális veno-

graphiával, az art. m esenterica sup. 
angiographiájával és laparotomiával 
lehet kiegészíteni.

A terápia megválasztásában fontos, 
hogy májbetegségekhez társuló vagy 
ezek nélküli pylethrombosisról van-e 
szó. Előbbiekben meg kell előzni a va- 
rixvérzéseket szklerotizációval, amit 
vasopressinnel kombinálnak. Recidi- 
váló vérzés profilaxisában ismételt 
szklerotizálást, ligaturát v. porto- 
szisztémás shunt m űtétet javasolnak. 
Stent implantáció eredményei a kevés 
eset miatt nem értékelhetők. Shunt 
májbetegségek nélküli betegekben 
akkor javasolt, ha a szklerotizáció 
eredménytelen v. a varixok nem kö
zelíthetők meg. Distalis szelektív sple
norenalis shunt u tán  jóval ritkább az 
encephalopathia és 80%-al kevesebb a 
vérzés. A perioperativ m ortalitás cir- 
rhosisban 4-8% -al magasabb, m int 
májbetegségek nélkül, az ötéves tú l
élés 50%. A shunt throm botizációnak 
látható jele: varixvérzés.

Nem egységes az alvadásgátlók ha
tásának a megítélése, hiszen ezek in
dikációját a különféle vérzések jelen
tősen korlátozzák. M űtéti thrombek- 
tom ia ritkán eredményes, sikeres 
thrombolisisről kevés esetet közöltek, 
splenektomia tulajdonképpen csak 
vérképzőszervi betegségekben indo
kolt. Nem túl régen v. portae throm - 
bosisban a májátültetést kontraindi
kálták, azóta ez a beavatkozás külön
böző protézisekkel együtt lehetséges. 
A ß-receptorblokkolok effektusát nem 
sikerült eddig tisztázni, jóllehet a 
splanchnikus terület és a kollaterá- 
lisok keringését csökkentik, amivel 
együtt jár a vérnyomás csökkenése a 
v. portáéban. Összefoglava annyit ér
demes megjegyezni, hogy a betegség 
felismerése klinikai tüneteket alig 
okozó portalis hypertoniában köny- 
nyű és a mai diagnosztikus módsze
rekkel, elsősorban UH-val olyan esz
köz van a kezünkben, ami lehetőséget 
nyújt a súlyos szövődmények elkerü
lésére.

Bán András dr.

A vena portae szeptikus thrombo
sisa. Eredményes terápia lokális fibri- 
nolysissel és transjuguláris porto- 
szisztémás Stent-shunttel (TIPS).
Mann, O. és mtsai. (Med. Klinik I, 
Städtische Kliniken Kassel, sowie Abt. 
Innere Med., II. Med. Univ.-Klinik und
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Abt. Röntgendiagnostik, Radiol., Univ- 
Klinik, Freiburg, Németország): Dtsch. 
med.W schr. 1995,120, 1201.

Egyes májbetegségekben, így cirrho- 
sisban vagy malignus tum orok ese
tében a máj vérkeringésének és a nyo
mási gradiensnek a csökkenésével 
throm bosis hajlam jön létre, jóllehet a 
kedvező feltételeket extrahepatikus 
betegségek is m egterem thetik (a has
üreg infekciói, coagulopathiák myelo
proliferativ szindróma, splenektomia 
utáni throm bocytosis, különféle tu 
morok és gyermekekben köldökvéna- 
szepszis). Ennek ellenére az esetek fe
lében nem  lehet okát kideríteni. Ha 
kollaterálisok képződnek vagy az 
obstrukció részleges, akkor a klinikai 
tünetek nagyon mérsékeltek, sőt nem 
is jellegzetesek. A diagnózist éppen 
ezért a portális hypertonia szövőd
ményeinek a felismerésekor állítják 
fel. Akut portális throm bosis igen sú
lyos tünetekkel, haem orrhagiás vé
konybél-infarktussal, hypovolaemiás 
shockkal já r együtt és rendszerint 
halálos lefolyású. A folyamat későbbi 
stádium ában mindössze endoszkó
pos lokális vérzéscsillapításra és a 
portális nyomás csökkentésére van 
lehetőség ß- receptor-blokkolókkal. 
Causalis terápia a korai stádium ban 
pedig fibrinolysissel v. sebészeti úton 
thrombektomiával végezhető, am ik
nek a kockázata súlyos.

Az öt szerző megszívlelendő esetről 
számol be, ahol transjugularis katé
tert vezettek a v. portáéba és ilykép- 
pen végeztek lokális fibrinolysist, 
majd a lum en megnyílása után szin
tén transjugularisan portoszisztémás 
Stentet implantáltak.

A 68 éves férfi 3 napja jobb felhasi 
fájdalomról panaszkodott, lázas és 
hidegrázása van, azonnal a klinikára 
került. Anamnesiséből ki kell emelni a 
régebbi alsó végtagi mélyvéna-trom- 
bosist és hátsó fali szívinfarktust, 
amit kétszer újabb elzáródás követett. 
Hasi betegsége nem volt. Fizikális 
vizsgálata során kifejezett icterust, 
éppen elérhető lépet találtak. A has 
nyomásérzékeny, a bélhangok halkak. 
Laboratóriumi vizsgálatok eredm é
nyei közül a ws.-süllyedés kissé emel
kedett. A se.y-GT 44 E /l. Serum- 
bilirubin 8,2 mg/dl (direkt), magas 
volt a C-reaktív protein és a se. fib
rinogen. Se. cholinesterase és össz- 
fehérje csökkent. Thrombocytaszám: 
35. 000/pl, az antithrom bin III akti

vitás a norm álisnak 45%-a és fibrin 
monomereket is találtak. A vérből E. 
coli tenyészett ki.

Doppler-vizsgálattal tág, elmosó
dott kontúrú v. portae látszott, világos 
echókkal a lum enben (gázbuborék). A 
feltételezett v. portae throm bosist 
színkódolt duplex szonográfia is meg
erősítette, ami ráterjedt a v. lienalis és 
a v. m esenterica superior kezdeti sza
kaszára, inga-áramlással, csökkent an- 
terograd keringéssel.

A terápiát heparinnal kezdték oly
képpen, hogy a parciális throm bo
plastin idő 60-100 sec-ra nyúlt meg, 
az AT-III hiányt pedig pótolták. A 
kórokozó érzékenységének megfele
lően antibiotikum okat adtak. M ind
ezeknek a hatására a beteg láztalan 
lett, a felhasználásos coagulopathia 
megszűnt, a throm bocytaszám  nor
malizálódott, a fibrin-m onom erek el
tűntek. A beteg hasa továbbra is fáj
dalmas, ívs.-száma 40.000/pl-re emel
kedett, majd 10 nap elteltével megint 
csak szeptikus lázmenet alakult ki. 
Ezután a v. jugularis internán keresz
tül megpungálták a v. hepaticát és a v. 
portae jobb ágát, majd a throm buson 
keresztül behatoltak a v. lienalis és v. 
mesenterica sup. kezdeti ágába és 
ezenken át bolus adagban 12 mg szö
veti plasminogen aktivátort (r-TPA) 
infundáltak, am it fél napig folytattak, 
óránként további 3 mg-ot adva. A lízis
3. napján a v. portae bal ágának ki
vételével az előbb em lített vénák lu
mené átjárható lett, de a v. portáéban 
és v. mesenterica sup.-ban továbbra is 
thrombusm aradványok látszottak, 
emelkedett portális nyomás mellett. 
Ekkor a katéteren keresztül 240.0001.
E. urokinase-t infundáltak, majd a lí
zis befejezése után intrahepatikus 
portoszisztémás Stent-shuntöt létesí
tettek. Ezután a v. portáéban a nor
mális nyomás helyreállt. A lízis össze
sen két napig történt, majd heparin
nal folytatva végleges kum arin adás
sal az alvadásgátló kezelés befejező
dött. A beteg ezután tartósan láztalan 
lett, a fvs-száma normális és a 37. 
napon hazaengedték. A bal portális ág 
továbbra is el volt zárva, de a beteg 
meggyógyult és állapota hat hét m úl
va sem változott. Továbbra sem lehe
tett kideríteni, hogy a súlyos folyama
tot mi váltotta ki. A diagnosztikában 
perdöntőnek bizonyult a színkódolt 
duplex szonográfia, aminek a szenzi- 
tivitása 90% felett van és aminél jobb 
eredmény CT-val sem érhető el, tehát

splenoportographia és MRI sem szük
séges m inden esetben.

A betegség kezelésében többféle 
portocavalis és mesenterico cavalis 
shunt-m ódszert írtak le, amivel csak a 
portális hypertonia csökkenthető. 
H átránya a magas operatív m ortali
tás, encephalopathia, májelégtelenség 
és a shunt elzáródása. Effektiv fibri
nolysist először a 70-es években kö
zöltek, mégpedig r-TPA-val, azután 
urokinase-zal és streptokinase-val. A 
percutan transzhepatikus katéteren 
keresztül lokális fibrinolysist is vé
geztek, am in át ballontágítással lehet 
a lum ent növelni. Szisztémás fibri- 
nolízis, ism ert kockázata m iatt nem 
ajánlott, akárcsak az ism ertetett eset
ben.

A transzjuguláris v. portae  punk- 
ciónak és Stent beültetésnek a szö
vődményei 15% alatt vannak (intra- 
abdom inális, subcapsularis vérzés, 
haem ophilia), melyeket azonban kon
zervatív kezeléssel meg lehet szüntet
ni. Encephalopathia a cirrhosis foká
tól a beteg életkorától és a shunt tá
gasságától függ,incidenciája 10-25%.

Az acut vena portae throm bosisnak 
nincs egyértelmű terápiája. A teljes ly
sis egyik előfeltétele a szepszis meg
szüntetése. Végül mikor ajánlatos: 1. 
Friss throm bus, organizáció nélkül. 2. 
A v. lienalis és a v. mes. superiorban 
lévő alvadék hossza haladja meg az 5 
cm-t. 3. TIPS kontraindikáció: prog
resszív májbetegség, kifejezett m áj
funkciós zavar, magas se. bilirubin, 
encephalopathia és/vagy m ájtum or. 4. 
A beavatkozást olyan helyen kell vé
gezni, ahol kellő gyakorlattal ren
delkeznek. Hogy ez a m ódszer való
ban jobb, m int a többi, ahhoz viszont 
nagyobb esetszám szükséges.

Bán András dr.

Spontán bakteriális peritonitis as
citeses májcirrhosisban. Schölme- 
rich, J. és mtsai. (Klinik und Poliklinik 
für Innere Med. I. Klinikum der Univ., 
Regensburg und Med. Klinik I., Kli
nikum  G roßshadern der Univ., M ün
chen, Németország): Dtsch. med. 
Wschr. 1995,120,454.

Spontán bakteriális peritonitis a kór
házi cirrhotikus betegeknek 3,2%-ában, 
az összes ascitesek 8%-ában fordul 
elő, alkoholos m ájcirrhosisoknak pe
dig 5-19% -ában észlelik. A m últ szá
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zad végén ismertették, főképpen Fran
ciaországban, jóllehet N ém etország
ban is előfordult; a betegség egyik ál
dozata állítólag Beethoven volt. Kí
sérleti adatok igazolták, hogy portalis 
hypertoniában és ascitesben szenve
dő betegekben a kórokozók a felgyűlt 
folyadékba vándorolnak, am inek  az 
időpontját nehéz meghatározni.

A legfontosabb tünetek láz és hasi 
fájdalom, leukocytosis, alig hallható 
bélhangok, a vizeletmennyiség csök
kenése és Na-retenció. Az ascitesből 
gyakorlatilag a gyomor-bél trak tu s
ban található baktériumok tenyészt
hetők ki, elsősorban Gram-neg. k ó r
okozók -  E. coli, Klebsiellák stb., de 
mintegy 30%-ban Gram pozitív  bak
térium ok is -  Str. pneumoniae, Ente- 
rococcusok, Staphylococcus. Biztos 
diagnózis csak akkor állapítható meg, 
ha a kórokozót felismerték.

Vitatott kérdés, miképpen kerülnek 
ezek a hasűri folyadékba? Legvalószí
nűbb forrás a gyomor-bél trak tus, fő
leg a felső vékonybélszakasz extra- és 
intraluminális elváltozásai, praedispo- 
nál a portalis hypertonia vénás sta- 
sissal, szerepe van a nyirokkeringés
nek, transm uralis migrációnak a be
lekből, a tubából, előfordul sclerothe- 
rapia következtében és lehet haem a- 
togén szórás következménye is.

Az ascites fehérjetartalma alacsony, 
csökkent a komplement C3 frakció, 
jóllehet ezek serumkoncentrációjá- 
nak nincsen különösebb jelentősége a 
diagnosztikában. Cirrhotikus betegek 
ascitese gátolja a granulocyták pha- 
gocytáló képességét, ami a tum oros 
form ában nem  tapasztalható. Újabb 
vizsgálatok szerint emelkedett a tu- 
mor-nekrózisfaktor-a (TNFa), az 
IL-6, valamint a TNF- receptorok 
mennyisége, melyek folyamatos bak
térium  bevándorlás mellett szólnak. 
A kórkép állatkísérletekben pheno- 
barbituráttal és széntetrachloriddal 
előidézhető.

A differenciáldiagnosztikára sem a 
CT, sem az UH egyedül nem  alkalmas, 
a kóreredetet a punctatum vizsgálata 
dönti el. Jó technikával m integy 50%- 
ban lehet ascitesből a kórokozót ki
tenyészteni, viszont még ennél is jobb 
eljárás a folyadék fVs. és granulocyta 
szám ának az ismerete, ami azt jelenti, 
hogy 500/pl feletti fvs. és ugyancsak 
250/pl feletti granulocytaszám diag
nosztikusnak tekinthető.

A spontán bakteriális periton itist a 
secundaertől kell elkülöníteni, mely

nek kritérium ai közül m egemlítik az 
LDH-t, am i az ascitesben magasabb, 
mint a serum ban, a magas összfehér- 
jét, alacsony glucose koncentrációt; a 
fvs. szám furcsa m ódon alacsonyabb, 
mint a spontán alakban.

Mivel az antibiotikum koncentráció 
a serum ban és az ascitesben egyfor
ma, lokális kezelésnek nincs értelm e, 
kivéve a peritonealis dialízis u táni as- 
citest, ahol fibrinlerakódások gátolják 
a gyógyszer bejutását a hasüregbe. 
A ntibiotikum ok egész sora bizonyult 
effektivnek, akár parenterálisan, akár 
orálisan adva. Jó kom binációnak bi
zonyult Cefotaxim, Ampicillin, Tob
ramycin közül valamelyik M etroni- 
dazollal. Amennyiben eredményes, 
akkor ez két napon belül az ascites 
fvs. szám csökkenésében mutatkozik 
meg és 5 napon belül meg lehet m on
dani, hogy hatásos-e vagy sem.

A prognózis ennek ellenére rossz, a 
m ortalitás m a is 50-90%, különösen 
veseelégtelenség és encephalopathia 
mellett. Az első 6 hónapban a recidiva 
valószínűsége 43%, egy év alatt 69%. 
Ezeknek a betegeknek 79%-a hal meg 
recidíváló bakteriális peritonitisben. 
Ugyancsak rossz a prognózis, ha a 
máj funkciója károsodott, a Quick- 
érték pedig alacsony. Recidívában az 
invazív vizsgálatokat pl. endoszkópiát 
kerülni kell és tartózkodni kell egyéb 
invazív vizsgálatoktól pl. sclerothera- 
pia és lum bal- vagy ciszternapunkció. 
Amennyiben ezek elkerülhetetlenek, 
csak profilaktikus védelemben végez
hetők.

Bán András dr.

KATASZTRÓFA MEDICINA

A Great Hanshin földrengés. Baba, S. 
és mtsai. (Hyogo Medical Center for 
Adults, 13-17 Kitaoi-cho, Akashi, Hy
ogo 673, Japán) Lancet, 1996,347, 307.

Japánban 1995. január 17-én 05 óra 46 
perckor a „Hanshin” földrengés pusz
tított. A csapás főleg Kobe nagyvárost, 
valamint 20 városi települést, azután 
Awaji szigetet és Hyogo prefektúra déli 
részét sújtotta. A Richter-skála szerint 
7,2 erővel, nagyrészt sűrűn lakott te
rületeken tombolt; ezért kereken 342 
ezer személy (az érintett terület össz
lakosságának 10%-a) igényelt m ene
déket 4 nappal a katasztrófa után. 
Több m int 200 ezer lakóház és egyéb

épület vált romhalmazzá, s a kitört 
tűzvészek súlyosbították a helyzetet. 
A halottak száma 1995. április 1-jén 
Hyogo, Osaka és Kyoto területein 5502 
fő volt.

Sürgősségi ellátást és szállítást a ka
tasztrófa sérültjei döntő többségben 
crush-szindróm a és különféle csont
törések m iatt igényeltek. Ezen igények 
csúcsértékei a földrengés után 2-8 
órával m utatkoztak és 3-5 napig áll
tak fenn. A szakellátásnak azonban 
rugalm asan alkalmazkodnia kellett a 
meglehetősen nagyszámú társult be
tegség (pneum onia, stresszeredetű 
emésztőszervi vérzések, myocardialis 
infarktusok) ellátásához is. A szállítá
sokat erősen lassította az óriási já r
műforgalom. Gyógyszer-, műszer-, köt
szerellátás biztosítva volt; úgyszólván 
az egész ország megmozdult, sőt kül
földről is érkeztek segélyszállítmá
nyok. Azonban az egészségügyi ter
vezés, szervezés és m űködés során, 
szüntelenül különösen fokozott fi
gyelmet kell fordítani az anyagtartalé
kok képzésére, továbbá -  és főleg -  a 
szállítási nehézségek megszüntetésé
re vagy legalábbis csökkentésére. A 
földrengés után gyorsan kiderült, 
hogy ez a két funkció, illetve teendő, 
erősen kifogásolhatónak bizonyult.

Információs rendszerek a Kobe vá
rosban szerzett tapasztalatok szerint, 
nem tudtak eleget tenni a kom m u
nikációs elvárásoknak. A települések 
és az adm inisztratív szervek együtt
működő kapcsolata a katasztrófa- 
preventív testületekkel és az egészség- 
ügyi ellátó centrumokkal, megle
hetősen problem atikus volt. Még az 
egymáshoz közeli, szomszédos tele
pülések közötti (de az azokon belüli) 
kommunikáció m inden lehetőségét, 
teljes egészében lerom bolta az elemi 
csapás. Indokolt tehát, hogy az ismert, 
hagyományos technikájú kapcsolat- 
rendszerek átadják helyüket a kor
szerű és biztonságos, szatellitákra ala
pozott szisztémáknak. A tervezésben 
viszont szám ítani kell itt, bizonyos be
tegségekben (pneumofibrosis, pneu
moconiosis, asthma, egyéb légzőszer
vi bajok) szenvedők oxigén igényére 
is. Róluk gondoskodni kell akkor is, 
ha otthonaik épen m aradtak, vagy 
nem feltétlenül kényszerül(né)nek 
gyógyintézeti ágyat terhelni, egyéb ok 
miatt. Az ilyen betegekről frissen tar
tott jegyzéket indokolt készíteni, s 
részükre a szükséges anyagot (a fel
szerelést úgyszintén) kerékpáron,
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vagy m otorkerékpáron eljuttatni. Ko
be városban így és ilyen beteget -  ösz- 
szesen 165 személyt -  tarto ttak  nyil
ván. Közülük 20-an belehaltak beteg
ségükbe, 5 személy az összeomlott 
házak romjai alatt vesztette életét, 3 fő 
pedig eltűnt; a túlélő 137 fő oxigénke
zelésben részesült.

Egészségügyi ellátás az ilyen méretű 
katasztrófák esetén akkor lesz teljes 
értékű, ha az életmentő beavat
kozásokat m ár a helyszínen -  lehetőleg 
minél hamarább -  megkezdik. Nagyon 
fontos a bel- és külföldről önként je
lentkező segítőerők bevetésének ko
ordinálása; utóbbiak vonatkozásában 
kormányzati szintű ellenőrzés indo
kolt. A katasztrófa azonban a helyi 
egészségügy működését megbéníthat
ja, s nemegyszer az önkéntesek jelent
hetik a mentő segéderők kizárólagos 
forrását. Feltétlenül szükséges tehát, 
hogy rendelkezésre álljon ilyen esetek
ben egy előretervezett, átgondolt és 
reális cselekvési-intézkedési terv, ami a 
legelőnyösebben hangolja össze a na
gyobb kórházak, orvoscsoportok és az 
önkéntes segéderők mentési m unká
ját, amihez a jó kommunikáció biz
tosítása sem nélkülözhető.

Alapvető szolgáltatások biztosítá
sának igényét mielőbb ki kell elégí
teni. A vízellátási rendszer és az egyéb 
közszolgáltatás szétrombolása -  s 
erre a szeizmikus központban mindig 
számítani lehet, még annak közelében 
is -  végzetesen lassítja, sőt megbénítja 
az egészségügyi ellátási tevékenysé
get. Gondoljunk itt a haemodialízist 
igénylők, a vesebetegek, crush-szind- 
róm ások igényeire és a sterilizálási 
szükségletekre. Kobe városban a víz
készletek szétosztását és a vízellátás 
egészét az önvédelmi erők és a városi 
tűzvédelem biztosította. A városok 
mentési terveiben azonban minden 
igénynek szerepelnie kell.

Kiképzést felső szinten (egyetemi 
vagy kormányzati) kell megszervezni, 
rendszeresen lebonyolítani és frissen 
tartani. Az életveszély felismerésére és 
gyors elhárítására a mentőegységek 
m inden tagját fel kell készíteni. Azon
ban a helyi egészségügy teljes össze
omlásánál gyakorta m erül fel irányí
tási igény, s ezért m inden mentőben 
célszerű kibontakoztatni az áttekintő 
összehangolás, a koordinálni tudás 
készségét. Leghelyesebb ezért a ka
tasztrófam edicina teljes egészét, m ár 
az orvosképzés oktatási keretébe, 
kötelező jelleggel beiktatni.

Gátló tényezők elsősorban a króni
kus megbetegedések (diabetes, hyper
tonia, anaemia, pneum onia, asthm a, 
vesekárosodás, rheuma, em észtőszer
vi vérzések stb.), melyek közül pél
dául a fűtés hiánya, diétahiba végzetes 
kim enetelt okozhat. Ritkábbak a fer
tőző betegségek, de tél idején vagy a 
szennyvíztisztító berendezések kiesé
sekor ezekre is számítani lehet. Ilyen 
esetekben, a nagydózisú antib io tiku
m ok hosszas alkalmazásából eredő 
mellékhatások is okozhatnak gondot. 
Az ism ertetett földrengésnél a pszi
chiátriai ellátás nem volt kielégítő, 
pedig fontossága -  különösen bizo
nyos körökben (alkohol-dependensek. 
suicid hajlamúak stb.) kétségtelen.

Az egészségügyi ellátás tervezése és 
működésének irányítása katasztrófa- 
helyzetben bonyolult feladat; itt m in
den tényt és esélyt számításba kell ven
ni. Ismertetett esetben sajnálatos m ó
don nem kapott kellő figyelmet az a 
(egyébként ismert) tény, hogy föld
rengés okozta bajok mellett rendsze
rint a tűzvészek is további óriási károk 
okozói lehetnek. A kellő felszereltségű 
gyógyintézeti ágyak és helyiségek szá
m a sem volt elegendő, s ez alaposan 
veszélyeztette az ellátás hatékonyságát.

A jövőt illetően sok a tennivaló. A 
szóban forgó katasztrófánál kiderült, 
hogy az a halálozást nézve leginkább az 
50 évnél idősebb nőket sújtotta; ezért 
kell odafigyelni a nemek és korcsopor
tok, valamint az érintett települések jel
lege szerinti megoszlására is. A gyógy
intézeti ágyak legyenek gyorsan átala- 
kíthatóak a sürgősségi ellátás biztosítá
sára. Célszerű az ellátásra és a kataszt
rófamedicina oktatására (akár nemzet
közi szerkezetű) mentőcentrumok ki
alakítása is. Az Egészségügyi Világszer
vezet (WHO) ellátási irányelveit ajánla
tos követni; ezek ma már rendelkezésre 
állanak. A Great Hanshin földrengés 
tapasztalatainak részletes elemzése eh
hez bizonnyal komoly segítséget jelent.

[Ref: A szatellitákra és az (átalakít
ható) sürgősségi ágyakra való átállás, 
jelenleg a legjobbnak és legindokol
tabbnak tűnik; azonban a költségvetési 
kihatásai miatt, feltehetően csak több 
lépésben oldható meg. Viszont az igény, 
az állampolgárokról való minden irá
nyú gondoskodás, parancsoló szüksé
gesség marad, bármikor, bárhol és bár
miben különösen ott, ahol az ilyen ka
tasztrófák ismerten nem sorolhatók a 
ritkaságok közé!]

Cselkó László dr.

Megjegyzés a sürgősségi helyzetek 
prevenciójára irányuló felkészülés 
fontosságáról (Brazzaville) Kongó
ban. Moulangou, J. R, Urgences Mé- 
dicales; 1995, XIV, 265.

Néhány évvel ezelőtt, egy lezajlott ka
tasztrófát követően a felszámolásban 
részt vevő segélyszervezetek és -egy
ségek „könyörületes am atőrök” érté
kelésben részesültek, mivel m entő
tevékenységüket csak a segítő jó  szán
dék tette jogosulttá. Kétségtelen, hogy 
a sürgősségi helyzetek viszont, külö
nösen a kollektívákat sújtó terjede
lemben (m int az 1994-ben Burun
diban, vagy 1995-ben Kongóban le
zajlott tragikus események), egyre in
kább súlyosabbá és bonyolultabbá 
válnak. Nyilvánvaló tény az is, hogy az 
elszegényedés, a nemzeti entitás gyen
gülése vagy szétesése, szüntelenül nö
veli a sérülékeny emberek számát, 
akik az egyidejűleg bekövetkező ka
tasztrófák (árvizek, szárazságok-aszá- 
lyok, járványok, szociális konfliktu
sok, át- [és ki-] telepítések, köz
lekedési [közúton, vasúton, vízi vagy 
légi úton] balesetek) m egtörténte 
következtében kerültek igen súlyos 
helyzetbe. Mindezekre való tekintettel 
törekedni kell arra, hogy a m entő
munkát végzők jól felkészülten, haté
konyan és gyorsan legyenek képesek 
érdemi segítő beavatkozásokra még a 
végletesen nehéz, komplex szituá
ciókban is.

Kongóban az események azt m utat
ták, hogy a lakosság képtelen a ha
tékony és helyes reagálásra m indazon 
katasztrófák esetén, melyeknél a k rí
zis-szituáció és az emberek sebezhe
tősége egyidejűén fennáll; m árpedig  
ezen két kom ponens együttesen a leg
gyakoribb. Az „együttállás” m indhá
rom fődimenzióban mutatkozhat; anya
gi, szerkezeti, társadalom -lélektani és 
információs területeken. Jelentősen 
ronthatja az összképet a hagyom á
nyok és az ősi kulturális örökség el
vesztése, illetve a hiánya; a segély- 
program ok gyakran sikertelenek, 
m ert nincsenek a helyi adottságokra 
adaptálva. Ezért kell mielőbb je len
tősen javítani a katasztrófákra való 
felkészülést.

A Kongóban előfordult katasztró
fatípusok a következők voltak:

Természeti eredetű katasztrófák okai 
legtöbbször a légkör-perturbációs je 
lenségek. Ezek többsége hirtelen, vá
ratlanul gyorsan tör ki (zivatar, szélvi-
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har, felhőszakadás, tornádótölcsér), 
más részük kialakulása lassan tö rté
nik (aszály, járványok), időnként az 
árvizek is ide sorolhatók.

Emberi eredetű katasztrófák nagy 
része szintén váratlanul, gyorsan  jön 
létre (közúti, vasúti, légi, vízi köz
lekedési balesetek; azután az ipari, 
technológiai szerencsétlenségek; tűz
vészek az erdőben, bozótokban, pré- 
rin). Adódtak ebben a kategóriában 
lassú kialakulásé, de tartósan , elhúzó- 
dóan fennálló katasztrófák is (polgár- 
háború, belső fegyveres összeütkö
zések; kiürítés, kiutasítás, kivándor
lás, száműzés, hazatérés és egyéb okú 
tömegmozgatás).

A katasztrófák hatásainak és követ
kezménye inek vizsgálatánál -  túlm e
nően a megöltek, eltűntek, sérültek és 
betegek kontingensein -  további há
rom  lakossági csoportot kell elkülöní
teni:

-  Akik rövid időtartam ú katasztró
fától sújtottan hajléktalanná váltak, 
otthonaik elpusztultak, m indenük 
odaveszett. Számukra az életfontos
ságú szükségleteket (víz, élelmezés, 
hajlék, elsősegély- és közegészségügyi 
ellátás) feltétlenül s gyorsan biztosí
tani szükséges.

-  Akik katasztrófától veszélyezte
tett helyzetben vannak, mivel életü
ket, javaikat s lehetőségeiket a ka
tasztrófa esélye vagy bekövetkezte 
igen nagy valószínűséggel közvetle
nül fenyegeti.

-  Akiket hosszú tartam ú katasztró
fa tett nincstelenné, m ég inkább 
igénylik a gazdasági és szociális segít
séget mindaddig, amíg sikerül úrrá 
lenni a katasztrófa károkon, illetve 
következményeken.

A veszteségek felszám olása  a fel
adatok özönének elvégzését igényli. 
Ezek a teendők nagyon költségesek; 
gondoljunk csak a hajlékok építésére 
és restaurálására, a környezet meg
tisztítására, az in frastruk túra  rend
betételére s mindarra, am i az emberi 
lét fenntartásához szükséges. A ten
nivalókat hiteles(l) és k iterjed t sta
tisztikára alapozottan, átgondolt terv- 
szerűséggel kell elvégezni.

Cselkó László dr.

A perui indiánokat még mindig 
zaklatja az erőszak. Veeken H. (Orvo
sok Határ Nélkül, A m sterdam ): Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1995,139, 2105.

A szakadék feletti függőhídon m en
nek Um aro falu felé, ugrálni kell a 
drótkötelekre tett korhadó deszkák 
miatt, a vezető öregember közben el
meséli, hogy 10 éve m enekült el a 
faluból a terroristák  tám adása miatt. 
A virágzó faluból csak rom ok m arad
tak és a templomtorony, de m ár van 
„csengő” a toronyban. Az Andesekben 
levő falvak m ost ismét lakottak, bár 
nagyon lecsökkent a lakosok száma, a 
fiatalok nem  jöttek vissza, csak az öre
gek. Az O rvosok Határ Nélkül szer
vezet küldötte minden faluban meg
beszéli a teendőket. Csoportokban 
képeznek ki „mezítlábas orvosokat”, 
bennszülötteket, akik az elemi egész
ségügyi szolgálatot látják el, osztják el 
a kapott gyógyszereket, adom ányo
kat. Rendszeresen látogatják és képe
zik ki őket. A közeli karneválra készü
lődve sok a részeg, „az egyedüli m ód
szer, hogy elfeledkezzenek a nyom or
ról” jegyzi meg a szolgálat sofőrje. 
Huancasancos faluban, mely 4300 m 
m agasban található, nagyon hideg 
van, a tó partján  pelikánok, antilopok 
és vadlovak láthatók, az oszágúton 3 
óra alatt nem  láttak egy autót sem. A 
sofőr meséli, hogy két hónapja az ot
tani katonai irodát tám adták meg a 
terroristák, megölték a katonákat és a 
még o tt található lakosokat. Az in
diánok fehérre mázolt arccal tán
coltak egy feldíszített fa körül, melyet 
egy kézről kézre adott baltával ver
senyszerűen le kell hántaniuk, a győz
tes kapja a ráakasztott kis ajándéko
kat és jövő évben ő lesz a karnevál 
vezetője. A községben 14 mezítlábas 
doktorjelölt várja a kiképzését. A ter
roristák vezetője Guzman volt, elfo
gása u tán  alábbhagytak a terrorcse
lekményekkel, csökkent az infláció, 
többet term elnek, a hegyekben javult 
a közbiztonság. A terrorizm us pedig 
együtt já r a cocainkereskedelemmel. 
A helyzet semmiképpen nem  nyu
godt... Meglátogatják az újonnan 
épült egészségházat, mely teljesen 
üres, de a bambuszépület m inden he
lyiségének bejáratánál felirat jelzi, m i
re tervezték azokat: „labor”, „váróte
rem”, „kezelő”, raktár” stb. Az Or
vosok H atár Nélkül majd segítséget 
nyújt a felszereléshez. Közben puska
lövések hallatszanak a falu végéből. 
Az őserdei terroristák a tám adók, „de 
nem kell félni tőlük” m ondja egyik 
kísérőjük, „nincsen lőszerük a tám a
dáshoz”. Úgy látszik, csak megfélem
líteni akarják  a faluba visszatérteket.

Quiteniben, mely egy menedékhelye 
az Ashaninka indiánoknak, „a baj az, 
hogy a Sendero terroristák fogságba 
vetettek sok indiánt az őserdőben, és 
rabszolgaként dolgoztatják őket. Az 
indiánok m ost a hadsereg oltalma alá 
helyezték m agukat”, a hadsereg tábo
rainak közelében vannak a kis repü
lőterek, melyeket valamikor a ko
lumbiai drogmaffia létesített, most kis 
propelleres repülőgéppel az eü-t szer
vező írónk  keresi fel ezeket és m in
denütt szervezi a lakosság részvételé
vel az elemi egészségügyet. Három 
hónappal ezelőtt szabadultak meg a 
terroristáktól, legtöbbjének lába há
rom szorosára duzzadt az éhségi vize- 
nyő m iatt, m ondja a községi elöljáró. 
Közben m egint lövöldözés támadt, az 
indián férfiak sietve készítik, élesítik a 
nyílhegyeket, készen az egyenlőtlen 
harcra. Az indiánok büszkék, de nem 
látszanak boldognak, utóbbi időben a 
terroristák  kiűzték az erdőben dolgo
zó kolonistákat, ezek most az indián 
falvakba költöznek tömegesen. Az in 
diánok etnikai egysége került veszély
be, a perui szociális rendszer nem 
gondoskodik róluk, sok segítségre szo
rulnak. A Orvosok Határ Nélkül 
igyekszik segíteni sorsukon, ameny- 
nyire a biztonság lehetővé teszi a se
gítséget ennek a sérülékeny csoport
nak.

Ribiczey Sándor dr.

Gazdasági blokád okoz Kubában já r
ványos neuropathiát.Meijer Van Put
ten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk. 1995, 
139,2456.

Optikus és perifériás neuropathia be- 
tegített meg 1991 és 1993 között több 
m int 50 000 kubait, és ezt nagyon va
lószínű, hogy az essentialis tápanya
gok hiánya okozta. A problémákat sú
lyosbítja, hogy a dohányzás is m érté
ken felüli a szigeten. Az is nyilvánvaló, 
hogy a hiányos élelmezés összefügg 
Kuba m egrom lott gazdasági helyze
tével ezekben az években (N. Eng. J. 
Med. 1995,333,1176-1182.). The Cuba 
Neuropathy Field Investigation Team, 
a kubai népeü. minisztérium összekö
tője számos amerikai intézménnyel, 
m int pl. a Center for Disease Conrol 
and Prevention és a National Institu
tes of Health jelentetett meg erről egy 
jelentést. Ez a team 1993-ban Pinar 
del Rióban, a sziget legnyugatibb ré
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szében, mely egyúttal a dohánykul
túra központja, egy kiterjedt vizs
gálattal állapította meg 123 betegnél a 
komoly opticus neuropathiát, és nem 
csak ophthalmologiai és neurológiai 
vizsgálatokat, táplálkozási anamne- 
sist, hanem  kiterjedt laborvizsgála
tokat is végezve a vérserum ban 4 
carotenoid (és caroten, cryptoxanthin 
és lycope) szintre. A vitamin, seien és 
cotinintartalom  (a dohányhasználat 
mutatója) is meghatározásra került. A 
klinikai tünetek: csökkent éleslátás, 
csökkent színlátás, a lábakban csök
kent érzékenység vibratiora és hőér
zékelésre. A megbetegedés kevésbé 
érintette azokat, akik maguk is ta rto t
tak csirkéket, vagy akiknek vérrokon
sága külföldön élt. Ezek közvetve több 
élelemhez juthattak. Azoknál is na
gyobb volt a védelem, akiknél a vér
serum ban nagyobb volt a lycopen- 
tartalom . Ez egy carotenoid, melynek 
erős antioxidáns képessége van és gö
rögdinnye, paradicsom  és más vörös 
gyümölcs tartalm azza. Ez az adat is 
rám utat a neuropathia okára, a dié
tahibára. Összefüggés állapítható meg 
a dohányzás és a betegség között. Fő
leg a szivarozás ártalm as, de a cassave 
fogyasztásának is van összefüggése az 
opticus neuropathiával. A dohányfüst 
és a cassave cianidot tartalmaz, mely- 
lyel m ásutt is, így Afrikában a spasti
cus paraparesisnél találtak összefüg
gést. A vizsgálók rám utattak arra, 
hogy Kubában m ár volt egy hasonló 
járvány, mely a spanyol-am erikai há
ború  idejében jelentkezett a múlt 
század végén. Akkor a háború m iatti 
vitam inhiány a B- vitamin comple
xum terén és a fokozott dohányzás 
játszott valószínűleg szerepet. Bár
1991-1993 között Kuba nem háború
zott, de az események sorozata rend
kívüli állapotot hozott létre a szige
ten. Ezekben az években vesztette el a 
Kuba legfontosabb kereskedelmi part
nereit s emellett volt egy hatalmas vi
har is, ezáltal hirtelen élelmiszerhiány 
tám adt, főleg állati termékekben. Gus
tavo Roman, a National Institutes of 
Health, a kubai vizsgálatok egyik 
résztvevője megmagyazázza az An
nals of Internal M edicine-ben (1995, 
122, 530-533.) a gazdasági helyzetet. 
Az 1991-1993 közötti periódust Ku
bában „periodo especial”-nak neve
zik. Ebben az időben a Szovjetunió 
összeomlása m iatt teljesen leállt az 
élelmiszerek im portja. 1992-ben a 
harmincéves amerikai gazdasági em 

bargót megszigorították, ezáltal az 
am erikaiak szövetségesei nem  keres
kedhettek Kubával. Gyakorlatilag to
tálissá vált a blokád, gyógyszer és 
élelem nem  jöhetett be az országba, 
vagy megfizethetetlenné vált. Kuba 
kénytelen volt szójababot és más ga
bonaterm éket importálni, hogy lako
sai szám ára biztosítsa a fehérjefor
rást. De a szállítás is megnehezült, 
m ert az áraik lényegesen emelkedtek, 
miután azok a külföldi hajók, melyek 
Kubába szállítottak, hat hónapon be
lül nem  köthettek ki, vagy rakodhat
tak am erikai kikötőkben. Bár nem  az 
amerikai embargó volt az elsődleges 
oka ennek a jáványnak, de mindez 
biztosan hozzájárult. Emellett megne
hezítette az orvosi vizsgálatokat és a 
kezeléseket, bár véget ért a hideg
háború és m ár nem  volt meg a Kuba 
elleni embergónak politikailag az oka.

Ribiczey Sándor dr.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY, JÁRVÁNYÜGY

Ismét izgalm at okozott a „veszett- 
tehénbetegség” Nagy-Britanniában.
Meijer J. B. Van Putten,J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1995,139,2516.

Nagy-Britanniában az úgynevezett 
„mad cow disease”, a bovin spongio- 
forma encephalopathia (BSE) általá
ban a lapok első oldalain szerepel, de 
a betegségtől való félelem m ost új di
menziókat kapott. Naponta vannak 
tele az újságok hírekkel a megbete
gedett tehenekről, melyeket a pa
rasztok csak úgy eladnak és emiatt 
mások tehénállománya megbetegszik. 
Nagy-britanniai hentesek és super- 
m arket-tulajdonosok most a fogyasz
tók m arhahús-bojkottjától tartanak 
(The Times, nov. 14.). Az izgalamkat a 
The Lancet (1995, 346, 1155-1156.) 
október végi számában megjelent 2 
beküldött levél okozta, mely hírül ad
ta, hogy 2 b rit tizenéves megbe
tegedett Creutzfeldt-Jakob-betegség- 
ben. Egy 16 éves leányról és egy 18 
éves fiúról van szó. Mivel ez a be
tegség ritkán fordul elő fiataloknál, 
nem csodálható, hogy sokan ezt an
nak tulajdonították, hogy a tehénbe
tegség átvihető emberekre is. Prof. 
John Coliinge, a londoni St. M ary’s 
Hospitalból, ahol a betegeket ápolás
ba vették, azt írta, hogy egyelőre nem 
bizonyított, hogy a 2 eset BSE-vel kap

csolatos, de az extrém fiatal kor és az 
ism ert kockázati tényezők hiánya (pl. 
növekedési horm on injectiós adása) 
felújítják a vitát, mely egy lehetséges 
összefüggést vél Creutzfeldt-Jakob és 
a BSE járvány között. Hangsúlyozta, 
hogy a világon már 4 olyan eset is
meretes, hogy a betegség fiataloknál 
fordul elő olyan országokban, ahol 
akkoriban a BSE nem fordult elő. A 
m ost észlelt esetek Coliinge szerint a 
véletlennek köszönhetőek, m inden
esetre nagy gondossággal kell ügyelni 
egy esetleges járványra. Egy jelentés 
szerint a Creutzfedt-Jakob-betegség 
1985. és 1994 között m egduplázódott, 
de egy kom m entár szerint ez csak a 
fokozott ráfigyelésnek köszönhető. 
Okt.-ben egy kiszivágott hír még két 
állattartó megbetegedéséről számolt 
be (The Times, okt. 24. és 28.). Egy 
olyan észak-walesi állattartó betege
dett meg, akinek nyája BSE-en m eg
betegedett. A faxban ez állt: „Ez nem  
lehet véletlen, a betegek többnyire ál
lattartók.” A népeü. m inisztérium  azt 
nyilatkozta, hogy nincsen ok az aggo
dalom ra, m ert az állatorvosok és vá
góhídi dolgozók egyike sem betege
dett meg. Okt. 29-én a The Sunday 
Times egy nemzetközi konferenciáról 
számolt be, mely a Creutzfeldt-Jakob- 
betegséggel foglalkozott. Az Ame
rican Public Health Service-tői Paul 
Brown m ondta, hogy a tíz, ezen be
tegség áldozata közül több m int 1 
véradó volt, amikor még nem  jelent
keztek nála a betegség első tünetei, és 
bár nem  bizonyított, hogy a Creutz- 
feldt-Jakob-betegség transfusióval á t
vihető, a kísérletek mégis azt m u
tatják, hogy állatoknál ez lehetséges. A 
Sunday Times cikkében dr. William 
Patterson, a North Yorkshire Health 
Authoritytől is nyilatkozott: „Nem 
kétséges, hogy az emberi táplálék
sorozat m egfertőződött A BSE ágens
sel. M indenki, aki a BSE-járvány ide
jén m arhahúst fogyasztott, ki van téve 
e megbetegedésnek.” A következő he
tekben sorozatos cikkek számoltak be 
a rendelet ellen vétőkről, akik a já r
ványos csordákból adtak el m arhákat, 
elcserélve az egészséges állatok fül
jelzésével a betegekét. A m arhák ex
po rtra  is kerültek (The Times 1. és 10. 
nov.). Igaz, hogy a földművelési m inisz
térium  azokat a szerveket, melyek a 
betegség átvitelére gyanúsak: agyak, 
gerincvelő, lép, tonsillák és belek, el
távolíttatta, de utánanézve mégis ta 
láltak ilyen részeket a boltokban. A
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G ranada Tv „A világ akcióban” című 
program jában a brit lakosokat arra  fi
gyelmeztették, hogy a BSA szubkli- 
nikai form ája kétszer gyakoribb a 
nyilvántartott betegek szám ánál és 
legalább 600 a megbetegedett állatok 
száma, ami elég 1 millió beefsteakhez 
(The Times nov. 13.)- Nyugtalanító, 
hogy a teheneknél a járvány nem  akar 
m egszűnni. Bár a tavalyihoz képest a 
BSE-járvány 45%-kal kisebb, mégis 
hetente 300 új esetet jelentenek, ezen
kívül 20 000 borjú született 1988. júl. 
óta. Nyugtalanító, mert bár tiltva van 
a húsporral való etetés, a járvány 
mégsem szűnt meg. Elgondolás sze
rin t a fertőzött juhhúsból fertőződ
nek a marhák, valószínűleg illegálisan 
tovább is adják a húsport a m arhák
nak, és marhánál a vertikális trans
missio révén az anyától a borjú  is fer
tőződik. Két antropológiát tanuló 
egyetemista 150 polgárt m egkérde
zett, m i a véleményük a pánikkeltő 
m édiumhírekről. Azt felelték, hogy 
m indez a médiumok kitalásása. Sőt, 
egyikük hasznosnak ítélte, m ert am i
kor a beefsteak fogyasztása a felére 
csökkent, az ára is megfeleződött. Az
óta pom pás a kosztjuk.

Ribiczey Sándor dr.

Összefüggés a háztartásban alkalma
zott gázfűtésű készülék és a légzés
funkciók, légúti tünetek között fiatal 
felnőttekkel végzett vizsgálat alapján.
Jarvis, D. és mtsai (D epartm ent of 
Public Health, United Medical and 
Dental Schools, St. Thomas’ Hospital, 
London): Lancet, 1996,347,426.

Megoszlik a vélemény azzal kapcso
latban, hogy azok körében, akiknek 
otthon gáztüzelésű készülékeik van
nak, gyakoribbak-e bizonyos légúti 
tünetek  és betegségek, m int azoknál, 
akik más fűtéstípust alkalmaznak. 
M egállapították többek között, hogy a 
gáztűzhelyen történő főzés során az 
időtartam tól függően több-kevesebb 
nitrogén-dioxid kerül a levegőbe és 
így a tüdőbe, amely a légzésfunkciók
ban  m érhető változásokat idéz elő. 
Különösen a dohányzók körében m u
tatható ki jelentős változás a gáztü
zelésű készülékek hatására, vagyis a 
főzés során keletkező káros anyagok a 
dohányzás kedvezőtlen hatásait fel
erősítik. Felmerült a gyanú, hogy arra 
érzékeny egyénekben hozzájárulhat

nak a gázkészülékek az asztm a kiala
kulásához is.

Jarvis és mtsai azt kívánták m eg
vizsgálni, hogy a gázkészülékek jelen
léte növeli-e a rizikót bizonyos légző
szervi tünetek és betegségek kialaku
lásával kapcsolatban. Arra is választ 
kerestek, hogy ezt a kapcsolatot be
folyásolja-e az egyéni érzékenységek 
különbözősége. 15 0 00, 20-40 év 
közötti fiatal felnőttből álló m intát 
alakított ki a kutatás során. Kérdőíves 
kikérdezés segítségével az asztm a és a 
szénanátha előfordulását határozták 
meg. A válaszolókból egy 1864 főből 
álló, véletlenszerűen kiválasztott, ún. 
random  m intát hoztak létre, akik a 
részletes vizsgálatban részt vettek, 
amely kérdőíves felmérésen kívül lég
zésfunkciós vizsgálatokból és IgE 
mérésekből is állt.

Azon nők körében, akik csak főzés 
során kerültek kapcsolatba gázfűtésű 
készülékekkel, kétszeres rizikót talál
tak a szerzők asztmaszerű tünetek 
előfordulásával kapcsolatban. Atópiás 
nőknél ez az érték enyhén m agasabb
nak m utatkozott, de az eltérés nem  
volt szignifikáns. Azon nőknél pedig, 
akiknek gáztüzelésű kályhájuk van 
otthon, tehát nemcsak főzés során 
vannak kitéve az expozíció veszé
lyének, csökkent légzésfunkciót talál
tak. Férfiakban ezeket az összefüg
géseket nem  sikerült kim utatni, noha 
a m intát 50-50%-ban férfiak és nők 
vegyesen alkották. Allergiás érzé
kenységet (háziporra, állati szőrökre 
stb.) sem lehetett kapcsolatba hozni a 
gázkészülékek hatásaival. Emelkedett 
IgE-t sem  találtak a várban gáztűzhely 
jelenléte esetén.

A szerzők kiszámolták az ún. p o 
pulációs járulékos rizikó százalékait 
(PAR%), amelyek azt fejezik ki, hogy a 
rizikó -  jelen esetben a gázkészülé
kekből származó káros anyag, a n it
rogén-dioxid -  kiiktatása százaléko
san melyik tünet vagy betegség csök
kenéséhez járulhatna hozzá legin
kább. A vizsgálati eredmények alap
ján azt találták, hogy a legnagyobb 
m értékben, mintegy 43%-ban az aszt
más roham  lenne megelőzhető, ezt 
követi a krónikus légszomj kb. 39%- 
kal.

A szerzők megállapították, hogy a 
gázkészülékek használata szignifi
kánsan összefügg m ind a szubjektív, 
m ind pedig az objektív légzőszervi 
tünetek és betegségek előfordulásával 
nők körében. Ez az összefüggés kevés

bé vagy egyáltalán nem  jellemző a 
férfiak esetében. Ennek hátterében a 
szerzők megítélése szerint két jelen
ség állhat. Egyrészt a nők gyakrabban 
főznek, másrészt pedig valószínűleg 
érzékenyebbek a gázkészülékekből 
származó káros anyagok hatásaira, 
m int a férfiak. Mivel a jelen vizsgálat 
keresztmetszeti jellegű volt, további 
felmérések szükségesek az ok-okozati 
kapcsolat bizonyításához és a hatás 
jellegének pontosabb meghatározásá
hoz.

Pikó Bettina dr.

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről: Mamma-szonográfia: 
nagy felbontású ultrahang az emlő
daganatok diagnosztikájában Szer
kesztőségi cikk. Der Spiegel, 1996/6. 
szám, 158. oldal.

M indeddig főleg mammográfiával, 
azaz radiológiai módszerekkel történt 
elsősorban, illetve elsőként az em 
lődaganatokkal kapcsolatos szűrő- és 
diagnosztikai vizsgálat. Az ultrahang 
olyan magas frekvenciájú hangrezgés, 
amelyet az emberi fül nem  hall. Se
gítségével -  többek között -  vizsgál
ható a női emlő is és meghatározható 
az emlődaganat nagysága, továbbá az, 
hogy jó- vagy rosszindulatú elvál
tozásról van szó, valamint, hogy egy 
m űtéti beavatkozás során m egtart
ható-e a mell, avagy sem. Az ultrahan
gos emlővizsgálatot nevezik mam m a- 
szonográfiának. Lehetőségei m a m ár 
jóval meghaladják a radiológiás m ód
szereket. Sok esetben olyan megbíz
ható, hogy feleslegessé teszi a próba- 
kimetszést is. A nagy felbontású ultra
hanghullámokkal nyert képeket kom
puteres módszerekkel értékelik ki. így 
nemcsak milliméteres nagyságú da
ganatok, de akár a finom tejcsatornák 
aprócska elváltozásai is kim utatha
tók. A mamma-szonográfiás szűrő- 
vizsgálat kb. negyed óráig tart. Az 
NSZK-ban m ár annyira elterjedt a hí
re és megbízhatósága, hogy a szűrésre 
önként jelentkező nők közül a leg
többen ragaszkodnak az ilyen vizs
gálómódszerhez. A szükséges eszköz 
ugyanannyiba kerül, m int a speciális 
radiológiai felszerelés, azaz átszám ít
va kb. 15 millió forintba. Az NSZK- 
ban jelenleg 3,6 millió rtg-es mam-
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m ográfiát végeznek évente. A mam- 
ma-szonográfiára való áttérést ebben 
az országban az akadályozza, hogy a 
betegbiztosítók jelenleg még csak a 
fele összeget fizetik a szonográfiás 
szűrésért, holott ez időigényesebb. 
Németországban a mellrákok 85%-át 
egyébként a nők m aguk diagnosz
tizálják tapintással. A legjobban érin
tett a 25. és 45. év közötti korosztály és 
a mellrákok gyakorisága évről évre 
nő. A világon évente kb. 1 millió új 
mellrákot diagnosztizálnak. Tény, hogy 
az NSZK-ban a mellrákos betegek 
egyharm ada ebben a betegségben hal 
meg.

[Ref: 1995-ben a Lancet nevű tekin
télyes angol szaklapban számoltak be 
arról, hogy a hagyományos mammo- 
gráfiával gyakorlatilag nem lehet éle
tet menteni (!), mivel egyetlen mell
rákos diagnosztizálásához kb. 70 000 
nőt kell óriási pénzekért megszűrni és 
a gyanús esetek 80%-a nem is bizo
nyul mellráknak. A mammográfia 
maga ezenkívül igen sok esetben nem 
is ad biztos diagnózist és ezt a vizs
gálatot még szövetkimetszéssel és az 
extrém drága MRI-mammográfiával, 
vagy ultrahangos vizsgálattal kell ki
egészíteni. Mindezek sem adnak azon
ban 100%-osan biztos diagnosztikai 
eredményt. Mindenesetre a mamma- 
szonográfia mai lehetőségei messze 
meghaladják a radiológiai módszere
két, amint ezt egy 1995-ős német vizs
gálat is kimutatta. Mivel ez a tech
nológia még tovább is fejleszthető, így 
feltétlenül ez tekinthető a női emlőrák 
jövőbeli diagnosztikus és szűrési esz
közének.]

Dervaderics János dr.

Képalkotó algoritmus a mellékvese 
adenomák és metastasisok elkülöní
tésére. McNicholas M. M. J. és mtsai 
(Dept, of Radiology, Massachusetts 
General Hospital, USA) A. J. R., 1995, 
165,1453.

A szerzők a CT és chemical shift MR 
vizsgálat felhasználásával egy algorit
mus kidolgozására törekedtek m el
lékvese térfoglaló folyamat esetén, 
olyan betegekben, akiknek prim er tu 
m oruk ism ert volt, és nem volt k im u
tatható egyéb távoli metastasisuk.

33 oncologiai betegben 37 mel
lékvese térfoglalást találtak. A prim er

tum or 20 esetben tüdő, 2 betegben 
colorectalis carcinoma, 2-ben prosta
ta, 2-ben hólyag, a többiben egyéb lo- 
calizációju tum or volt. CT vizsgálat
nál az 1 cm feletti teriméket diagnosz
tizálták téfoglalásként. Az MR vizs
gálat a CT után két héten belül 
történt. A CT vizsgálatot kontraszt- 
anyag nélkül végezték. A mellékvese 
terim ék nagyságát és denzitását ha
tározták meg a CT vizsgálattal. Az MR 
vizsgálatnál a mellékvese denzitását a 
léphez viszonyították, és a mellék- 
vese-lép denzitás aránnyal szám ol
tak. Ha a denzitás 0 vagy annál kisebb 
HU volt, benignusként értékelték, 20 
HU felett malignusként, 0 és 20 között 
nem egyértelműnek. A diagnózist 18 
esetben biopsiával erősítették meg, 18 
esetben követéssel. Akkor tarto tták  
egyértelműen benignusnak az elvál
tozást, ha legalább 12 havi követés 
után sem változott a nagyság és a 
szerkezet.

Tizenhárom esetben a HU 0 vagy 
annál kevesebb volt, m indegyik be
nignusnak bizonyult, az ASR (adre
nal-spleen ratio) kevesebb volt 70-nél, 
a 13 közül 10 esetben. Tizenhárom  
betegben 20 HU feletti denzitás érték 
esetén, az elváltozások m alignusak 
voltak, az ASR nagyobb volt 80-nál. A 
11 CT-vel nem  egyértelműen m egha
tározható térfoglalásokban 5 adeno
ma közül 4-ben az ASR 70 alatt volt, és 
6 metastasis közül 4-ben 80 felett. 
Kettő malignus térfoglalásnál az ASR 
70 és 80 között volt, a diagnózist biop- 
sia igazolta. Egyben, amely biopsiával 
adenom ának bizonyult, az ASR 84 
volt.

A szerzők egy jól használható algo
ritm ust dolgoztak ki, a mellékvese 
térfoglalások diagnosztikájában. Az 
első lépés a kontrasztanyag nélküli CT 
vizsgálat, mellyel m eghatározták a té
rimé denzitását. Ezután a CT vizs
gálattal nem  egyértelműen eldönt
hető elváltozásokban chemical-shift 
MR vizsgálatot tartanak szükséges
nek. A 0 vagy kisebb HU érték alatt az 
elváltozás benignusnak tartható, to
vábbi vizsgálat nem szükséges. 20 HU 
felett a térim é nagy valószínűséggel 
malignus, biopsia szükséges, ha ez a 
kezelést befolyásolja. A CT-vel nem  
eldönthető elváltozásokban a szerzők 
a chemical-shift MR vizsgálatot ajánl
ják. 70 alatti ASR érték benignus le- 
sióra utal, nem  szükséges további 
teendő. 70 feletti ASR értéknél a k lin i
kai állapottól függően biopsia vég

zendő. A szerzők által ajánlott algorit
mus költségkímélő, csökkenthető a 
biopsiák szám a anélkül, hogy a m a
lignus tum orok  kim utatásának sensi- 
tivitása csökkenne.

Hertelendy Ágnes dr.

Color Doppler-ultrahang transplan- 
tált veseartéria stenosisban: melyik 
Doppler- indexet használjuk. Baxter,
G. M., Ireland, H., Moss, J. G. és mtsai 
(Dept. of. Radiology, Western Infirm a
ry NHS Trust, Glasgow, UK.) Clinical 
Radiology, 1995,50, 618.

A másodlagos veseartéria stenosisok 
transplantatio után 3-15% -ban for
dulnak elő. A szignifikáns szűkületek 
kimutatása ACE (angiotensin con
verting enzym e) adagolás előtt szük
séges. Az angiographia 75% szenzitiv- 
itással és 84% specificitással m utatta 
ki anyagukban a szűkületeket egy ret
rospektív tanulm ányban. A szerzők 
ezért a Doppler-vizsgálat használha
tóságát vizsgálták a Doppler- spekt
rum elemzésével, a csúcssystolés se
besség, az acceleratiós idő és index 
mérésével.

A vizsgálatokat 3,5 Mhz-es trans- 
ducerrel (Acuson berendezéssel) vé
gezték. A Doppler-m intát intrarena- 
lisan az interlobaris artériák felső, 
középső és alsó pólusából vették. 
M eghatározták a csúcs- systólés se
bességet, a végdiastolés sebességet, a 
resistiv indexet (Rí), a pulsatility in 
dexet (Pl), az acceleratiós indexet (AI) 
és az acceleratiós időt (AT). 1,5 m/s 
alatti csúcssystolés sebességet nor
málisnak tartottak. A társuló tu rb u 
lenciát enyhe, közepes, erős jelzőkkel 
illették. Azoknál a betegeknél, akiknél 
a csúcssystolés sebesség 1,5 m /s-nél 
nagyobb volt angiographiát (DSA) 
végeztek. Ebben az esetben a beha
tolás ellenkező oldalon történt 3 F 
vastagságú Pigtail katéterrel, és alsó 
hasi aortographiát végeztek.

109 transplantált betegből 106-ot 
vizsgáltak color Dopplerrel (3 nem  
volt vizsgálható gázosság m iatt). 31 
esetben volt a csúcssystolés sebesség
1,5 m /s-nál nagyobb, ezekben az ese
tekben elvégezték a diagnosztikus an- 
giót. A transplantatiók átlagos kora 
3,3 év volt. A férfi-nő arány 21 :10. Tíz 
esetben m utato tt az angiographia 
szignifikáns, 50%-nál nagyobb szű
kületet. Ezeknél a betegeknél a csúcs-
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systolés sebesség 2,5 m /s-m al egyenlő 
vagy e felett volt (2,5-4,47 m /s). A 21 
norm ál angiogrammból 20 esetben a 
systolés csúcssebesség 2,5 m /s alatt 
volt. Retrospektiven a veseartéria  szű
kületre a 2,5 m/s-mal egyenlő vagy an
nál nagyobb systolés csúcssebesség spe- 
cificitása 95%, szenzitivitása 100%. 
Szignifikáns különbség volt az int
rarenalis PI, RI, AI, AT értékekben az 
angiographiával negatív és pozitív 
csoportok között is. (Az AI és AT mint 
diagnosztikus teszt önm agában ke
vés.) A transplantált veseartériában a 
Spearm an Rank Correlatiós analysist 
használva az emelkedett csúcssystolés 
sebességet az Rí, Pl, és AI csökkenése 
és az AT növekedése követte. (A beteg 
kora, vesenagysága, laborértékei nem 
befolyásolták az értékeket.)

A szerzők arra a következtetésre ju 
tottak, hogy habár az in trarenalis 
Doppler- indexek m egváltoznak a 
transplantált veseartéria szűkülete 
esetén, mégis önmagukban nem  ele
gendők a megfelelő diagnózishoz. A 
leginkább megbízható diagnosztikus 
érték  a systolés csúcssebesség, mely
2,5 m /s-m al egyenlő vagy annál na
gyobb érték esetén 100%-os szenzi- 
tivitással és 95%-os specificitással jel
zi a szűkületet. Kiegészítésként az AI 
és AT 1,5 m/s 2 és 0,08 s értékek mint 
határ jól használhatók.

Battyány István dr.

INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

Intervenciós radiológia: vezérfonal a 
jártassági gyakorlathoz.Ruttley, M. S.
T., levél a szerkesztőkhöz (levelezési 
rovat). Clinical Radiology, 1994, 49, 
840.

Szakmai körökben vita robbant ki, 
melyben támogatólag néhány  neves 
radiológus is együttm űködött, mint 
pl. prof. Andy Adam, dr. Wells. A le
vélíró különválasztja az intervenciós 
radiológiát a diagnosztikus radioló
giától, utal a szervrendszerek szerinti 
subspecializációra, mely egyre inkább 
megfigyelhető az angliai kórházak
ban.

Az intervenciós radiológia a kép
alkotó eljárásokkal vezérelt invazív 
kezeléseket és biopsziát jelenti, de 
ezeket a technikákat nem  kizáróla
gosan radiológusok végzik, hanem 
más specialisták is, más néven jelölve

a beavatkozásokat. A „ szabadalm az
tato tt” jogokat és az intervenció 
irányát a beavatkozás célszerve, a 
hozzáférhetőség módja és a képalkotó 
berendezés birtoklása határozza meg. 
Ilyenformán a cardialis intervenció
kat nagyrészt cardiológusok végzik, 
akik tradicionálisan hasonló lehető
ségekkel rendelkeznek a percutan 
technikákhoz és saját képalkotó egy
séggel rendelkeznek. A röntgenesek 
elsősorban a nem cardialis interven
ciókat végzik, azon gastrointestinalis 
radiológusok kivételével, akik felka
rolták az endoscopiát a lehetőségük 
(hozzáférés) révén. Ezek a szakembe
rek egymással együttm űködnek az 
endoscopiáért, vagy kizárják őket m a
guk közül. A katétertechnika fejlődése 
és az endoluminális eszközök kifeje
zett progresszív minimalizálása révén 
számos korábbi beavatkozást újak 
váltottak fel, pl. a vena cava filtert 
kezdetben sebészek tervezték, fejlesz
tették ki és helyezték be m űtétileg, de 
m anapság rendszerint radiológusok 
helyezik be percutan. Ugyanez a hely
zet az endoluminális stentekkel is, 
melyek kifejlesztése hasonló módon 
történt (pl. aorta aneurysm a kezelé
sére), de bevezetésének idejében a se
bészeti m űtők is nagyrészt rendel
keztek képalkotó eszközökkel (átvi
lágítás, angiós kontroll), ezért a sebé
szek az eddigieknél sokkal nagyobb 
érdeklődést mutattak az endolumi- 
nalis technikák iránt. Ennek köszön
hetően hasonló intervenciós beavat
kozásokat különböző néven csopor
tosítottak (osztályoztak), m int inter
venciós radiológia, intervenciós car- 
diológia vagy endoluminális sebészet. 
Ezeket a technikákat non specifiku
san m inimálisan invazív terápiaként 
csoportosíthatjuk, mely m agában fog
lalja a laparoscopos sebészetet is. Mi
vel a határok elmosottak és megha
tározatlanok, eredményként könyvel
hető el a különböző szakm ák konst
ruktív együttműködése. Az interven
ciós radiológusoknak a klinikus kol
legákkal való együttm űködés szük
séges, nélkülözhetetlen (nincs ágyuk), 
mivel a figyelmük elsősorban a be
avatkozásra és közvetlen a beavat
kozás körüli időszakra korlátozódik. 
Az elm osott határoknak a m ásik kö
vetkezménye egy gyilkos verseny a 
szakmák között. Ez a verseny Ame
rikában leginkább a perifériás erek 
angioplasztikája terén alakult ki radi
ológusok, érsebészek és egyre na

gyobb szám ban kardiológusok kö
zött. H asonló Angliában még nem 
észlelhető, valószínűleg a sugárvédel
mi törvénynek köszönhetően, mely 
előírja, hogy percutan endovascularis 
beavakozást adekvátan képzett és 
gyakorlott intervenciós radiológus 
végezhet m odern  képalkotó eszköz és 
angiográfiás lehetőség birtokában, 
valamint az endovascularis beavat
kozásokban megfelelően jártas sebész 
vagy radiológus. Manapság a betegek 
érdekében fontos, hogy m it értünk  az 
adekvát és megfelelő intervenciós 
gyakorlat alatt, és hogy m eghatároz
zuk azokat a minimális technikai, 
technológiai standardokat, amelyek a 
különböző szervek területén végzett 
intervenciós beavatkozásokhoz szük
ségesek. Ez nagyon sürgős feladat, 
m ert a legtöbb amerikai endovascu
laris jártasságot igazoló dokum entum  
szerint 10, ballonos angioplastica ele
gendő gyakorlottságot jelent egy érse
bész szám ára. Ez kritizálható, de a 
gyakorlati standardok hiánya vezetett 
ehhez a gyakorlathoz. Két évvel ez
előtt a British Cardiovascular Inter
vention Society kiadott egy ajánlást a 
PTCA jártasság megszerzésére, me
lyet követni kell és ki kell dolgozni a 
jártasság megszerzésének feltételeit 
az intervenciós radiológia más terüle
tein is. A felelősségünkről nem lehet 
lemondani és ezt a szakmailag létfon
tosságú szabályozást kellő megfon
tolás után  mielőbb meg kell alkotni a 
szakmai társaságoknak és szakható
ságoknak.

Battyány István dr.

Percutan transluminalis angioplasti
ca retrográd szubintimális transz- 
poplitealis megközelítésből. Heenan,
S. D., Vinnicombe, S. J., Buckenham, T. 
M. és m tsa (Dept, of Diagnost. Ra
diology, St. George és Hospital, Lon
don, Anglia): Clinical Radiology, 1994, 
49,824.

A szerzők közleményükben az a. fe
moralis superficialis percutan trans
luminalis angioplasticája (PTA) azon 
változatáról írnak, amikor a punkciót 
nem  a szokásos m ódon végzik el, ha
nem  az a. poplitea felől, retrográd m ó
don. A vezetődrótot, katétert pedig 
szubintim álisan vezetve rekanalizál- 
ják a beszűkült érszakaszt.

A szerzők három  betegük kezelé
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séről számolnak be, angiográfiás felvé
teleket mellékelve. A betegek 53-69 év 
közöttiek, egyikük dohányzó és ketten 
hajdan dohányzó férfi. Valamennyien 
claudicatio intermittensben szenved
tek, kettejüknek nyugalmi fájdalma is 
volt. Egyiküket angina pectoris miatt, 
másikukat diabetes mellitus miatt is 
kezelték. Egyikük korábban femoro- 
poplitealis graft beültetésen esett át, 
ám ez elzáródott, a másik két betegnek 
10-12 cm hosszú érelzáródást mutat
tak ki az a. femoralis superficialis terü
letén. A betegeknél azért kényszerültek 
nem a hagyományos módon elvégezni 
a PTA-t, m ert vagy a punkció, vagy a 
vezetődrótnak az elzáródott érszakas
zon történő átvezetése nem sikerült. 
Az a. poplitea punkcióját követően a 
vezetődrótot szubintimálisan vezették 
be, és az érelzáródás proximális végé
nél kerültek vissza az érlumenbe, amit 
dilatáció követett. A PTA kielégítő 
eredményéről angiográfia során győ
ződtek meg. Az ellenőrző angiográfia 
során a tágított érszakaszok nyitottak 
voltak, a betegek a beavatkozás után 
5-12 hónappal panaszmentesek vol
tak.

Tenneson és mtsai 1988-ban első
ként ism ertették a retrográd popli- 
teális punkciót, mint az a. femoralis 
superficialis PTA-jának alternatíváját. 
E megoldás néhány indikációja lehet 
az a. femoralis superficialis eredési 
elzáródása, rendellenes collateralis 
anatómia, a vezetődrót anterográd 
irányú bevezetésének kudarca, lá- 
gyékhajlati m űtéti hegesedés miatti 
végre nem  hajtható punkció, elhízás. 
Szövődményként az esetek 4%-ában 
jelentkezett hematoma. 1989-ben Ro
senthal és mtsai számoltak be elsőként 
artériás elzáródás rekanalizációjához 
vezető szubintimális disszekcióról. Az 
első közleményekben véletlenszerű 
szubintimális disszekcióról lehetett

olvasni. Tapasztalatok megszerzésével 
több szerző m ár szándékosan hasz
nálta e módszert, egyikük 71 femoro- 
poplitealis elzáródást kezelt ilyen m ó
don 76% technikai sikert érve el. Egy 
másikuk 18 inoperábilis alsó végtagi 
ischaemiában szenvedő betegnél 72%- 
os kezdeti sikerről számolt be, fél évvel 
később azonban a rekanalizáció csak 
46% volt. A szerzők megemlítik azon 
megfigyelésüket, hogy a beavatkozás 
után készült felvételeken jól látható a 
disszekált intima csík alakban.de sem
miféle kedvezőtlen hemodinamikai 
hatás nem volt megfigyelhető. A szer
zők hangsúlyozzák, m ind az anterog
rád út, m ind a retrográd szubintimális 
megközelítés ugyanazon teoretikus 
hátránnyal, a collateralisok károsodá
sával jár. A szerzők a leírt technikát 
hasznos és biztonságos alternatív meg
oldásnak tartják.

Felkért kommentátorok véleménye a 
közleményről -  Taylor, P., Dean, M. R. E.: 
A kom m entátorok kiemelik, a szerzők 
által használt és leírt m ódszer két kü 
lönálló újdonságot tartalm az, az a. 
poplitea punkcióját és a szubintimális 
rekanalizációt. Az a. poplitea punk- 
ciójával kapcsolatos problém ák kap
csán kiemelik a punkció helyét, fi
gyelmeztetve az a-v fistula veszélyére. 
A szubintimális rekanalizáció m agá
ban hordozza fontos collateralis erek 
elzáródásának veszélyét. Angioplasti- 
ca után ajánlják duplex ultrahang 
vizsgálat elvégzését. Hangsúlyozzák a 
retrográd transzpopliteális angio- 
plasztika és szubintimális rekanalizá
ció relatív újdonságát és a biztonsá
gosság, eredményesség tekintetében 
további tapasztalatok megszerzését.

Weninger Csaba dr.

A ptx kialakulásának rizikója a 
transthoracalis tüdőbiopsziáknál. Ka-
zerooni, E. A., és mtsai. (D ept’s of 
Radiology and Internal M edicine Uni
versity of Michigan MI 48109-0326): 
Radiology, 1996,198,371.

A CT vezérelte transthoracalis aspirá- 
ciós biopsziák az elmúlt 20 évben szé
les körben alkalmazott eljárássá vál
tak. A CT vezérlés vitathatatlan előnye, 
hogy a kis kiterjedésű gócokat, vala
mint a mediastinummal határos elvál
tozásokat a hagyományos rtg-diag- 
nosztikai lehetőségekhez képest sok
kal pontosabban ábrázolja. A beavat
kozások szövődményeként, az irodal
m i adatok alapján 8-61% -ban ptx 
alakulhat ki. A korábbi álláspont sze
rint ennek elsősorban az volt az oka, 
hogy a CT vezérelte szövetmintavéte
lek hosszabb ideig tartanak, és az eset
legesen meglevő obstruktiv tüdőelvál
tozásokkal együtt növekszik a ptx 
kialakulásának a lehetősége. A szerzők 
121 CT vezérelte transthoracalis as- 
pirációs biopsziát végeztek. 54 esetben 
észleltek a beavatkozás után ptx-t, de a 
mellkasi csövezés csak 18 betegnél volt 
szükséges. A szövődmény létrejötté
ben elsődlegesen az elváltozás elhe
lyezkedése játszott szerepet. M inél mé
lyebben a tüdőparenchymában volt a 
góc, annál gyakrabban alakult ki ptx. A 
másik ok a biopsziázandó elváltozás 
nagysága volt. Kisebb méretű térfog
laló folyamatok szövetmintavételénél 
gyakoribb volt a ptx. A szövődmények 
kialakulását az obstruktiv tüdőbeteg
ségek nem befolyásolták. Ezzel szem
ben megemlítik, hogy a m ár kialakult 
ptx esetén az obstruktiv tüdőbetegség
ben szenvedő betegeknél gyakrabban 
volt szükség mellkasi csövezésre.

Puskás Tamás dr.

Gyógyszertárlátogató 
hálózat
(mellékállású, nem ügynök)

munkát vállal jó referenciával és előnyös feltételekkel!

PHARMACROSS Kft.
7 142 B udapest, S z ik szó  u. 7 7. 

Telefon/fax: 2 5 1 -5 8 0 2 , 2 5 2 -5 5 8 8
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 áprilisában törzskönyvezett gyógyszerkészítmények (II. rész)

Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió;
Ilosone forte 250 mg/5 ml szuszpenzió

Hatóanyaga, az eritromicin egy Streptomyces gombafaj által ter
melt makrolid antibiotikum. Gátolja a kórokozó fehérjék szintézisét 
anélkül, hogy a nukleinsav szintézist befolyásolná.

Egyes Haemophilus influenzae és staphylococcus törzsek erit- 
romicin-rezisztensek. Néhány eritromicin-rezisztens Haemophilus 
influenzae törzs érzékeny az eritromicin és szulfonamidok kom
binációjára.

A per os adott eritromicin-esztolát gyorsan és megbízhatóan 
szívódik fel. Savas közegben stabil, így a szérumszintek alakulását a 
gyomor teltségi viszonyai nem befolyásolják.

Felszívódását követően az eritromicin könnyen bejut a szer
vezet legtöbb folyadékterébe. Amennyiben az agyhártyák nem  
gyulladtak, a liquorban alig mutatható ki, de meningitis esetén kon
centrációja fokozódik.

Az orális adást követően a szérumban szabad eritromicin bázis 
és propionil eritromicin észter formájában található. A propionil 
észter folyamatosan hidrolizálódik az eritromicin bázikus formá
jává, és így egyensúlyi állapot alakul ki (20% bázis, 80% észter).

Az eritromicin elsősorban a májon át választódik ki. Egészséges 
májműködés esetén az eritromicin a májban koncentrálódik és 
kiválasztódik az epébe. Nem ismert, hogy a májműködés romlása 
milyen mértékben befolyásolja a kiválasztást.

Az orálisan beadott mennyiségnek kevesebb mint 5%-a talál
ható meg aktív formában a vizeletben.

Az eritromicin átjut a placentán, de a magzat plazmájában csak 
alacsony koncentrációt ér el. Az anyatejbe is kiválasztódik.

Hatóanyag:
Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió: 2,50 g erythromycinum 

(erythromycinium estolicum formájában) 100 ml szuszpenzióban.
Ilosone fore 250 mg/5 ml szuszpenzió: 5,00 g erythromycinum  

(erythromycinium estolicum formájában) 100 ml szuszpenzióban. 
Konzerválószerként 0,10-0,10 g metil-parahidroxibenzoátot, ill. 
0,02-0,02 g propil-parahidroxibenzoátot tartalmaznak a szuszpen
ziók. Édesítőszerként 37,0 g, ill. 35,5 g szacharóz van 100-100 ml 
szuszpenzióban.

Javallatok: Gyermekek és felnőttek alábbi bakteriális fertőzéses 
megbetegedéseinek kezelésére javallt, eritromicinre érzékeny kór
okozók esetén.

Felső légúti infekciók: Enyhe vagy közepesen súlyos infekciók, 
amelyeket Streptococcus pyogenes, a viridans csoportba tartozó 
streptococcusok, Streptococcus pneumoniae vagy Haemophilus 
influenzae okoznak. Ez utóbbi kórokozó esetében az eritromicint 
szulfonamiddal érdemes kombináni.

Alsó légúti infekciók: Enyhe vagy közepesen súlyos infekciók, 
amelyeket Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae vagy Legionella pneumophila okoz.

Primer syphilis (Treponema pallidum fertőzés) esetén, penicil
linallergiás betegekben az eritromicin terápiás alternatíva lehet. A 
kezelés megkezdése előtt és a kezelést követő ellenőrzések során 
liquorvizsgálatot ajánlatos végezni.

Diphtheriában, az antitoxin kezelés kiegészítésére, a hordozó 
állapot kialakulásának megelőzésére, valamint a hordozók keze
lésére.

Erythrasma (Corynebacterium minutissimum infekciók) keze
lése.

Intestinalis amoebiasis (Entamoeba histolytica-fertőzések). Az 
extraintestinalis forma másfajta kezelést igényel.

Listeria monocytogenes fertőzések  kezelése.
A bőr és bőr alatti kötőszövetek enyhe és közepesen súlyos fer

tőzései, amelyeket Streptococcus pyogenes vagy Staphylococcus 
aureus okoznak. A kezelés alatt a staphylococcusok az antibiotikum  
iránt rezisztenssé válhatnak.

Pertussis (Bordetella pertussis). Eritromicinnel hatásosan lehet 
a kórokozót a fertőzött nasopharynxból kiirtani, és a pertussis-fer- 
tőzés megelőzésére is alkalmas lehet.

Chlamydya trachomatis fertőzések  kezelésére, amennyiben 
tetraciklin adása ellenjavallt, mint pl. újszülöttkori conjuctivitisek, 
csecsemőkori pneumoniák és terhesek urogenitális infekcióinak 
esetében. Eritromicin javallt továbbá felnőttek Chlamydia tra
chomatis által okozott, szövődménymentes urethra, endocervicalis 
vagy rectalis fertőzéseiben is, amennyiben a tetraciklinek alkal
mazása egyéb okból kontraindikált, vagy azokat a beteg rosszul to
lerálja.

Éllenjavallatok: Eritromicinallergiás betegnek, valamint a 
szuszpenziók egyéb összetevői iránt túlérzékeny betegeknek, ill. 
májbetegség fennállása esetén, továbbá terfenadin- vagy astemizol- 
kezeléssel egyidejűleg alkalmazása ellenjavallt.

Adagolás: Felnőttek: A szokásos adag 6 óránként 250 mg. Súlyos 
fertőzésekben a dózis napi 4 g-ig vagy akár e fölé is emelhető.

Gyermekek: A helyes adagolás meghatározásához figyelembe 
kell venni a gyermek életkorát, testtömegét és a fertőzés súlyosságát. 
A szokásos napi adag 30-50 mg/ttkg, több részre elosztva. Súlyos 
fertőzésekben a dózis megduplázható.

Mind felnőtteknek, mind gyermekeknek a gyógyszer adható 12 
óránként,V 2 - V 2  napi dózisban is. Ha a napi összmennyiség megha
ladja az 1 g-ot, a 12 órás adagolás nem ajánlott.

Streptococcus infekciók: A streptococcusok okozta pharyngitis 
és tonsillitis kezelésére napi 20-50 mg/ttkg szükséges, osztott dózi
sokban.

Testtömeg Napi dózis

10 kg alatt 250 mg
11-18 kg 375 mg
18-25 kg 500 mg
25-36 kg 750 mg
36 kg felett 1 g (felnőtt dózis)

A-csoportú, béta-hemolizáló streptococcus infekció kezelésekor az 
eritromicin terápiát legalább 10 napig kell folytatni.

Reumás szívbetegségen átesett betegeken streptococcus in
fekció, illetve reumás láz megelőzésére tartósan, naponta 2-szer 
250 mg-ot kell adni. Bakteriális endocarditis profilaxisára penicil
linallergiás betegekben, veleszületett szívbetegség vagy szerzett, 
reumás vagy más eredetű vitiumok esetén, ha a betegen fogászati 
vagy felső légúti sebészeti beavatkozás történik, a beavatkozás előtt 
1 órával 1 g (gyermekeknek 20 mg/ttkg), majd 6 órával később 
500 mg (gyermekeknek 10 mg/ttkg) eritromicint kell adni.

Primer syphilis kezelésében 20 g eritromicin, 10 napon át, osz
tott napi dózisokban adagolva, hatékonynak bizonyult.

Amoebás dysenteria kezelésére felnőtteknek naponta 4-szer 250 
mg, 10-14 napon át, gyermekeknek napi 30-50 mg/ttkg osztott 
dózisokban szintén 10-14 napig adagolandó.

Pertussis kezelésben az optimális dózist és a kezelés időtartamát 
egyértelműen még nem határozták meg. Általában 40-50 mg/ttkg 
napi adagokat adnak, osztott dózisokban, 5-14 napon át.
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Legionellosisban általában nap 1 -4  g eritromicint adnak, osztott 
adagokban, bár az optimális adagolás még itt sem tisztázott.

Újszülöttek Chlamydia trachomatis conjunctivitisében napi 50 
mg/ttkg, naponta 4 részre osztva, legalább 2 hétig adagolandó.

Csecsemők Chlamydia trachomatis pneumoniájában napi 50 
mg/ttkg, naponta 4 részre osztva, legalább 3 hétig adagolandó.

Terhes nők urogenitalis Chlamydia trachomatis-fertőzésében 4- 
szer 500 mg legalább 7 napig tartó adagolása javasolt. Egyes betegek 
ezt a dózist rosszul tolerálják, nekik 4-szer 250 mg adagolása, leg
alább 14 napig ajánlott.

Felnőttek szövődménymentes urethra, endocervicalis vagy rec
talis Chlamydia trachomatis fertőzéseiben, ha a betegek a tetracik- 
lint nem tolerálják vagy a tetraciklin-kezelés valamilyen okból kon
traindikált, 4-szer 500 mg eritromicin adandó legalább 1 héten át.

A szuszpenziókhoz a pontos adagolás biztosítására beosztással 
ellátott adagolókanál van mellékelve.

A szuszpenziók cukortartalmát (1,85 g, ill, 1,78 g szacharóz van 
5 m l-5 ml szuszpenzióban) cukorbetegeknek történő adagolásakor 
figyelembe kell venni.

Mellékhatások: Gastrointestinalis: Leggyakrabban gyomor-bél 
rendszeri mellékhatások (pl. hasi görcs, diszkomfort) jelentkezhet
nek, az alkalmazott dózistól függő erősséggel és gyakorisággal. 
Hányinger, hányás, hasmenés lényegesen ritkább mellékhatás.

Pseudomembranosus colitis az antibakteriális kezelés alatt, il
letve után előfordulhat.

Rezisztencia: Az elhúzódó vagy ismételt terápia során rezisztens 
baktériumok vagy gombák jelenhetnek meg.

Allergia: Enyhe allergiás tünetek (urticaria, bőrkiütés) előfor
dulhatnak. Ritkán súlyosabb reakciókat, köztük anaphylaxiát is leír
tak.

Ototoxicitds: Egyes esetekben eritromicin-kezelés alatt hallás
csökkenést, fülzúgást észleltek. A gyógyszer ototoxikus mellékha
tása általában reverzibilis, de intravénás adást követően, ritkán 
irreverzíbilis halláskárosodás is előfordult már.

Ototoxikus mellékhatásra elsősorban vese- és májbetegségek
ben, valamint nagyobb dózisok alkalmazása esetén kell számítani.

Arrhythmia: Ritkán, a QT-idő meghosszabbodásával jellemzett 
EKG-eltérések előzetes fennállása esetén, különféle kamrai tachy- 
arrhythmiákat észleltek az eritromicin kezelés során.

Gyógyszerkölcsönhatások: Az eritromicin jelentősen megvál
toztathatja a nem szedatív hatású antihisztaminok (pl. terfenadin, 
asztemizol) metabolizmusát. Ritkán súlyos cardiovascularis elté
réseket (a QT/QTc-idő megnyúlását, szívmegállást, kamrai tachy- 
cardiákat és egyéb kamrai ritmuszavarokat) figyeltek meg. Halálos 
kimenetelű esetek is előfordultak terfenadin és eritromicin együtt 
adása esetén.

Eritromicin együttes adása az említett antihisztaminokkal el- 
lenjavallt.

A probenecid gátolja az eritromicin tubularis reabszorpcióját a 
vesében, ezáltal az eritromicin kiürülése a plazmából elhúzódik.

Klindamicin és eritromicin között antagonizmust mutattak ki. 
Eritromicin-rezisztens törzsek okozta infekciókban ne alkalmaz
zunk linkomicint vagy klindamicint.

Teofillin nagyobb dózisait tartalmazó gyógyszerek és eritro
micin együttes alkalmazása kapcsán előfordulhat a teofillinszint 
emelkedése a szérumban, és esetleg teofillintoxicitás alakulhat ki. 
Ilyenkor a teofillin dózisát csökkenteni ajánlatos.

Digoxin és eritromicin együttes adásakor a digoxin plazmaszint
je emelkedhet.

Orális antikoagulánsok hatása fokozódhat eritromicin együttes 
adagolás során, különösen idősebb betegekben.

Ergotamin vagy dihidroergotamin és eritromicin együttes al
kalmazása perifériás vasospasmussal és érzészavarral járó akut 
ergot alkaloida toxicitást válthat ki.

Az eritromicin csökkenti egyes benzodiazepinek (triazolam és a 
midazolam) clearance-ét, így ezen benzodiazepin-készítmények 
hatása fokozódhat.

A citokróm P-450 enzim által metabolizált gyógyszerek (pl. kar- 
bamazepin, ciklosporin, hexobarbital, fenitoin, alfentanil, dizopi- 
ramid, lovasztatin, bromokriptin stb.) plazmaszintje megemelked
het eritromicin együttes alkalmazásakor. A gyógyszerek szérum
szintjének monitorozása is szükséges lehet.

Együtt adása kerülendő továbbá:
-  klóramfenikollal (az antagonista hatása miatt),
-  penicillinekkel (a penicillinek gyors baktericid hatásának 

kialakulását zavarhatja a bakteriosztatikus eritromicin),
-  hepatotoxikus gyógyszerekkel (a hepatotoxicitás növeked

het),

-  ototoxikus gyógyszerekkel (növekedhet az ototoxicitás lehe
tősége).

Figyelmeztetések: Mivel az eritromicin elsősorban a májon át 
választódik ki, ezért rossz májműködés esetén vigyázni kell adásá
val.

Eritromicin-esztolát kezelés kapcsán ritkán cholestaticus he
patitis keletkezhet. Az első tünetek már néhány napos kezelés után 
is jelentkezhetnek, de legtöbbször 1 vagy 2 hét folyamatos terápia 
után fejlődnek ki. Az állapotot klinikailag elesettség, hányinger, 
hányás, hasi görcsök és láz jellemzi, sárgaság kíséretében vagy 
anélkül. Kóros májfunkciós laboratóriumi értékek, eosinophilia és 
leukocytosis észlelhetők. Néha a súlyos hasi panaszok alapján a 
klinikai kép epegörcsre, pancreatitisre, perforált fekélyre vagy akut 
hasi kórképre hasonlít. Más esetben a tünetek és a laboratóriumi 
eredmények extrahepatikus obstrukcióra utalhatnak. Az állapot 
főleg felnőttekben jelentkezik, és túlérzékenység következménye. A 
gyógyszer elhagyása után a tünetek általában visszafejlődnek, azon
ban gyorsan, rendszerint 48 órán belül viszatérnek, ha a gyógyszert 
a beteg ismét szedni kezdi.

Más antibiotikumokhoz hasonlóan, eritromicin-kezelés kap
csán is kifejlődhet pseudomembranosus colitis, amely olykor 
súlyos, életveszélyes is lehet. Mindig gondolni kell erre a kórképre, 
ha antibiotikus kezelés folyamán hasmenés jelentkezik. Enyhe ese
tekben elegendő a gyógyszer elhagyása, súlyosabb esetek adekvát 
terápiát igényelnek.

Labortóriumi eredmények befolyásolása: Az eritromicin befo
lyásolhatja a SGOT-meghatározás egyes kolorimetriás módszerei
nek eredményét, valamint a vizelet-katecholaminok fluorimetriás 
mérését.

Az orális antikoncipiensek hatékonyságát más orális antibio
tikumokhoz hasonlóan csökkentheti, ezért a kezelés idején kiegé
szítő fogamzásgátló módszer alkalmazása javallt.

Carcinogenetikus vagy mutagenetikus hatást állatkísérletekben 
nem tapasztaltak.

Terhesség, teratogén ártalom: Az eritromicin nem befolyásolta a 
kísérleti állatok fogamzóképességét, és a foetust sem károsította.

Terhes nőkben azonban ilyen irányú klinikai vizsgálatok nem 
történtek, ezért terhesség alatt, illetve a szülés folyamán az eritro
micint csak elkerülhetetlen esetekben lehet alkalmazni.

Szoptató anyák: Az eritromicin kiválasztódik az anyatejbe, ezért 
szoptató anyáknak nem alkalmazható, ill. esetleges alkalmazása 
esetén a szoptatást fel kell függeszteni.

Túladagolás. Tünetek: Az eritromicin-esztolát orális túl
adagolását jelzi a hányinger, hányás, epigastrialis nyomásérzés és 
a hasmenés. Az epigastrialis nyomásérzés és a hasmenés súlyos
sága dózisfüggő. Enyhe, reverzibilis, akut pancreatitis is kialakul
hat.

Halláscsökkenés, fülzúgással, szédüléssel vagy önmagában, el
sősorban vese- vagy májelégtelenségben jelentkezhet.

A túladagolás kezelése: Általános tüneti és supportiv kezelés 
ajánlott. A túladagolás kezelésénél gondolni kell több gyógyszer 
együttes túladagolásának lehetőségére, gyógyszerinterakciókra és a 
farmakokinetika egyéni eltéréseire.

Ha a bevett mennyiség meghaladja a szokásos egyszeri dózisá
nak ötszörösét, vagy az pontosan nem meghatározható, sürgős 
teendő a gyomor kiürítése, lehetőleg gyomormosással, vagy ha erre 
nincs lehetőség, hánytatással. Eszméletlen betegnél a gyomor
mosásra csak a légzés és a keringés biztosítása után, a légutak gon
dos szabadon tartása mellett kerülhet sor.

Aktív szén adása sok esetben önmagában is legalább olyan 
hatékonyan csökkenti a gyógyszer további felszívódását, mint a 
hánytatás vagy a gyomormosás. Ismételt alkalmazása elősegítheti a 
már felszívódott gyógyszer gyorsabb eliminációját is.

Eszméletlen betegnél biztosítani kell a szabad légutakat, és 
támogatni kell a légzést és a keringést. Javasolt a szív- és egyéb élet
funkciók (vérgázok, elektrolitok stb.) monitorozása.

Eritromicin-esztolát túladagolás esetén a forszírozott diuré- 
zistől, a peritonealis dialízistől, a hemodialízistől vagy a szénoszlo
pos hemoperfúziótól nem várható jelentős eredmény.

Eltartás: Szobahőmérsékleten (15-25 °C-on) tárolandó. Fel
bontás után szobahőmérsékleten 14 napig eltartható.

Megjegyzés: *  *  Csak orvosi vényre rendelhető.
Csomagolás: Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió: 1 műanyag tar

tály (100 ml) és 1 db kettős műanyag adagolókanál (2,5 ml és 5 ml) 
kartondobozban;

Ilosone forte 250 mg/5 ml szuszpenzió: 1 műanyag tartály (100 
ml) és 1 db kettős műanyag adagolókanál (2,5 ml és 5 ml) karton
dobozban.
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Ulcogant 1 g tabletta;
Ulcogant granulátum;
Ulcogant szuszpenzió

Az orálisan adott szukralfát hatását lokális mechanizmusok révén 
fejti ki az oesophagus, a gyomor és a duodenum nyálkahártyájára. A 
fekélyek, ill. léziók területén a szöveti fehérjékkel és a gyo
mornyákkal komplex vegyületeket képez. Ezek rezisztensek a pep- 
tikus emésztéssel szemben és a H+-ionok rosszul hatolnak át rajtuk.

Mindez a nyálkahártya védőfaktorait erősíti. Ezen kívül a 
szukralfát stimulálja a fiziológiás nyálkahártya-védelmet (sejtre
generáció, nyálelválasztás, hidrogén-karbonát szekréció, a nyálka
hártya vérellátása), megnöveli a nyálkahártya ellenálló képességét 
az endogén (sósav, pepszin, epesavak, lizolecitin) és exogén (alko
hol, nem szteroid gyulladásgátlók, acetilszalicilsav) károsító 
tényezőkkel szemben. Pepszint és epesavakat abszorbeáló hatással 
is rendelkezik.

Orálisan adva gyakorlatilag nem szívódik fel.
Cukorrésze -  szacharózoktaszulfát -  nem hidrolizálódik sza

charózzá, hanem változatlan formában, gyorsan, renális úton eli
minálódik.

Hatóanyag: 1 g sucralfatum tablettánként; 1 g sucralfatum gra
nulátum tasakonként;

1 g sucralfatum 5 ml szuszpenzióban.
A szuszpenzió p-hidroxi-benzoesav-származék tartósítószert 

tartalmaz.
( l g  sucralfat [bázikus alumínium-szacharózszulfát] 190 mg 

alumíniumtartalomnak felel meg).
Javallatok:
Gyomor- és nyombélfekély: a panaszok csökkentése, a fekély gyó

gyulásának meggyorsítása. A nyombélfekély kiújulásának meg
előzése olyan betegeken, akiknek anamnéziséből ismeretes a recidí- 
vahajlam.

A nyelőcső gyulladásainak és fekélyeinek kezelése, melyek a 
gyomornedvnek a gyomorból a nyelőcsőbe való visszajutása miatt 
alakulnak ki (reflux oesophagitis).

Ellenjavallatok: A veseműködés nagyfokú beszűkülése 
(uraemia, dializált beteg) esetén a gyógyszer alumíniumtartalma 
miatt nem szedhető. Gyermekeknek 14 éves kor alatt. Terhesség, 
szoptatás esetén nem adható tapasztalatok hiányában.

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek:
• Duodenalis fekélyek: 2-szer 2 vagy 4-szer 1 tabletta (vagy tasak 

granula), ill. mérőkanál vagy tasak szuszpenzió;
• Duodenalis fekélyek recidíváinak megelőzésére: 2-szer 1 

tabletta (vagy tasak granula), ill. mérőkanál vagy tasak szuszpenzió 
naponta;

• Reflux oesophagitis és gyomorfekély: 4-szer 1 tabletta vagy 
tasak granula, ill. mérőkanál vagy tasak szuszpenzió naponta.

A z alkalmazás módja: Lehetőleg éhgyomorra kell bevenni. 4- 
szer 1 g adásakor az egyes adagokat főétkezések előtt, majd a 4. 
adagot este, röviddel lefekvés előtt kell bevenni; 2-szer 2 g adásakor 
az egyik adagot reggel, felkelés után, a másikat este, lefekvés előtt 
kell bevenni.

Recidívák megelőzésére az egyik adagot reggel, felkelés után, a 
másikat este, lefekvés előtt kell bevenni.

A tablettát szétrágás nélkül, kevés vízzel vagy fél pohár vízben 
elkeverve is be lehet venni.

A granulát fél pohár vízben kell elkeverni.
A szuszpenzió (tasakos) bevétele: egy tasak tartalmát (5 ml) 

közvetlenül a szájba vagy egy evőkanálba kell kinyomni. Bevétel 
után vizet lehet inni. Az üveges szuszpenzióhoz 5 ml-es mérőkanál 
van mellékelve.

A kezelés időtartama: A fekély gyógyulására általában 4-6  hét 
elegendő. Ha a fekély nem gyógyul be tökéletesen, a kezelés 12 hétig 
folytatható. A reflux oesophagitis kezeléséhez rendszerint 6-12 
hétre van szükség. A nyombélfekélyek recidíváinak megelőzése 
érdekében a veszélyeztetett betegeknél a kezelés 6-12 hónapig foly
tatható.

Egyes betegeknél az orvos hosszabb kezelésre is vállalkozhat.
Mellékhatások: Esetenként enyhe székrekedés jelentkezhet.
A szuszpenzió propil-hidroxi-benzoat tartósítószert tartalmaz, 

ami túlérzékenységi reakciót okozhat.
Gyógyszerkölcsönhatások: Ha a beteg egy időben tetraciklint, 

tobramicint, Amphotericin B-t, fenitoint, szulpiridet, digoxint, cime- 
tidint, ranitidint, norfloxacint, retard teofillint, kenodezoxikolsavat, 
ciprofloxacint, ofloxacint, ketokonazolt, ursodezoxikolsavat, col- 
istint vagy warfarint is kap, csökkenhet e gyógyszerek felszívódása.

Az Ulcogant bevétele e gyógyszerekhez képest hosszabb időbeli 
eltolódással (legalább 2 óra különbséggel) történjen.

Véralvadásgátló gyógyszerek felszívódását befolyásolhatja, 
ezért a véralvadásgátló gyógyszerek adagolását az Ulcogant kezelés 
kezdetén és végén gondosan ellenőrizni kell.

Figyelmeztetés: Beszűkült veseműködésű betegekben a plazma 
alumíniumszint emelkedésével kell számolni, különösen dialízisre 
szoruló betegek esetében. Terhességben való alkalmazásra nincs 
elegendő tapasztalat. (Állatkísérletek nem utalnak embriotoxikus 
vagy teratogén hatásra.)

Inkompatibilitások és túladagolási tünetek nem ismeretesek.
Szükség esetén gyomormosással eltávolítható.
Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 50 db, 100 db tabl. (felezővonallal ellátott fehér 

kapszula alakú tabletta); 50 tasak granula; 250 ml szuszpenzió, 
50 x 5 ml-es szuszpenzió tasakban.

Procorum SR WO mg retard filmtabletta

Hatóanyaga, a gallopamil gátolja a kalcium-csatornákon keresztül 
történő kalciumion-beáramlást a szívizomsejtekbe és az érfal si
maizomsejtjeibe.

Az erek simaizomzatának ellazításával vasodilatatiót okoz, 
melynek eredményeképpen a perifériás érellenállás és a szív utóter
helése csökken. A szívizomzat oxigénigényét is csökkentheti. Mér
sékelt negatív inotrop hatással rendelkezik. Lassítja az ingerképzést 
(a SA-csomóban) és az ingerületvezetést (az AV-csomóban), a PQ- 
időt megnyújthatja.

Terápiás adagok alkalmazásakor a normális vérnyomás- és szív- 
frekvencia-értéket nem befolyásolja vagy kissé csökkenti.

Per os alkalmazás során a gallopamil 90%-a szívódik fel. 
Nagyfokú „first pass” metabolizmus miatt a biohasznosulása ism é
telt adagok esetén kb. 15-25%.

Mintegy 90%-ban kötődik szérumfehérjékhez.
A metabolitok megközelítően egyenlő arányban választódnak 

ki a vizelettel és a széklettel. Kb. 1%-a ürül ki változatlan formában a 
vizelettel.

A gallopamil eliminációs felezési ideje 3-8 óra.
Elégtelen májműködés esetén a gallopamil biohasznosulása nő, 

kiürülése elhúzódik az egészséges májműködésű egyénekhez ké
pest.

Hatóanyag: 100 mg gallopamilium chloratum retard filmtablet
tánként.

Javallatok: Stabil angina pectoris. Essentialis hypertonia.
Ellenjavallatok: Shock. Akut myocardialis infarctus szövőd

ményekkel (bradycardia, kifejezett hypotonia, balszívfél-elégtelen- 
ség). Decompensalt szívelégtelenség. Sick sinus syndroma. II. és III. 
fokú AV-block. SA-block. pitvarlebegés/pitvarfibrillatio és preexci- 
tatiós syndroma (pl. WPW-syndroma) együttes fennállása (kamrai 
tachycardia kiváltásának veszélye miatt).

Súlyos máj- és/vagy vesekárosodás. Ismert túlérzékenység gal- 
lopamillal szemben. Terhesség, szoptatás, gyermekkor (megfelelő 
tapasztalatok hiányában).

Igen gondos orvosi ellenőrzés mellett adható:
-  I. fokú AV-block
-  sinus bradycardia (szívfrekvencia <50/perc)
-  hypotonia (systolés vérnyomás <90 Hgmm) esetén.
Adagolás: Egyéni megítélést igényel.
Stabil angina pectoris:
Felnőtteknek szokásos adagja reggel és este (kb. 12 órás idő

közökben) egy-egy retard tabletta (2-szer 100 mg).
Essentialis hypertonia:
Felnőtteknek szokásos napi adagja reggel 1 retard tabletta.
Szükség esetén az adag napi 2-szer 1 retard tablettára emelhető 

(reggel és este 100 mg,kb. 12 órás időközökben).
A retard tablettát feloldás, szétrágás nélkül, folyadékkal, 

étkezéskor vagy röviddel étkezés után kell bevenni.
Mellékhatások: Elsősorban nagy adagok alkalmazásakor, vagy 

már előzetesen károsodott szívizomzat esetén bradycardia, SA- 
block vagy AV-block, szívelégtelenség, hypotonia alakulhat ki.

Ritkán gastrointestinalis panaszok (gyomorfájdalom, obstipa
tio), fejfájás, fáradékonyság, szédülés, hányinger, forróságérzés, 
arckipirulás (flush), továbbá allergiás reakciók (exanthema, pruri
tus, urticaria) jelentkezhetnek. Egy-egy esetben leírták Stevens- 
Johnson-syndroma kialakulását is.

A máj eredetű transzaminázok.az alkalikus foszfatáz és a biliru-
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bin szérumszintjének reverzibilis emelkedése előfordulhat. Igen 
ritkán cholestasis alakulhat ki, mely a kezelés abbahagyása után 
megszűnik.

Tartós kezelés esetén igen ritkán gingiva hyperplasia, idős be
tegekben gynaecomastia előfordulhat, mindkét mellékhatás rever
zibilis a terápia abbahagyása után.

Gyógyszerkölcsönhatások: ß-blockolok iv. adása vagy antiar- 
rhythmicumok iv. adása kerülendő Procorum SR-kezelés aiatt.

Egyéb antihypertensivumokkal, diureticumokkal, vasodilata- 
torokkal történő együtt adása a vérnyomáscsökkentő hatás foko
zódásához vezethet.

Antiarrhythmiás szerekkel, ß-blockolokkal, inhalatiós anaes- 
theticumokkal történő együtt adása a cardiovascularis hatások 
kölcsönös fokozódását okozhatja (magas fokú AV-block, szív
frekvencia nagymértékű csökkenése, szívelégtelenség kialakulása, 
vérnyomásesés).

Figyelmeztetés: A járművezető képességet és a baleseti veszély- 
lyel járó munka végzését befolyásolhatja, főleg a terápia kezdetén, a 
dózis emelésekor, továbbá alkoholfogyasztás esetén, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely 
adagolási módon történő alkalmazása mellett szabad járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.

A túladagolás tünetei: vérnyomásesés, shock, eszméletvesztés, 
sinus bradycardia, sinusleállás, I-II. fokú AV-block (gyakran 
Wenckebach-periodicitás formájában) escape-ritmussal vagy anél
kül, teljes AV-block, escaperitmus, asystolia.

A túladagolás kezelése az alkalmazott adagtól, a bevétel időpont
jától, a tünetek jellegétől és súlyosságától függ. A cél a Procorum SR 
eliminációja, ill. a cardiovascularis állapot stabilizálása.

Általános tennivalók: Megfelelő óvatossági rendszabályok sze
rint gyomormosás, amely még a bevétel után 12 óra múlva is 
megkísérelhető. Szükség szerint cardiopulmonalis resustitatio, 
őrzőszobai megfigyelés, gépi lélegeztetés, defibrillatio vagy pace
maker kezelés. Nagy mennyiségű Procorum SR okozta intoxikáció 
esetén figyelembe kell venni, hogy az aktív hatóanyag felsza
badulása és felszívódása a bélből még 48 óra után is folytatódik. A 
bevétel időpontjától függően számítani kell arra, hogy az 
emésztőrendszer teljes hosszában lehetnek még nem felszívódott 
tabletták, melyek aktív gyógyszerraktárként működhetnek. Az 
előbbiek miatt az eliminációt igyekezni kell minden eszközzel tel
jessé tenni: hánytatás, a gyomor- és vékonybéltartalom leszívása 
endoszkópos ellenőrzés mellett, colonöblítés, magas beöntés, has
hajtás egyaránt indokolt.

Speciális tennivalók: A cardiodepressiv hatások, a hypotensio és 
bradycardia megszüntetése. Specifikus antidotum a kalcium (10-20  
ml 10%-os kalcium-glukonát iv. (2,25-4,5 mmol), amely szükség 
szerint ismételhető, vagy folyamatos infúzió formájában adható (pl. 
5 ml/óra).

II—III. fokú AV-block, sinus bradycardia, asystolia esetén: 
atropin, izoprenalin, orciprenalin, pacemaker.

Hypotensio: dopamin, dobutamin, noradrenalin.
Szívelégtelenség kompenzálása dopamin, dobutamin, szükség 

szerint ismételt kalcium injekció adásával.
A nagyfokú fehérjekötés miatt a gallopamil dialysissel nem  

távolítható el a szervezetből. Súlyos esetben plazmapheresis java
solt.

Eltartása: 25 °C alatt.
Megjegyzés: + Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 50 db tabl.

Pentilin tabletta, injekció

Hatóanyaga a pentoxifillin a microcirculatióra kifejtett hatása révén 
javítja a perifériás és centrális vérkeringést, és így növeli a szöveti 
oxigenizációt. Kifejezett hatása van a vér rheologiai tulajdonságaira. 
Növeli az erythrocyták flexibilitását, gátolja a thrombocytaaggregá- 
ciót, csökkenti a vér viszkozitását.

Hatóanyag: 400 mg pentoxifyllinum tablettánként.
100 mg pentoxifyllinum ampullánként (5 ml).
Javallatok: Perifériás occlusiv artériás megbetegedések, arte- 

rioscleroticus vagy diabeteses eredetű arteriovenosus megbetege
dések (pl. lábszárfekélyek és gangraena).

Cerebralis keringési zavarok (cerebralis arteriosclerosis kö
vetkezményeként jelentkező koncentrációképesség-csökkenés, ver
tigo, memóriazavarok, ischaemiás és apoplexiát követő állapotok).

A szem degeneratív eredetű, látászavart okozó vérkeringési za
varai.

Ellenjavallatok: Pentoxifillinnel vagy egyéb xantinszármazé- 
kokkal (pl. koffein, teobromin, teofillin) szembeni túlérzékenység.

Agyvérzés. Kiterjedt retinavérzés, egyéb nagyobb érből történő 
vérzés. Terhesség.

Akut myocardialis infarctus. Peptikus fekély.
Relatív ellenjavallat: Hypertoniával járó súlyos coronaria- és 

cerebralis arteriosclerosis, súlyos cardialis arrhythmia.
Adagolás: A pentoxifillin a betegség súlyosságától függően ad

ható parenteralis, kombinált (oralis + parenteralis), ill. oralis for
mában.

Parenteralis kezelés. Infúziós kezelés: Az infúziós kezelést a vér
keringési zavar súlyossága és az egyéni tűrőképesség figyelem- 
bevételével kell végezni.

Az infúzió kezdő adagja: 100 mg (1 amp.) 250-500 ml infúziós 
oldatban, iv. 90-180 perc alatt beadva, naponta egyszer. A napi adag 
fokozatosan emelhető napi 400 mg-ig, mely 2 részre osztva (reggel 
és délután 200 mg) adható be 250-300 ml infúziós oldatban 120-180 
perc alatt;

Infúziós folyadékként pl. izotóniás nátrium-klorid-oldat, 5%-os 
fruktózoldat használható.

Iv. injekciós kezelés: Szokásos adagja napi 100 mg (5 ml-es 
ampulla), melyet fekvő testhelyzetben levő betegnek, igen lassan, 
minimum 5 perces időtartam alatt kell iv. beadni. Az egyéni reakció 
megítélésére először fél ampulla tartalmát kell (50 mg-ot, azaz 2,5 
ml-t) izotóniás nátrium-klorid-oldattal 10 ml-re felhígítva beadni.

Az injekció és az infúzió nem adható be az előírtnál rövidebb 
idő alatt!

Kombinált kezelés: A parenterális kezelést napi 3-szor 1 Pentilin 
tabletta adásával lehet kiegészíteni. Ha a beteg állapota javult, a 
kezelés napi 3-szor 1 Pentilin tablettával folytatható.

Oralis kezelés: A tabletta adható a parenteralis kezelés ki
egészítéseként, folytatásaként vagy kevésbé súlyos esetben kezdő 
terápiaként.

Szokásos kezdő adagja 3-szor 1 tabletta, melyet étkezés után, 
egészben kell lenyelni.

Az állapot javulása után az adag napi 2-szer 1 tablettára csök
kenthető. Enyhébb esetekben kezdő terápiaként is elegendő napi 2- 
szer 1 tabletta.

Mellékhatások: Gastrointestinalis panaszok (pl. epigastrialis 
nyomás- vagy teltségérzés, hányinger, hányás, hasmenés), fejfájás 
vagy szédülés fordulhatnak elő, melyek egyes esetekben a kezelés 
félbeszakítását teszik szükségessé. Az injekció lassabban történő 
beadásával vagy az infúzió cseppszámának csökkentésével ezek a 
panaszok általában csökkenthetők. Alkalmanként izgatottság és 
alvászavarok fordulhatnak elő. Arcpír, arrhythmia (pl. tachycardia), 
angina pectoris vagy vérnyomásesés igen ritkán fordul elő, elsősor
ban nagy adag pentoxifillin adása során. Ilyen esetekben a napi adag 
csökkentése vagy a kezelés félbehagyása megfontolandó.

Túlérzékenységi reakciók, mint pruritus, bőrpír, urticaria vagy a 
bőr lokális duzzanata (angioneurotikus oedema) ritkák, és a 
gyógyszeres kezelés félbeszakításával általában gyorsan megszűn
nek. Shockig progrediáló allergiás reakciók igen ritkán észlelhetők. 
Igen ritkán vérzéses epizódok (pl. bőr-, nyálkahártya-, gastrointesti
nalis vérzések) jelentkezhetnek pentoxifillinnel kezelt betegeknél 
anticoagulans vagy thrombocytaaggregatio-gátló kezelés mellett 
vagy anélkül. A pentoxifillin-kezelés és a vérzés közötti oki össze
függés nem bizonyított, de teljes biztonsággal nem zárható ki.

Egyes esetekben thrombocytopenia alakulhat ki.
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható:
-  vérnyomáscsökkentőkkel (fokozhatja hatásukat, ezért adagjuk 

módosítása válhat szükségessé),
-  inzulinnal vagy oralis antidiabeticumokkal (parenteralisan 

adott nagy adag pentoxifillin fokozhatja vércukorcsökkentő hatá
sukat, ezért adagjuk csökkentése válhat szükségessé),

-  anticoagulansokkal, thrombocytaaggregatiót gátló szerekkel 
(vérzésveszély).

Figyelmeztetések: Hypotoniás és labilis keringésű betegek ke
zelése csak fokozatosan kezdhető el, mert adása átmeneti vérnyo
máscsökkenést okozhat collapsushajlammal és egyes esetekben 
anginás panaszokkal.

Szívelégtelenség esetén csak annak megfelelő kezelése után 
adható és nagy mennyiségű infúziós folyadék adása kerülendő.

Szoptatás idején, ill. 18 éves kor alatt biztonságos alkalmaz
hatósága nem kellően bizonyított.

Beszűkült veseműködés esetén fokozott ellenőrzés mellett, 
csökkentett adagban adható. 10 ml/perc alatti kreatinin-clearance 
esetén az átlagos napi dózis 50-70%-a adható.

Retinavérzés esetén a kezelést azonnal abba kell hagyni.
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Gépjárművezetés és/vagy balesetveszéllyel járó munka végzése 
esetén fokozott elővigyázatosság szükséges.

Túladagolás esetén hányinger, szédülés, tachycardia, eszmé
letvesztés, hypotonia, kávéaljszerű hányás, areflexia, valamint tónu- 
sos-clonusos görcsök léphetnek fel.

Kezelése: vérnyomás, légzés folyamatos ellenőrzése, tüneti te
rápia, szükség esetén légzéstámogatás, lélegeztetés, súlyos vérnyo
másesésnél plazmaexpander adása, görcsök esetén diazepam adása 
javasolt. A tabletta túladagolásakor gyomormosás, aktív szén adása 
is ajánlott.

Eltartás: tabletta: 25 °C alatt, nedvességtől, fénytől védve.
Injekció: 25 °C alatt, fénytől védve.
Megjegyzés: *  A tabletta csak vényre rendelhető, az injekció 

kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra.
Csomagolás: 20 db tabl., 5 db 5 ml-es amp.

Glucobene 1,75 mg és 3,5 mg tabletta

A glibenklamid második generációs szulfanilurea típusú antidia- 
betikum. Vércukorcsökkentő hatását az inzulinszekréció fokozásán 
keresztül fejti ki, valamint növeli a periférián a sejtek inzulinrecep
torainak számát és inzulin iránti affinitásukat.

Orális adás esetén a glibenklamid gyorsan és jól felszívódik. A 
maximális plazma-csúcskoncentrációt a bevételt követően 2-6 órán 
belül éri el. Szérumfehérjékhez való kötődése 99%-os. Szérumban 
mért felezési ideje 6-12 óra, átlagosan 10 óra. Lebomlása gyakorlati
lag 100%-ban a májban megy végbe, a metabolitok körülbelül 
egyenlő részben a májon és a vesén keresztül választódnak ki.

Hatóanyag: 1,75 mg, ill. 3,5 mg glibenclamidum tablettánként.
Javallatok: Felnőttkori II. típusú (nem inzulindependens) dia

betes mellitus kezelése, ha a diéta nem elegendő.
Ellenjavallatok:
-  Glibenklamid és más szulfonamid iránti túlérzékenység,
-  I. típusú (juvenilis, inzulindependens) diabetes mellitus keze

lésére,
-  praecoma és coma diabeticum; a diabeteszes anyagcsere fel

borulása (pl. ketoacidózis),
-  a máj, a vese, a mellékvesék és a pajzsmirigy súlyos megbe

tegedései,
-  terhesség és szoptatás (teratogén hatása nem zárható ki).
Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézeti vagy szakorvosi járó

beteg-rendelésen történt be-, ül. átállítás alapján.
Kezdő adagja napi 1 tabl. Glucobene (1,75 mg) vagy 'h  tabl. (3,5 

mg), ami a szénhidrátanyagcsere-állapot szerint fokozatosan emel
hető napi 1,75 mg-mal = 1 tabl. 1,75 mg-os vagy 'h  tabl. 3,5 mg-os, 
a kívánt vércukorcsökkentő hatás eléréséig.

Általában napi 6 tabletta Glucobene 1,75 mg (= 3 tabl. 3,5 mg) a 
maximális hatást fejti ki. Kivételes esetben érhető el további javulás 
a napi adag max. napi 4 tabl. (3,5 mg)-ra emelésével.

A napi adag 1,75-14 mg között lehet, idősebb betegeknél alacso
nyabb.

A tablettát kevés vízzel, szétrágás nélkül, étkezés előtt vagy 
közben kell bevenni. A bevétel legmegfelelőbb időpontját az egyéni 
anyagcsere-állapot szerint, az orvos határozza meg.

Néhány heti kezelés után általában javulás tapasztalható az 
anyagcsereértékben. Dózisredukció szükséges lehet.

Ha más, nem glibenklamid-tartalmú antidiabeticum nem vezet 
megfelelő eredményhez, az átállítást 1-2 tabl. Glucobene 1,75 mg- 
mal el kell kezdeni. Figyelembe kell venni az eltérő biohasznosulá
sokat. Egy g tolbutamid és 250 mg chlorpropamid megfelel kb. 3,5 
mg glibenklamidnak. Egy tabletta Glucobene 1,75 mg megfelel V2 
tabl. Glucobene 3,5 mg-nak.

Nagyobb napi adagokat az anyagcsere-állapot szerint a nap 
folyamán több kis dózisra elosztva kell bevenni.

Adagolásmódosítás a glukóztolerancia változása miatt szüksé
ges lehet.

Adagok elosztása: napi adag 1,75 mg (napi 1 tabl. reggel), 3,5 mg 
napi 1 tabl. (vagy reggel-este 1 tabl. 1,75 mg), napi adag 5,25 mg (2 
tabl. 1,75 mg-os reggel és 1 tabl. 1,75 mg-os este).

Amennyiben a napi adag a 2 tablettát meghaladja, a gyógyszer 
bevétele elosztva, napi két részletben történjék.

Mellékhatások: Nem megfelelően beállított adagolás, ill. dié
tahiba, figyelembe nem vett kölcsönhatások esetén hypoglikaemia. 
Ritkán gastrointestinalis zavarok (hányinger, hányás, teltségérzés, 
cholestasis), átmeneti allergiás bőrjelenségek, (pruritus, erythaema, 
exfoliativ dermatitis, toxikus purpura, fényérzékenység). Nagyon 
ritkán vérképző szervi zavarok (aplasticus vagy haemolyticus anae

mia, leukopenia, thrombocytopenia, agranulocytosis, csontvelő- 
dysplasia) léphetnek fel.

Egyes esetekben toxikus hepatitist, hypersensitiv vasculitist és 
Stevens-Johnson-szindrómát is leírtak.

Igen ritkán, de végzetes kimenetellel jelentkezhet generalizált 
túlérzékenységi reakció lázzal, kiütésekkel, rush-sal, arthralgiával, 
proteinuriával, icterussal és Stevens-Johnson-szindrómával.

Gyógyszerkölcsönhatások: Hatását az alkohol és más együtt 
adott gyógyszerek befolyásolhatják, ezért vércukorcsökkentő 
hatása felerősödhet vagy gyengülhet.

Vércukorcsökkentő hatását felerősítik: acetilszalicilsav, alkohol 
(akut), allopurinol, ACE-gátlók, anabolikumok, androgének, béta- 
receptor-blokkolók, bezafibrát, biguanidkészítmények, klóram- 
fenikol, ciklofoszfamid, klofibrat, dizopiramid, doxiciklin, etion- 
amid, fenfluramin, fenofibrát, guanetidin, inzulin, ketokonazol, 
kumarinszármazékok.

MAO-gátlók, oxifenbutazon, p-aminoszalicilsav, pentoxifillin 
(nagy adag), fenilbutazon-készítmények, probenecid, szulfametia- 
zol, szulfinpirazon-készítmények, szalicilátok, szimpatolitikumok, 
szulfonamidok.tetraciklin-készítmények.

Vércukorcsökkentő hatását gyengítik: alkohol (krónikus), anti- 
depresszánsok (triciklikus), barbiturátok, benzokain, diazoxid, 
diuretikumok, fenotiazin-származékok (pl. klórpromazin), feni- 
toin, fogamzásgátlók, glukagon, glutetimid, hashajtók, hidantoin, 
indometacin, isoniazid, kortikoidok, levonorgestrel, lítiumsók, 
pajzsmirigyhormon, prokain, rifampicin, szimpatomimetikumok, 
tetracain.

Ritkán alkohol intolerancia léphet fel.
A Glucobene 3,5 mg tabl. dózisának módosítása válhat szük

ségessé a következő szerek egyidejű adásakor: aparagináz, bak- 
lofen, danazol, dextrotiroxin, étvágyjavítók, kalcium-csatorna- 
blokkolók,karboanhidráz-gátlók,nem szteroid antireumatikumok, 
nikotinsav.

Egyidejű adásakor a barbiturátok hatása felerősödhet.
Fényérzékenységet okozó szerek egyidejű adásakor additív 

hatás lehetséges.
Pajzsmirigyműködést csökkentő szerek egyidejű adásakor az 

agranulocytosis veszélye emelkedhet.
Figyelmeztetés: Az étrendi előírások betartása elengedhetetlen. 

A kezelési időszak alatt a beteg diétája és életmódja állandó legyen. 
A kezelés során, és mindenekelőtt a kezelés kezdetén a glükózto
lerancia megváltozásának következtében dózismódosítás válhat 
szükségessé.

Rendszeresen szükséges az anyagcsere-paraméterek (vér- és 
vizeletcukor, ketontestek) meghatározása, hosszabb kezelés esetén 
időszakos vérképkontroll is szükséges.

A kezelés során más antidiabetikumokra történő átállítás, ill. 
más antidiabetikum beállítása, esetleg más gyógyszerrel való ki
egészítése esetén szoros ellenőrzés szükséges.

A béta-blokkoló kezelés elfedheti a hypoglykaemiás tüneteket. A 
kezelés során, de mindenekelőtt a kezelés megkezdésekor, új gyógy
szerek beállításakor a reakciókészség megváltozhat, ezért a forga
lomban való aktív részvétel, valamint balesetveszéllyel járó munka 
végzése egyénileg meghatározott ideig tilos.

Májbetegség, vese- és mellékvese-elégtelenség esetén a gli
benklamid hatása fokozódhat, a dózist a vércukorszintnek megfe
lelően kell csökkenteni.

Agyi érelmeszesedésben szenvedőkben a hypoglykaemia veszé
lye nagyobb, ezért a betegeket és hozzátartozóikat annak tüneteiről 
és kezeléséről informálni kell.

A szervezet súlyos megterhelésével járó állapotokban (fer
tőzések, égés, trauma vagy műtét) általában inzulinra történő átál
lítás szükséges átmenetileg.

Terhesség bekövetkeztekor a gyógyszer azonnal elhagyandó és a 
szoptatási időszak végéig inzulinkezeléssel kell pótolni.

A kezelés ideje alatt alkoholt fogyasztani nem szabad.
Túladagoláskor a megfelelő terápiás intézkedések pl. glükóz, 

glukagon, szőlőcukor infúzió adása szükséges és a továbbiakban a 
beteget 36 órán keresztül megfigyelés alatt kell tartani.

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől védve.
Megjegyzés: *  Csak orvosi vényre rendelhető.
Csomagolás: 30 és 120 db tabletta.
1,75 mg-os tabl.: kerek, fehér, egyik oldalán felezővonal; 3,5 mg- 

os tabl.: kerek, fehér, egyik oldalán felezővonal és „3/s” kódjelzés.

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

Az Országos Szakképesítő Bizottság vizs
ganaptára 1997. február 24,-június 13.

I. Orvosi, Fogorvosi Vizsgaidőpontok

Február 24.-március 07.

Addictológia
Csecsemő-gyermekkardiológia
Érsebészet
Fog- és szájbetegségek 
Fogszabályozás 
Gyermekfogászat 
Gyermeknőgyógyászat 
Klinikai onkológia 
Mozgásszervi rehabilitáció 
Plasztikai (égési) sebészet 
Szájsebészet 
Szívsebészet

Március 10-21.

Csecsemő-gyermekgyógyászat
Fog- és szájbetegségek
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
Kézsebészet
Klinikai farmakológia
Orvosi mikrobiológia
Repülőorvostan

Március 24.-április 04.

Fertőző betegségek
Fizioterápia
Fog- és szájbetegségek
Gastroenterológia
Idegsebészet
Psychotherapia
Reumatológia
Trópusi betegségek

Április 07-18.

Endokrinológia
Fog- és szájbetegségek
Gyermek-tüdőgyógyászat
Háziorvostan
Kardiológia
Mellkassebészet
Oxyológia
Sportorvostan
Transzfuziológia

Április 21.-május 02.

Audiológia
Csecsemő-gyermek fül-orr-gégegyógyászat
Fog- és szájbetegségek
Foniátria
Fül-orr-gégegyógyászat

Igazságügyi orvostan 
Igazságügyi elmeorvostan 
Pathologia
Szülészet-nőgyógyászat
Traumatológia
Urológia

Május 05-16.

Belgyógyászat 
Fog- és szájbetegségek 
Gyermekneurológia 
Izotópdiagnosztika 
Közegészségtan-járványtan 
Közegészségügyi-járványügyi laboratóriu

mi vizsgálatok 
Neurológia 
Ortopédia 
Radiológia 
Sugárterápia 
Tüdőgyógyászat 
Üzemorvostan

Május 19-30.

Fog- és szájbetegségek 
Gyermekpsychiatria 
Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 
Psychiatria 
T ársadalomorvostan

Június 02-13.

Anaesthesiologia-intenzív terápia
Bőrgyógyászat
Fog- és szájbetegségek
Gyermeksebészet
Haematologia
Klinikai immunológia
Klinikai immunológia és allergológia
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok
Neonatológia
Nephrologia
Reumatológia-fizioterápia
Sebészet
Sugárbiológia-sugáregészségügy
Szemészet

II. Gyógyszerészi Vizsgaidőpontok

Február 24,-március 07. Gyógyszerellátási 
és gyógyszerügyi szervezés (Budapesten)

Március 10-21. Gyógyszerellátási és gyógy
szerügyi szervezés (Budapesten)

Március 24.-április 04. Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szervezés (Budapesten)

Április 07-18. Gyógyszerellátási és gyógy
szerügyi szervezés (Budapesten és Debre
cenben)

Április 21.-május 02. Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szervezés (Budapesten) 
Radiofarmakológia
Az időpontok az elm életi szakvizsgára vo
natkoznak.
A meghirdetett időpontokra csak szabá
lyosan felszerelt kérelmekkel lehet jelent
kezni 1996. okóber 02-30. között.

Szakvizsgára jelentkezésnél az alábbi eredeti 
dokumentumok bemutatását kérjük;
-  kérvény (irányítószámos cím, ahova az 

értesítést küldjük, mikor, miből, hol 
/város/ kíván szakvizsgázni)

-  elfogadott szakképzési terv
-  orvosi diploma (egyetem által kiadott 

A/4-es „eredeti” másolat is jó)
-  előző szakorvosi bizonyítvány (ha van)
-  személyazonossági igazolvány (ha postán 

küldi jelentkezését: születési anyakönyvi 
kivonat)

-  működési bizonyítvány)ok) (ov. főorvos, 
kh. igazgató írja alá és pecsételi le)

-  kötelező kiegészítő gyakorlatok(ok)ról 
működési bizonyítvány

-  műtéti kimutatás(ok)
-  tanfolyamok igazolása
-  nem munkában töltőt idő(k) igazolása 

(szül.,gyed, gyes, katonaság, fiz. nélk. szab., 
táppénz).

Integrált intézmények esetén kérjük külön 
igazolni a kórházi osztályon és a járóbeteg
rendelésen eltöltött időt.

A kérelmeket személyesen, vagy postán lehet 
az Országos Szakképesítő Bizottság irodájá
ba eljuttatni. (Budapest, Szabolcs u. 35. Ok
tatási épület, I. emelet 110-112.1135).

Ügyfélfogadás orvosok, fogorvosok részére: 
Hétfő: 10-14 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
Péntek: 8-12 óráig

Az OSZB Elnökének (dr. Forgács Iván egyete
mi tanár) ügyfélfogadási ideje, helye:
Hétfő: 12-14 óráig Budapest, Szabolcs u. 35. 
Népegészségtani Intézet (Rektori épület, 
I. emelet) 1135.

Az OSZB Titkárság vezetőjének (dr. Márffy 
Judit főorvos) ügyfélfogadási ideje, helye: 
Szerda: 15-17 óráig. Budapest, Szabolcs u. 
35. Oktatási épület, I. emelet 110.1135

Ügyfélfogadás gyógyszerészek részére: Ok
tatási Épület I. emelet 103.
Hétfő: 12,30-15,30 óráig.
Szerda: 9.00-12.00 óráig.
Minden jelöltnek eredményes vizsgát kívá
nunk.

Országos Szakképesítő' Bizottság

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Madarász utcai Gyermekkórház főigaz
gató főorvosa pályázatot hirdet röntgen 
szakorvosi állás betöltésére. Szakvizsga előtt 
állók jelentkezését is várjuk.

A pályázatot az igazgatói titkárságon kér
jük leadni. Bp., Madarász u. 22-24.1131.

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 
Budapest, Ráth György u. 7 -9 .) főigazgató

főorvosa pályázatot hirdet az Intézet rtg- 
osztályára osztályvezető főorvosi állás betöl
tésére.

Feltétel:

-  rtg-szakvizsga
-  tudományos minősítés
-  onkológiai betegellátásban való jártasság
-  kiemelkedő tudományos tevékenység

-  legalább 10 év oktatói tevékenység
-  nyelvismeret (angol, német)
-  hozzájárulás ahhoz, hogy az illetékes bi
zottság a pályázati anyagot megismerje. A 
pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, 
bizonyítványok másolatai, erkölcsi bizonyít
vány, tudományos tevékenység jegyzéke.

A pályázatot a Népjóléti Közlönyben történő 
megjelenéstől számított 30 napon belül az 
Országos Onkológiai Intézet főigazgatójá
nak kell benyújtani.

Kásler Miklós dr. 
főigazgató főorvos
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OXYMENTŐ Mentőszolgálat Kft. (1045 Bp., 
Szófia u. 12. Tel.: 180-5583) ügyvezető igaz- 

atója pályázatot hirdet 24 órás fe ln ő tt 
áziorvosi ügyelet munkakör betöltésére.

Feltétel: oxyologiai gyakorlat, belgyógyásza
ti jártasság.

Juttatások: kiemelt bérezés.

Információ: 06-30-440-426. Csóka Ernő 
igazgatónál.

Csóka Ernő dr. 
ügyvezető igazgató

Az Ajkai Magyar Imre Kórház főigazgató 
főorvosa pályázatot hirdet az 1997. január 1- 
jétől megüresedő vérellátó állomás osztály
vezetőfőorvosi állásának betöltésére.

Pályázati feltétel: 10 éves szakmai gyakorlat, 
transzfuziológiai szakképesítés.

Bérezés: a közalkalmazotti törvény szerint. 
Lakás: megbeszélés tárgyát képezi.

Pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai 
önéletrajzot, végzettségről, szakképzettség
ről szóló okiratot, erkölcsi bizonyítványt, 
Orvosi Kamara tagságáról szóló igazolást. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház főigazgató 
főorvosához (Ajka, Korányi F. u. 1.8401) kell 
benyújtani a megjelenéstől szám ított 30 
napon belül.

Küronya Pál dr. 
főigazgató főorvos

A MÁV Kórház Budapest (VI. kér. Pod- 
maniczky u. 111.) főigazgató főorvosa 
pályázatot hirdet a Központi Röntgen és 
Computer Tomograph Diagnosztika Osz
tályára osztályvezető főorvosi állásra.

Pályázati feltételek:

Általános orvosi diploma, radiológiai 
szakképesítés, CT-, MR- és ultrahangdiag
nosztikában szerzett jártasság.

A kinevezésre kerülő osztályvezető főorvos 
fő feladata:

A Központi Röntgen és CT Diagnosztikai 
Osztályon folyó radiológiai, CT- és ultra
hangdiagnosztikai tevékenység egységes 
vezetése és irányítása, ehhez szükséges fel
adatok előkészítése, megszervezése és vég
rehajtása.

Juttatások:
Bérezés a Kjt., valamint a KSZ-ben foglaltak 
szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  pályázati kérelmet

-  a pályázó részletes önéletrajzát, eddigi 
szakmai, vezetői és tudományos munká
jának részletes ismertetését.

- a most összevonásra kerülő CT- és Rönt
gen Osztály, mint egységes központi Diag
nosztikai O. szakmai és szervezeti koncep
ciójának részletes kidolgozását.

A pályázathoz csatolni kell;
-  egyetemi végzettséget, szakképesítést, ide- 

gennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést 
tanúsító okirat hiteles másolatát,

-  érvényes, három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a MÁV Kórház Budapest fő
igazgató főorvosához kell benyújtani.

Az állás betölthető: 1996. szeptem ber 1- 
jétől.

A pályázatok benyújtásának határideje: a 
megjelenést követő 30 nap.

Wölfl József dr. 
főigazgató főorvos

Terminális állapotú betegek házigondozását 
végző Alapítványunk pályázatot hirdet: 
orvosvezetői (-menedzser), orvosi, nővéri és 
gyógytornászi állásokra.

Onkológiai, belgyógyászati v. háziorvosi, ill. 
szakirányú végzettség szükséges. Hospice, 
ill. palliativ terápia ismerete előny.

Pályázat határideje: 1996. augusztus 24.

Magyar Hospice Alapítvány, Bp., Pf. 389., 
1372.

OH-QUIZ

A z LII. sorozat megoldásai:

1 : E, 2 : A, 3 : E, 4 : A, 5 : D, 6 : B, 7 : E, 8 : D, 9 : E, 10 : E.

Indoklások:

L II/l.E ) E hypervitam inosis nem  okoz m agnézium hiányt, a 
többi felsorolt állapottal szem ben.

LII/2.A) Az allopurinol gátolja a xantin-oxidázt, csökkenti a 
húgysav szintézist, ezért m egelőzi a köszvényes  
rohamokat.

LII/3. E) Hyperkalaemiát nem  okoz a hypom agnesaem ia.

LII/4. A) A ph enytoin  (d iphedan) supprim álja az ADH  
secretiót, így hatnak m ég a m orphin-antagonisták, az 
alpha-adrenerg agonisták és az alkohol is!

LII/5. D) A pancreas béta-sejt tum ora okoz hypoglycaem iát, a 
többi felsorolt állapot vagy norm ális vagy em elkedett 
vércukorral járhat. (A diabetes insipidusban nor
mális a vércukor.)

LII/6. B) Glycogen-tárolási betegségekben képződhetnek xan- 
tomák.

LII/7. E) A felsorolt állítások m ind igazak a glucagonra.

LII/8. D) A polyendocrin adenom atosisban nem  jellem ző a 
testis carcinoma előfordulása.

LII/9. E) A felsoroltak m indegyike előfordulhat osteo m a -  
laciában.

LII/10. E) A serum  albumin szintje nem  befolyásolja a véram 
m ónia szintjét.
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Lili. sorozat

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

LIII/1. A nem  inzulin dependens diabetes mellitusra jellem ző:
A) rendszerint 40 év feletti életkorban kezdődik
B) a legtöbb ilyen beteg elh ízott
C) nincs a serumban keringő szigetsejt-ellenes antitest
D) nincsenek kísérő autoim m un betegségek
E) m indegyik

LIII/2.45 éves, 85 kg testsúlyú nő, jó  étvágy ellenére fogyott né
hány kg-ot, pruritusa jelentkezett, gyakori éjszakai vize- 
lés miatt keresi fel orvosát. A legvalószínűbb diagnózis:
A) diabetes mellitus
B) diabetes insipidus
C) vaginitis és cystitis
D) myxoedema
E) pheochromocytoma

LIII/3.A fenti esetben a d iagn ózis m egállapításához hasznos 
vizsgálat, KIVÉVE:
A) a vizelet glukóz és aceton vizsgálata
B) inzulin-tolerancia teszt
C) az éhgyomri vércukorszint vizsgálata
D) glukóz tolerancia teszt
E) a post-prandialis (étkezés után 2 óra m úlva m ért) 

vércukor szint vizsgálata

LIII/4. A betegség a k övetkező  szem észeti elváltozásokat 
okozhatja, KIVÉVE:
A) microaneurysma
B) retina exsudatum
C) retina vérzés
D) retinitis proliferans
E) glaukoma

LIII/5. Megelőzően egészséges, 19 éves nő hirtelen magas láz
zal, fejfájással, myalgiával, hányással és hasmenéssel 
lesz rosszul. Vérnyomása alacsony, bőrén erythroder
mia, tenyerén desquamatio észlelhető. A beteg a menst
ruációs periódus végénél tart, tampont használ. A diag
nózis: toxikus shock szindróma. A következő állítások 
igazak erre a betegségre, KIVÉVE-.
A) oliguriával járó veseelégtelenség és refrakter shock 

lehet a következmény
B) a vagina és a cervix bacteriologiai leoltásai segíthetik 

a diagnózist
C) a szindróma férfiakban és nem menstruáló nőkben 

is előfordulhat
D) a tünetmentes sexualis partnerek bacteriologiai 

leoltása javasolt
E) a szindrómát coagulopathia is kísérheti

LIII/6. Egy 15 éves fiút lázas állapotban visznek orvoshoz. Akut 
rheumás láz gyanúját kelti, KIVÉVE:
A) gyors, akaratlan, céltalan mozgások
B) vándorló polyarthritis

C) subcutan csomók
D) kiütések a törzsön és a végtagok proximális részén
E) megrövidült PR intervallum az EKG-n

LIII/7. Öt beteget vettek fel immunhiány és társuló fertőzés
miatt. Egyik esetben a fertőzés nem következménye az
immundefektusnak, melyik ez?
A) 19 éves fiú splenectomián esett át, és pneumococcus 

pneumoniával betegedett meg
B) 25 éves nő complement-hiányban szenved, gyakori 

neisseria infekciói vannak
C) 73 éves nőbeteg hypogammaglobulinaemiás és 

tuberculosisa van
D) 33 éves menekült nőbetegnek protein-caloria malnu- 

tritiója és disseminalt herpes simplex fertőzése van
E) 15 éves fiú krónikus granulomás betegségben 

szenved és multiplex bőrtályogok miatt kezelik

LIII/8.66 éves nőbeteg krónikus „gyomorégés” („heartburn”) 
panaszával kerül orvoshoz. Az oesophago-gastroscopia 
a distalis nyelőcsó'szakasz gyulladását mutatta, a biop- 
szia hengerhám-metaplasiát igazolt. Melyik állítás igaz 
a beteg állapotával kapcsolatban?
A) congenitalis rövid oesophagusról van szó
B) definitiv diagnózist a radiológiai vizsgálat ad
C) szövődménye oesophagus strictura kialakulása lehet
D) ilyen esetekben a terminalis ileum is érintett
E) ez az állapot nem predisponal carcinomára

LIII/9.65 éves férfi étvágytalan, fogy, epigastrialis fájdalmai 
vannak. A gyomor radiológiai vizsgálata a fundusban 
polypoid tumort mutat. Ez esetben a carcinoma gyanú
ját kelti:
A) ha anaemia perniciosája is van a betegnek
B) ha atrophiás gastritise, anaciditása már régóta ismert
C) ha A vércsoportja van, vagy japán etnikumú
D) ha kén-dioxid expozíció szerepel munkahelyi 

ártalomként
E) mindegyik

LIII/10.43 éves alkoholista férfi ascitessel, nyugtalansággal, 
bizarr magatartással, flapping-tremorral, csillagnaevu- 
sokkal kerül kórházba. Akut állapotromlásában pre- 
cipitáló faktorként szerepet játszhatott KIVÉVE:
A) tünetmenes duodenalis fekélyből való vérzés
B) túlzott diuretikus kezelés
C) elhagyta az addig kapott, szükségesnek tartott lac- 

tulse-t
D) elégtelen volt a diétában a fehérjebevitel
E) spontán bacterialis peritonitise alakult ki

A megfejtések beküldési határideje 1996. augusztus 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, Pf.: 94.1327)
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 m ásodik számunkban közöljük.
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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.: 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, Pf.: 94. 1327.

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.



Az immobilizációs szindróma

Dénes Zoltán dr.
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest (főigazgató főorvos: Kullmann Lajos dr.) 
Koponya-agysérült Rehabilitációs Osztály (osztályvezető főorvos: Fehér Miklós dr.)

A hosszan tartó  ágynyugalom (inaktivitás) következ
tében az egész szervezetet érintő káros következ
mények alakulhatnak ki, melyet összefoglaló néven im 
mobilizációs szindróm ának nevezünk. Ezek az elvál
tozások az elmúlt 50 év tapasztalatai, tudományos vizs
gálatai által váltak ismertté. Rövid történeti áttekintés 
után a szerző ism erteti az immobilizáció következtében 
a szervezetben létrejövő legfontosabb kóros elváltozá
sokat, ezek kezelését, valamint prevencióját. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a hosszú ideig tartó ágyban fekvés 
következtében az idős, krónikus betegségben szenvedő 
populáción súlyosabb, m aradandó károsodások jöhet
nek létre, amely az önellátó képesség elvesztését okoz
hatja. Az ágyban fekvés idejének a feltétlenül szükséges 
m értékűre való csökkentésével, az ez idő alatti gondos 
ápolással, gyógytornával és a korai mobilizációval a 
károsodások jelentős részének kialakulása megelőz
hető, az immobilizációs szindróm a tüneteinek súlyos
sága csökkenthető.

Kulcsszavak: ágynyugalom, immobilizáció, inaktivitás

Immobilization syndrome. Prolonged inactivity, bed 
rest causes pathological changes in most organs and 
systems of the body generally known as im m obiliza
tion syndrome. These changes became known in the 
past 50 years in addition to scientific experiences. The 
author reviews pathological changes that occur w ith in 
activity, discusses the predisposition of the elderly to 
the complication of bed rest and makes recom m enda
tions for treatm ent and prevention. While the effects of 
immobilization are m ostly reversible in young subjects, 
older persons have considerably more difficulty recov
ering, it can even lead to the loss of independence. 
Minimizing duration of bed rest, early am bulation, 
good nursing care and physiotherapy can prevent m any 
of the complications of inactivity and bed rest.

Key words: bed rest, immobility, inactivity

A beteg ágyban fektetése -  nyugalomba helyezése -  régi, 
hagyományos orvosi tevékenység, a gyógyítás egyik 
alapvető módszere. Súlyos betegségek esetén teljesen in 
dokolt bizonyos idejű ágynyugalom előírása. M ind
amellett ügyelni kell arra is, hogy megóvjuk betegeinket 
a hosszan tartó  ágyban fekvés káros következményeitől.

A hosszú idejű ágynyugalom (immobilizáció) káros 
következményei az elmúlt 50 év tapasztalatai, kutatásai 
eredményei által váltak ismertté. A 60-as évekig az USA- 
ban például myocardiális infarctus lezajlása után 6 hétig, 
szülés után 2 hétig, míg sérvm űtét után 3 hétig szigorú 
ágynyugalmat rendeltek el (6). Az 1940-es években jelen
tek meg az első tanulmányok az immobilizáció káros 
következményeiről (2,9,26). Nagy lendületet adtak a ku
tatásoknak az USA űrprogram jához -  NASA (National 
Aeronautics and Space Adm inistration) -  kapcsolódó 
kísérletek: az inaktivitás, a súlytalanság hatásának vizs
gálata a különböző szervekre (29,31).

Az US Public Health Service 1960-ban az im m obilizá
ciót az első 10 fogyatékosságot okozó és prevenciót 
igénylő egészségügyi probléma közé sorolta, sőt meg
előzési program  kidolgozását is fontosnak tartotta (25). 
A 80-as években a DRGs (Diagnosis Related Groups) 
rendszer finanszírozási célokra való bevezetése az USA-

ban, majd más országokban is jelentősen m eggyorsította 
a korai mobilizációra irányuló törekvéseket (6).

A közlemény célja a hosszan tartó ágynyugalom, im 
mobilizáció következtében a szervezetben létrejövő leg
fontosabb változások áttekintése, valamint a káros követ
kezmények kialakulásának megakadályozására irányuló 
törekvések összefoglalása a minél eredményesebb pre
venció érdekében.

Immobilizációs szindróm án a hosszan tartó  ágynyu
galom, inaktivitás következtében kialakuló, az egész 
szervezetet érintő tünetegyüttest értjük. A legfontosabb 
klinikai tüneteket az 1. táblázat tartalmazza. Az alap
betegségtől függetlenül az immobilizáció következtében 
létrejövő patofiziológiai változások azonos klinikai ké
pet hoznak létre, bár etiológiától függően a dom ináló jel
leg az adott betegségre jellemző lehet. A tünetek  egy 
része reverzibilis, a mobilizáció során spontán, vagy a 
kezelések eredményeként megszűnik, de a gyógyulás 
mindig hoszabb ideig ta rt m int az immobilizáció.

Az immobilizáció következtében kialakuló tünetek 
nem egyformán súlyos m értékben jelentkeznek, az idő
sebb, fogyatékos vagy krónikus betegségben szenvedő 
populációt inkább érintik. Előfordulhat, hogy az im m o
bilizáció következtében olyan maradandó károsodás ala-
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1. táblázat: Az immobilizációs szindróma leggyakoribb tünetei

1. Támasztó és mozgatórendszer 
izomerő csökkenés 
fáradékonyság 
izomatrófia 
kontrakturák
izomzat fibrotikus degenerációja 
oszteoporozis

2. Szív és érrendszer 
ortosztatikus hipotenzió 
nyugalmi pulzusszám emelkedése 
karaiális rezerv csökkenése 
thromboemboliás szövődmények gyakorisága nő

3. Légzőrendszer
vitálkapacitás és funkcionális reziduális kapacitás csökken
elégtelen köhögés
légúti fertőzések előfordulása nő

4. Gyomor-bélrendszer 
étvágytalanság 
fogyás
alultápláltság (hypalbuminaemia) 
obstipáció

5. Vízeletelvezető rendszer 
incontinentia 
visszatérő uroinfekciók 
hólyagkövesség 
zsugorhólyag kialakulása

6. Bőr 
felfekvések
infekciók (bakteriális -  gombás) 
benőtt köröm

7. Központi idegrendszer 
szorongás 
alvászavar 
depresszió
érzelmi és viselkedési zavarok 
intellektuális hanyatlás

kul ki, mely sokkal súlyosabb fogyatékosságot eredm é
nyez m int a kezdeti betegség vagy sérülés.

A továbbiakban az immobilizáció következtében a 
szervezetben létrejövő legfontosabb változásokat és ke
zelésüket vesszük sorra.

A támasztó és mozgatórendszer

Az immobilizáció következtében -  függetlenül attól, 
hogy azt hosszú ideig tartó  fekvés, vagy éppen tartós 
gipszrögzítés okozza -  jelentős változások észlelhetők a 
váz- és izomrendszerben. Az izomerő csökken, fára
dékonyság, később izomatrófia jelentkezik, koordinációs 
zavarok is kialakulhatnak (8, 28). Egy hét elteltével az 
izomerőcsökkenés mértéke 5-20%  is lehet (15,16,35). A 
különböző izmokban az atrófia mértéke eltérő. A törzs és 
az alsó végtag izmaiban, melyek az álló testhelyzet fenn
tartását biztosítják (antigravitációs izmok), ham arabb 
észlelhető gyengeség -  alakul ki atrófia - ,  m int a kar vagy 
a kéz izmaiban (15). A hosszú ideig tartó ágyban fekvés -  
a hátizom zat gyengülése révén -  hátfájás okozója lehet. 
Az inaktivitásos oszteoporozis jól ismert, gipszrögzítés 
vagy ágyban fekvés következtében egyaránt kialakulhat,

a csontok atrófiája rtg  filmen jól látható, mértéke denzito- 
m éterrel vizsgálható (20). Az ízületi mozgásterjedelem 
beszűkülése révén gyakran alakulnak ki kontraktúrák. 
Ennek létrejöttében facilitáló szerepe van a sérülések
nek, fájdalom nak és spaszticitásnak. Leggyakoribb a 
bokaízületi plantarflexiós kontraktúra (takaró-kontrak- 
túra), valam int a felhúzott térdekkel való fekvés követ
keztében létrejövő csípő és térd flexiós kontraktúra. 
Központi idegrendszeri sérülteknél a nagy ízületek körül 
(csípő, térd, könyök) kialakuló heterotop osszifikáció is 
lehet a mozgás akadályozója. Az inaktív izomzat szövet
tani vizsgálatával izomrost degeneráció, a zsír és a fib
rotikus kötőszövet felszaporodása mutatható ki (36).

Ágyban fekvő betegeknél az ízületek rendszeres át- 
mozgatása, a beteg helyes fektetése, pozicionálása az 
ápolási ru tin  része. Optimális esetben gyógytornász irá
nyítja a beteg m indennapos tornáját, mobilizációját. 
Elektromos stimuláció izolált izomcsoport kezelésében 
hasznos lehet. K ontraktúra esetén gipszredresszióra 
vagy m űtéti beavatkozásra is sor kerülhet. A m inél ko
rábbi mobilizálás a szövődmények kialakulását meg
akadályozó legegyszerűbb és leghatásosabb módszer.

A szív és érrendszer

A hosszú ideig tartó  ágyban fekvés kóros szív és érrend
szeri következményeiért metabolikus, fizikális, endokrin 
és autonóm  hatások egyaránt felelősek (16). Mindezek 
eredményeként megváltozik az extracelluláris folyadék
eloszlás, a perifériás vascularis rezisztencia és a szív 
alapfrekvenciája nő, a cardiális rezerv viszont csökken. 
Néhány hetes ágyban fekvés után 10-20/perccel nő a 
nyugalmi szívfrekvencia (29,35). A legismertebb tünet az 
ortosztatikus hipotenzió, amely nemcsak felálláskor, 
hanem kezdetben felüléskor is jelentkezhet. Testhelyzet 
változtatáskor a beteg sápadt, verejtékezik, szédül, pul
zusa szalad, tenziója több m int 20 Hgmm-t esik hirtelen, 
súlyosabb esetben eszméletvesztés is létrejöhet. M ind
ezeket m ár néhány napos ágynyugalom után  is észlel
hetjük, de a tünetek az idősebb betegeknél általában kife
jezettebbek. Félelem alakulhat ki a mobilizációtól, a já
rástól és az elesések kockázata is megnő. A keringési 
rendszer dekondicionálódása következtében csökken a 
perc-, a pulzustérfogat, a maximális oxigén felvevő ka
pacitás, m elyről számos tanulm ány beszámol (14,32,34). 
Fiatal egészséges felnőttek 3 heti ágynyugalom után  5-10 
hét edzést követően voltak képesek a különböző gyakor
latok elvégzése során kísérlet előtti szintet teljesíteni 
(29). Fekvő betegségeknél a vér viszkozitásának növeke
dése, a vénás pangás (főleg alsó végtagi vénákban), a 
mozgás hiánya a throm boem boliás szövődmények elő
fordulásának gyakoriságát növeli (13, 27). A prevenció 
érdekében a rendszeres vénás torna mellett kis dózisú 
heparin adása általános a kórházi gyakorlatban.

A mobilizáció során a fokozatosságot érdem es betar
tani, előbb az ülő, majd álló helyzethez való alkalmaz
kodás szükséges, állításhoz a lábakra rugalm as pólya 
javasolt. A sebészeti beavatkozások után a minél korábbi 
mobilizáció ajánlott. Fekvő beteg esetén a rendszeres 
gyógytorna, az antikoagulációs kezelés, az alsó végtagok 
rugalmas pólyával való ellátása a throm boem boliás szö-
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vődmények előfordulását csökkentik, de a legjobb pre
venció az ágyban fekvés idejének a lehetséges m inim um 
ra  való korlátozása.

A légzőrendszer

A hosszú fekvés következtében létrejövő szövődmények 
közül a legismertebbek a légzőszervi komplikációk, kü
lönösen a pneum onia, amely főleg idős betegeken halálos 
kim enetelű is lehet. Számos tényező felelős a súlyos 
következményekért. A háton fekvés következtében a lég
zés mechanizmusa megváltozik, a rekesz felnyomódik, a 
mellkas térfogata csökken, a légzés felületessé válik. Az 
alveolusokban a gázcsere romlik, a szén-dioxid felsza
porodik, a légzés frekvenciája nő. A szekréció szintén afi- 
ziologiás, a ciliáris funkció és a köhögés sem elég haté
kony. Mindezek légúti fertőzésre, pneum oniára hajlam o
sítanak (7, 22, 23). A tüdő funkcióját jellemző para
m éterek -  vitálkapacitás (VC), reziduális volumen (RV), 
exspirációs rezerv volumen (ÉRV), funkcionális rezi
duális kapacitás (FRC) -  egyaránt romlanak. Néhány 
hetes ágynyugalom után a rendszeres légzőgyakorla
tokat nem végző betegek vitálkapacitása 25-50%-kal 
csökken (35).
A légzőgyakorlatok előírása és rendszeres végzése nél
külözhetetlen az ágyban fekvő betegek számára. A légző
torna mellett megfelelő folyadékbevitellel, szükség ese
tén expectoránsok alkalmazásával, helyzetváltoztatással, 
a köhögés asszisztálásával kell törekedni a súlyos, élet- 
veszélyes légúti szövődmények kialakulásának megaka
dályozására.

A gyomor-bélrendszer

A tartósan fekvő betegre az étvágytalanság, a kevesebb 
táplálékfelvétel, fogyás, hypoproteinaem ia és az obstipá- 
ció jellemző. Az ágyban fekvő betegeken a gyomorbél
rendszer funkciója romlik, a perisztaltika és a mirigyek 
kiválasztása egyaránt csökken. Az elégtelen folyadékbe
vitel, a rostszegény és nem megfelelő öszetételű táplálék 
szintén obstipációra hajlamosít. A fizikai aktivitás és a 
vastagbél-perisztaltika, valam int az étkezési szokások 
rendszerességének összefüggése jól kimutatható (19). Az 
obstipációra egyébként is hajlam os betegnél jelentős 
székletürítést gátló tényező még az ágytál használata. Az 
ágyban nem fiziológiás helyzetben történő székletürítés, 
a zavaró körülmények (a többi beteg jelenléte a kórte
rem ben), a kiszolgáltatottság érzése m ind a norm ál szék
letürítési rend kialakulásának akadályozója.

Az ágyban fekvő beteg szakszerű táplálása az ápolás 
alapvetően fontos része. A megfelelő folyadékbevitel, 
rosttartalom , az étkezések megszokott rendje mellett -  
speciális betegcsoportok esetén -  a diéta összeállí
tásában dietetikus szakember segítségére is szükség le
het. A székletürítés rendszeressége, indokolt esetben 
székletlazítók vagy kúp alkalmazása, amint lehetséges, a 
beteg WC-re kiültetése javasolt. Az emberi méltóságot 
nem  sértő körülmények biztosítása szükséges.

A vizeletelvezető rendszer

A hosszú ideje ágyban fekvő betegre -  főleg idős korban -  
az incontinentia jellemző. A háton fekvő helyzet ked
vezőtlen a vizeletelvezetés, a húgyhólyag kiürülése szem
pontjából is. Míg a vizelet elvezetése az uréterekben 
perisztaltikával történik, a hólyag teljes kiürülését a nem 
fekvő betegeknél a gravitáció is segíti. A retenció, a pangó 
vizelet kedvező feltételeket nyújt a baktérium ok elsza
porodásához, valamint az immobilizált beteg fokozott 
kalcium és foszfát kiválasztása kőképződésre hajlamosít 
(5, 21). A visszatérő uroinfekciók, a hólyag- és vese
kövesség gyakori szövődménye az immobilizálódott be
tegeknek. Legsúlyosabb esetekben veseelégtelenség is ki
alakulhat. Akut betegség kapcsán az állandó hólyagka
téter behelyezése általános az orvosi gyakorlatban. Saj
nos, az állandó katéter eltávolítása nem  mindig történik 
meg a feltétlenül szükséges idő eltelte után, gyakran 
„bentfelejtődik”. A hosszú ideig bentm aradó katéter kö
vetkeztében a vizeletürítés ritm usa megszűnik, a hólyag 
kapacitása csökken, zsugorhólyag alakulhat ki, állandó 
infekció veszélye fenyeget. Férfiaknál orchido-epididimi- 
tis és sipolyok kialakulása is lehet súlyos szövődmény.

Bőséges folyadékbevitel, a hólyag rendszeres és teljes 
kiürítése, szükség esetén a vizelet savanyítása csökkenti a 
baktérium ok elszaporodási lehetőségét.Ülő vagy álló test
helyzet a vizelet jobb kiürítését segíti. Az állandó hólyag
katétert m inél előbb el kell távolítani. Neurogén hólyag 
esetében a hólyagautomatizmus kialakulásáig intermit- 
táló katéterezés javasolt. Inkontinens férfibetegeknél con- 
dom -urinal, nőknél inkontinentia betét, nadrág javasolt.

A bőr

A tartósan fekvő betegek bőrében strukturális változások 
észlelhetők. A subcután zsír eltűnik, a bőr turgora meg
változik. A hosszan tartó ágyban fekvés leggyakoribb és 
legáltalánosabb szövődményei a felfekvések. A bőr kapil
lárisainak perfúziós elégtelensége következményeként 
alakul ki az adott bőrterület ischaemiás necrosisa, amely 
általában a csontos alapok felett jelenik meg legkorábban 
(sacrum, trochanter major femoris), de gyakran előfordul 
még a sarkakon és a lapocka tövis felett is. Két órán át 
tartó, 70 Hgmm-es állandó nyomás irreverzibilis bőr
károsodást okozhat (10, 32). A nem  megfelelő higiéné, 
különösen a hajlatokban, bakteriális és gombás bőrfer
tőzésekhez vezethet, a benőtt köröm  is gyakori elváltozás.

A hosszú ideig fekvő beteg ápolása során a bőr tisztán 
tartása, masszírozása, a jó turgor fenntartása, a beteg 2 
óránkénti rendszeres forgatása és pozicionálása csak az 
ápoló személyzet áldozatos m unkájával érhető el. Ennek 
elm aradása esetén a beteg egy életen át viseli a felfek
vések torzító hegeit.

A központi idegrendszer

A tartós fizikai inaktivitás, a környezeti ingerek stimulá- 
ciós hatásainak hiánya szenzoros és pszichés disz-
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funkciót okoz a központi idegrendszer működésében. 
Leggyakrabban félelem, szorongás, depresszió alakul ki, 
de látási és hallási hallucinációk is előfordulhatnak. Ezek 
az elváltozások, valamint viselkedési zavarok jól is
m ertek  az egészségügyön kívüli területeken, a ka
tonaságnál (őrszolgálat), vagy a raboknál. Tudományos 
kísérletben egészséges, fiatal férfiakat 5 hétig ágyban fek
tettek, alvászavart, az időérzék elvesztését, szorongást, 
depressziót és ingerlékenységet észleltek (31). Panin és 
m tsai 3 hónapos ágynyugalom után  EEG vizsgálattal a 
cortex funkcionális állapotában szignifikáns romlást ész
leltek (30). A hosszú ideig ta rtó  ágyban fekvés, kórházi 
kezelés következménye lehet a jó beteg szerepének meg
tanulása. A jó beteg beveszi a gyógyszereit, a személyzet 
utasításait kérdés nélkül teljesíti, alkalmazkodik. A beteg 
ezáltal elveszti önállóságát, függőségbe kerül, önálló 
életvezetésre alkalmatlanná válhat. A személyzet maga
tartásával ennek ellenkezőjére kell törekednie, nehogy ez 
a kóros viselkedésminta alakuljon ki és rögzüljön. A 
hosszú kórházi tartózkodás következtében a beteg szo
ciálisan is izolálódik.

A központi idegrendszeri diszfunkció kialakulásának 
megelőzésére és kezeléséhez megfelelő szenzoros stim u
láció szükséges. A beteggel való rendszeres foglalkozás, 
aktív környezet biztosítása alapvető fontosságú. A külvi
lággal való kapcsolat fenntartását a látogatóknak és a saj
tónak kell biztosítani. Gyógyfoglalkoztatás,intellektuális 
kihívást igénylő feladatok, problém a megoldás, csoport- 
foglalkozások segíthetik a betegeket az elszigetelődés és a 
kóros tünetek kialakulásának megakadályozásában.

Az idős betegek és  az immobilizáció

Az idősebb, krónikus betegségben szenvedő betegek kü
lönösen hajlamosak az immobilizációra. Az organizmus 
korral járó elváltozásai m ellett az idősekre a krónikus be
tegségek, a fiziológiás tartalékok alacsony szintje és a vál
tozásokhoz való alkalmazkodás képességének hiánya jel
lemző. Maga az öregedési folyamat és az inaktivitás kö
vetkeztében a szervezetben végbemenő változások között 
sok hasonlóság található (4). Idős ember fizikai inakti
vitása esetén a szövődmények korábban és súlyosabban 
jelentkeznek. Akut betegség kapcsán kórházba került idős 
embereknél gyakrabban alakul ki funkcionális visszaesés 
az immobilizáció miatt. Amíg ezek a változások fiatal 
betegeknél reverzibilisek, az időseknél nehezebb lehet a 
korábbi fizikális állapot viszanyerése. Relative kis izom
erő csökkenés esetén -  a tartalékok hiányában -  előfor
dulhat, hogy az idős beteg önellátásra képtelenné válik, 
m ert nem képes az ágyból egyedül felkelni, a WC-ről 
felállni vagy a lakásban lévő néhány lépcső m iatt köz
lekedni. Ezért az idősebb betegeknél az ágyban fekvés 
idejét még inkább m inim um ra kell csökkenteni, a mobi
lizálásukat minél korábban el kell kezdeni, m ert viszony
lag ham ar irreverzibilis károsodások jöhetnek létre.

Következtetések

Az elmúlt 50 évben az ágynyugalom  szerepe a gyógyítás
ban  jelentősen megváltozott, időtartalm a nagym ér
tékben csökkent. A hosszú ideig tartó ágynyugalom

2. táblázat: Az immobilizációs szindróma kialakulásának 
megakadályozására irányuló törekvések

1. Az ágyban fekvés idejének minimumra csökkentése
2. A fekvő beteg rendszeres tornáztatása (légző- és értorna, 

ízületek átmozgatása)
3. Korai, fokozatos mobilizáció
4. Megfelelő táplálás, étkezés az ebédlőben
5. Állandó katéter eltávolítása, WC-re kiültetés ágy tál helyett
6. Bőr higiéné, forgatás, pozicionálás, mosdás a fürdőszobában
7. Aktív környezet, kapcsolattartás a családdal és a külvilággal, 

intellektuális kihívások

káros következményeinek ism ertté válása felhívta a fi
gyelmet, arra, hogy a betegek korai mobilizációja, aktí
vabb ápolása, gyógytornája szükséges ahhoz, hogy az 
immobilizációs szövődményeket elkerülj ük. A 2. táblázat 
tartalm azza az immobilizációs szindróm a kialakulásá
nak megakadályozására irányuló törekvések össze
foglalását. Az ágyban fekvés idejét a lehetséges m ini
m álisra kell szorítani, a beteget am int lehet, fokozatosan
m obilizálni kell. A fekvő betegek rendszeres tornáztatása 
az ápolási munka alapvető részét kell hogy képezze 
(légzőtorna, vénás torna, az ízületek rendszeres átm oz
gatása). Az ágytál használata helyett ülőképes betegnél a 
WC-re való kijuttatás (kerekesszék) a minél hamarabb 
elérendő cél. A mosakodás, ha segítséggel is, de a fürdő
szobában történjen. Ha a beteg állapota megengedi, 
reggel szabadidő ruhába öltözzön át és az étkezések az 
ágy helyett asztalnál, az ebédlőben történjenek. A hoszú 
ideig kórházban tartózkodó betegeknél biztosítani kell a 
külvilággal való kapcsolattartást a rádió, a televízió, az 
újságok, valamint a látogatások lehetővé tételének segít
ségével. Hosszú kórházi kezelést igénylő betegségek ese
tén, ha a beteg állapota megengedi, hétvégi adaptációs 
szabadságra bocsátása a kapcsolattartást szolgálja, a csa
láddal és korábbi környezetével, megakadályozza izo- 
lálódását.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Posztoperatív ultrahangvizsgálatok pyeloureteralis obstructio 
miatt operált csecsemőknél

Kis Éva dr., Verebély Tibor dr., Kövi Rita dr. és Máttyus István dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinika (igazgató: Tulassay Tivadar dr.)

A szerzők 134 újszülöttnél, ill. fiatal csecsemőnél végez
tek ultrahangvizsgálatot különböző fokú pyelourete
ralis obstructio miatt. Újszülött, ill. fiatal csecsemőkor
ban 44 betegnél végeztek pyelonplasticát, 3 esetben 
nephrectom iát, 87 betegnél nem történt m űtét. A szer
zők 35 betegnél a posztoperatív 6. és 12. hónapban 
készített ultrahangvizsgálatok adatait dolgozták fel. 
Egy évvel a m űtét után a pyelon tágulata csökkent, ill. 
megszűnt az esetek 77%-ában, a veseparenchym a vas
tagsága az esetek 91%-ában növekedett, ill. norm a
lizálódott. Az üregrendszer obstructio nélküli, m érsé
kelt posztoperatív tágulata gyakori jelenség.

Kulcsszavak: pyeloureteralis obstructio, újszülött, postopera- 
tív ultrahang, veseparenchyma

Postoperative ultrasound in infants undergoing pyelo- 
plasty. 134 newborns and young infants were investiga
ted by ultrasound because of pelviureteric junction  ob
struction. Operation has been performed in 47 babies, 
87 patients were followed nonoperatively. The results of 
the ultrasound studies were elaborated in 35 patients in
6. and 12. months postoperatively. One year after sur
gery pyelectasy decreased in 77 percent of the cases, the 
size of the renal parenchym a was normal or increased 
in the 91 percent of the cases. The postoperative mild 
dilatation of the pelvis is often observed w ithout any 
sign of obstruction.

Key words: pelviureteric obstruction, newborn, postoperative 
follow-up, parenchymal size

Az újszülöttkori obstructiv uropathiák leggyakoribb oka 
a pyeloureteralis átm enet szűkülete (11,17). A prenatalis 
és korai postnatalis ultrahangvizsgálatok elterjedésével 
számuk növekedni látszik, mivel tünetm entes esetek is 
korai diagnózisra kerülnek (3,5,9).

Az esetek egy részénél m űtét elvégzése indokolt az 
újszülöttkorban, ill. fiatal csecsemőkorban, és ezáltal le
hetővé válik a vesefunkciók jelentős javulása, vagy teljes 
visszatérése (1,6,13).

Az üregrendszeri tágulat változásának, valamint a 
veseparenchyma növekedésének követése alapvető fon
tosságú a posztoperatív időszakban.

Beteganyag és módszer

1988. január-1995. május között 134 újszülöttet, ill. fiatal csecse
mőt vizsgáltunk különböző fokú pyeloureteralis obstructio 
miatt. Életkoruk 5 nap- 4 hónap között volt, 107 fiú-27 lány 
(4:1). Az ultrahangvizsgálatot, melyet mérsékelt tágulat esetei
ben diuretikum adásával egészítettünk ki, Combison 310 (Kretz), 
ill. Hitachi EUB 515 ultrahangkészülékkel, 5 MHz-es sector vizs
gálófejjel végeztük, hason és háton fekvő helyzetben (7,12).

Kifejezett tágulat eseteiben, valamint ha a diuresis ultra
hangvizsgálat organikus obstructiora utalt, funkcionális diure
sis scintigraphia is készült.

A betegek egy részénél nem történt műtét, náluk az üreg
rendszeri tágulat változását eleinte 2 havonként, később 3 
havonként ellenőriztük ultrahangvizsgálattal.

Amennyiben a scintigraphia szerint a pyeloureteralis ob
structio organikusnak bizonyult, a veseműködés 40% alatt volt, 
az ultrahangvizsgálat igen kifejezett üregrendszeri tágulatot 
mutatott keskeny veseparenchymával, a betegeknél műtét 
történt. Az esetek többségénél Anderson-Hynes szerinti pye

lonplasticát végeztünk a szűk pyeloureteralis átmenet resectio- 
jával. Az anastomosist csak azon esetekben sineztük transrenalis 
drain behelyezésével, amelyekben az anatómiai helyzet ezt in
dokolta (igen tág pyelon, szűk ureter, gyulladás). Az anastomo
sist 6/0-ás Maxon öltésekkel varrtuk, legtöbbször lupéval. A 
pyeloureterostomia mellé minden esetben draint helyeztünk. 
Nephrectomiát még azon esetekben sem feltétlenül tartottunk 
indokoltnak, amelyekben a funkcionális scintigraphia 10% 
alatti funkciót mutatott. Csupán azon ritka esetekben (3 eset) 
végeztünk veseeltávolítást, ahol a veseállomány csak foltokban 
volt fellelhető a feszülő üregrendszer körül.

A posztoperatív időszakban 2 hét után, majd 2, ül. 3 ha
vonként történt ultrahangvizsgálat, melynek során rögzítettük a 
pyelon, ill. a kelyhek nagyságát, a vese legynagyobb hossz és 
keresztmetszeti átmérőjét, valamint a veseparenchyma vastag
ságát. Normálisnak tekintettük az üregrendszert, ha a pyelon át
mérője 10 mm alatt volt, kehely tágulat nélkül. A veseparenchyma 
vastagságát 10 mm esetében jelöltük normálisnak. Dolgoza
tunkban az első 12 hónap morphologiai változásait vizsgáltuk.

Eredmények

A 134 betegből 87-nél (65%) nem  történt m űtét, 44 (32%) 
betegnél újszülött, ill. fiatal csecsemőkorban pyelonplas- 
ticat végeztünk, egy csecsemőnél mindkét oldalon. Két 
betegnél a pyelonplasticát percutan behelyezett pyelon 
drainage előzte meg. Erre az akut gyulladás m iatt kény
szerültünk.

H árom  (2%) újszülöttnél nephrectomiát végeztünk, 
ezen vesék működése a scintigraphia szerint 3% alatti 
volt. Kilenc betegnél a követési idő 1 évnél rövidebb, ők 
nem  szerepelnek a vizsgálatban.

H arm incöt beteget követtünk műtét után 1-5 évig
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1. ábra: Ultrahangkép. a): extrém tág üregrendszer; b): a műtét 
után 6 hónappal a tágulat jelentősen mérséklődött; c): 12 
hónappal a műtét után minimálisan tágabb, a parenchyma 
normális vastagságú (< > parenchyma, f üregrendszer)

terjedő időszakban. Közülük 22-nél (63%) a hydroneph- 
rosist prenatalis vizsgálattal észlelték. Tizenhárom eset
ben (37%) postnatalis ultrahangvizsgálattal diagnosz
tizáltuk az elváltozást.

A postoperativ 6. hónapban 8 betegnél (23%) a pyelon 
nagysága azonos volt a m űtét e lő tti állapottal. Huszonhat 
betegnél (74%) csökkenést észleltünk, egy esetben a 
pyelontágulat megszűnt. A 6. posztoperatív hónapban  
észlelt állapothoz viszonyítva a 12. hónapban 8 betegnél

2. ábra: Az üregrendszeri tágulat változása pyelonplastica után 
6 és 12 hónappal

3. ábra: A veseparencyma vastagságának változása 
pyelonplastica után 6 és 12 hónappal

(23%) továbbra sem észleltünk változást, 21 betegnél 
(60%) a pyelon nagysága csökkent, 6 betegnél (17%) a 
pyelontágulat megszűnt (1. és 2. ábra).

A parenchym a vastagságának változását a 3. ábra 
szemlélteti. A 6. posztoperatív hónapban 5 betegnél 
(14%) nem  történt változás, 23 betegnél (66%) a p a 
renchyma növekedett, és 7 betegnél (20%), norm alizá
lódott.

Egy évvel a m űtét után 3 esetben (9%) nem láttunk 
változástó l betegnél (60%) a parenchym a növekedett, és 
11 esetben (31%) elérte a 10 m m -t.

Két esetben észleltük a posztoperatív szakban urino- 
ma kialakulását, egy csecsemőnél feltárás történt, egy 
esetben a urinom a konzervatív terápia mellett megszűnt.

Azon esetekben, amelyekben nem  csökkenő, kife
jezett üregrendszeri tágulatot észleltünk, diuresis u ltra
hangvizsgálatot és diuresis scintigraphiát végeztünk, 
melyek funkcionális tágulatot igazoltak.

Megbeszélés

Az újszülöttkori obstructiv uropathiák hátterében leg
gyakrabban a pyeloureteralis átm enet szűkülete áll (11,
17). A praenatalis ultrahangdiagnosztika széles körű el
terjedésével számuk látszólag növekszik, hiszen így, m int 
betegeink egy részénél, tünetm entes esetekben is lehe
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tőség van a korai diagnózisra. Az esetek jelentős részében 
spontán javulás várható, szoros ultrahang kontroll mel
lett, mely felhívja a figyelmet az esetleges progresszióra 
is. Ezek a betegek m űtét nélkül obszerválhatók (2-4, 8, 
10, 12, 16). Amennyiben az obstructio igen kifejezett, 
azaz a vese működése 40% alatt van, a súlyos hydro
nephrosis m ellett a parenchym a keskeny, a m űtéti be
avatkozás indokolt (1 ,9 ,11,14,18). Klinikai és kísérletes 
adatok szerint a korai m űtét nagyobb esélyt jelent a vese
funkciók visszatéréséhez. A m űtét utáni követésben 
fontos szerepe van a scintigraphiának, mely pontosan 
jelzi a vesefunkciók alakulását (15). A morfológiai vál
tozások jól követhetők ultrahangvizsgálattal (15). Az 
operált vese nagyságának növekedése a számszerű ada
tokból az első évben nehezen ítélhető meg. A preoperatív 
időszakban az esetenként extrém tág üregrendszer miatt 
a vese jelentősen m egnagyobbodott, a m űtétet követően 
a hydronephrosis mérséklődésével a vese nagysága csök
ken.

Pontosabb adat a veseparenchyma mérése (19). U ltra
hangvizsgálattal regisztrálható a pyelon és a kelyhek 
körüli parenchym a vastagsága, valamint a pyelon nagy
ságának változása.

Megfigyeléseink szerint az első posztoperatív évben a 
pyelon nagyságának csökkenése a m űtét előtti állapot
hoz viszonyítva meglehetősen lassan következik be, 
60%-an észleltük a pyelontágulat mérséklődését, és 17%- 
ban teljes megszűnését. Ugyanekkor a veseparenchyma 
norm alizálódását 31%-ban észleltük, s egy eset kivételé
vel a vese növekedése kielégítő volt.

Valamennyi esetben a m űtét előtt igen jelentős hyd- 
ronephrosist láttunk, 2-5 mm-es, keskeny, legtöbbször 
hyperreflectiv veseparenchymával. Az ultrahangvizsgá
latok 2-3 havonként történtek, de tapasztalataink szerint 
ilyen rövid idő alatt nem  várható lényeges változás, így, 
am ennyiben a klinikai kép változása nem indokolja, az 
ilyen gyakorisággal végzett ultrahangvizsgálat felesleges
nek tűnik.

Nem vonatkozik ez a korai posztoperatív időszakra, 
amikor a szoros megfigyelés az esetleges szövődmények 
m iatt feltétlenül indokolt.

Igen kifejezett, hosszan tartó  tágulatok esetében a 
diuresis ultrahangvizsgálat segítséget jelent az organi
kus, ill. funkcionális tágulat elkülönítésében. Tapasz
talataink szerint a m űtét után hosszan fennálló, jelentős

üregrendszeri tágulat nem  jelenti a m űtét eredm ényte
lenségét, a követési idő alatt eseteink 91 %-ában a vesepa
renchym a növekedett, ill. részben normalizálódott.
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Tájékoztató az ti ■a sorozatról

■ SH atlasz ■ atlasz

D. Heinrich-M. Hergt:

Ökológia (2. kiadás)

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 (2. kiadás)

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.

H. Benesch: G. Vogel—H. Angermann:

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.

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 élővüág átfogó rend
szertanával.

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem az SH atlasz sorozat köteteit:

SH atlasz Ökológia ........................pld. 1280,—  Ft SH atlasz Élettan ........................ pld. 1790,—  Ft
SH atlasz Pszichológia ........................pld. 1690,—  Ft SH atlasz Biológia ........................ pld. 1890,— Ft

Ha mind a négy kötetet megrendeli, 15% kedvezményt kap! 

Megrendelő neve, címe:.............................................................



EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A humán patogén Helicobacter pylori homogenizátum hatása 
patkány izolált gyomornyálkahártya sejtjeinek életképességére

Mózsik Gyula dr., Bódis Beáta dr., Karádi Oszkár dr., Nagy Lajos dr. és Vörös Sándor dr.1
Pécsi Orvostudományi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Mózsik Gyula dr.)
Mikrobiológiai Intézet (igazgató: Emődy Levente dr.)1

A szerzők célja az volt, hogy kísérletükkel eldöntsék, 
van-e direkt károsító hatása a hum án biopsziás m in
tából tenyésztett Helicobacter pylori (Hp) baktérium 
nak patkány izolált gyomornyálkahártya sejtjeire. Gyo
mor- és nyombélfekélyes betegek gasztroduodenális 
nyálkahártya biopsziás mintáiból tenyésztett Hp-t ult
rahanggal homogenizáltak, m ajd frissen izolált patkány 
gyomornyálkahártya-sejekkel inkubálták. Vizsgálták a 
hom ogenizátum  direkt sejtkárosító hatását egyma
gában, illetve alkohollal és indom etacinnal kombinálva. 
A Hp sejtkárosító hatását morfológiailag (tripánkék 
festés) és biokémiailag (laktát dehidrogenáz, szukcinil 
dehidrogenáz és etidium  bromid-DNS fluoreszcencia) 
mérték. A Hp homogenizátum sem önmagában, sem 
alkohollal sem pedig indom etacinnal kombinálva nem 
okozott direkt sejtkárosodást patkány izolált gyomor
nyálkahártya sejtjein. Az em beri gyomorból izolált te
nyésztett Hp-nak nem volt citotoxikus hatása a patkány 
izolált gyom ornyálkahártya sejtjeire.

Kulcsszavak: Helicobacter pylori, patkány izolált gyomornyál
kahártya-sejtek, sejtkárosodás

Effect of human pathogen homogenized Helicobacter 
pylori on the viability of isolated rat gastric mucosal 
cells. Aim of this study was to detect the possible direct 
cellular effect of Helicobacter pylori (Hp) (obtained by 
biopsy from  patients with gastric and duodenal ulcer) 
on freshly isolated rat gastric mucosal cells. Urease test 
positive Hp cultured from hum an biopsy sample was 
sonicated and incubated w ith freshly isolated rat gas
tric mucosal cells. The direct cellular damaging effect of 
Hp was evaluated alone and in com bination with 
ethanol and indomethacin. The cellular dam aging ef
fect was tested morphologically (Trypan blue exclu
sion) and biochemically (m easurem ents of lactate de
hydrogenase, succinic dehydrogenase and ethidium  
bromide-DNA flurescence). Hp alone, or in com bina
tion with ethanol and indom ethacin had no direct cel
lular toxicity on freshly isolated rat gastric mucosal 
cells. The isolated and cultured Hp collected from  hu
man beings did not produce any cellular dam age on 
freshly isolated rat gastric mucosal cells.

Key words: Helicobacter pylori, freshly isolated rat gastric 
mucosal cells, cellular damage

A Helicobacter pylori (Hp) patológiai megítélése a gaszt- 
roenterológia területén napjaink egyik vitatott kérdése. A 
probléma megosztja a témával foglalkozó kutatók és or
vosok táborát: vannak, akik az ulcus etiológiájában jelen
tős tényezőként számolnak a baktérium  patológiai sze
repével, míg mások teljesen elutasítják ezt az álláspontot.

A Hp-t először 1983-ben izolálták emberi krónikus 
gastritis biopsziás mintájából (19). Azóta számos tanul
mány írta  le a baktérium  jelenlétét gastritisben és 
gasztroduodenális fekélyben szenvedő betegekben (12,
18), de felvetődött a gyomorcarcinoma és -lymphoma, 
valamint a Hp kapcsolata is (9).

Milyen m ódon okozhat egy baktérium  gasztroin- 
tesztinális betegséget? Egyes szerzők a bakteriális toxi- 
nok szerepét emelik ki (8), míg mások a nyákréteg le
épülését (16), a bakteriális zsírsavak és a parietális sejtek 
közötti interakciót (3), illetve az ureázindukálta am m ó
nia, proteáz, foszfolipáz-A2 és vérlemezke-aktiváló faktor 
szerepét hangsúlyozzák (20).

Az elmúlt évszázadban Robert Koch állította fel a 
betegségek fertőző eredetére vonatkozó, máig is érvényes 
négy alapelvét:

1. a mikroorganizmust izolálni lehessen a betegség hely
színéről;

2. a feltételezett mikroorganizmust tenyészteni lehessen in 
vitro körülmények között;

3. ha ezt a tenyészetet és vele a feltételezett mikroorganiz
must az élő szervezetbe viszajuttatjuk, akkor a tipikus beteg
ségnek ki kell fejlődni;

4. a kísérletesen indukált fertőzésből a mikroorganizmus is
mételten is izolálható legyen.

A Hp esetében ezen négy alapelvet egyetlen gaszt- 
rointesztinális betegség során sem sikerült eddig senki
nek egyidejűleg bizonyítani. A probléma 1985 óta élén
ken foglalkoztatja az orvosi közvéleményt. Az irodalom 
ban ekkor jelent meg Marshall (10) beszámolója em
lékezetes önkísérletéről. A szerző Hp tenyészet megivá- 
sával, m ajd azt követően a 10 napon át végrehajtott en
doszkópos vizsgálattal igazolta, hogy a baktérium  képes 
megtelepedni az emberi gyom or savas közegében. Az 
elvégzett szövettani vizsgálat akut gastritist m utatott, 
amely a 14. napra megszűnt. Ezen em beri megfigyelésből 
az a következtetés vonható le, hogy a hum án gyomorba 
jutott Hp akut gastritist okozhat fekélyképződés nélkül.

Koch harm adik alapelvét állatkísérletekben sem sike
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rült bizonyítani. Sprague-Dawley-patkányokkal 7 napon 
át etetett Hp szuszpenzió nem  okozott elváltozást a gyo
m orban, ugyanakkor a kórokozó kimutatható volt a 
nyálkahártyában (15). A kísérletesen indukált fekélyt 
azonban súlyosbította a bakteriális fertőzés (15).

Vizsgálatainkban arra a kérdésre  kerestük a választ, 
hogy van-e direkt sejtkárosító  hatása akutan izolált 
patkány gyomornyálkahártya sejtjeire az em beri gyo
m or és duodenum biopsziás m intáiból tenyésztett Hp 
hom ogenizátumnak. A hom ogenizálás módszere alkal
m as a baktériumban jelenlevő és szétesésekor felsza
baduló anyagok, toxinok d irek t tanulmányozására. Vizs
gálatuk továbbá, hogy alkohol és indometacin okozta 
sejtkárosodási modellben (5) képes-e a Hp a jelzett ká
rosító  ágensek hatásait m ódosítan i (súlyosbítani vagy 
csökkenteni). Az említett v izsgálatok a Koch-féle alap
elvek közül a harmadik elv egy részét próbálták tisz
tázni.

Módszerek

H. pylori kultúra nyerése
A baktériumot gyomor- és nyombélfekélyben szenvedő bete
gek biopsziás mintájából izoláltuk, majd módosított csoko- 
ládéagar táptalajon tenyésztettük mikroaerofil környezetben. A 
fertőzés létét szövettanilag és ureáz teszt segítségével bizonyí
tottuk. A bakteriális szuszpenziót (108 baktérium/ml 20 mM 
Tris/HCl pufferban, pH 7,4) jég között ultrahanggal homoge
nizáltuk (30 W, 6 egymást követő 30 sec-os kezelés).

Kevert gyomornyálkahártya-sejtpopuláció előállítása 
A gyomornyálkahártya-sejteket Sprague-Dawley patkányból 
izoláltuk Nagy és mtsai módszere szerint (13). A módszer lé
nyege: az erektől és kötőszövettől megtisztított mirigyes gyo
mor részeit 0,5 mg/ml pronase E (type XXV, Sigma Chemical 
Co.), majd 10"’ M EGTA tartalmú oldatban inkubáltuk 30-30 
percig. Ezt követően a sejteket reszuszpendáltuk, majd egy fris
sen készített fiziológiás médiumban (0,157 M,pH 7,4) tároltuk, 
amely a következő alkotóelemeket tartalmazza (mM): 98,0 
NaCl, 5,8 KC1,2,5 NaHaPCh, 5,1 Na-piruvát, 6,9 Na-fumarát, 2,0 
glutamin, 24,5 HEPES-Na, 1,0 Trizma bázis, 11,1 D-glükóz, 1,0 
CaCh, 1,0 MgCh és 2,0 mg/ml (w/v) bovin szérum albumin. 
A kísérleteket ugyanebben a közegben végeztük. Az izolált 
sejtpopuláció három különböző sejtet tartalmazott: parie- 
tális (20-25%), fő- (40%) és mukózasejteket (40-45%). A sejtek 
kezdeti életképességüket 6-7 órán át megtartották (85- 
95%).

Toxikológiai vizsgálatok
1. H. pylori homogenizátum
A frissen patkányból izolált gyomornyálkahártya-sejteket 30 
percig inkubáltuk az emberi gyomor és duodenum nyálkahár
tyájából származó baktérium homogenizátumával (106—108 
baktérium/ml), 37 °C-os vízfürdőben folyamatos rázatás köz
ben. Az inkubáció végén a sejteket centrifugáltuk, majd 10 per
cig a fiziológiás oldatban tároltuk. Ezt követően a felülúszót 
használtuk a további biokémiai mérésekhez.
2. Alkohol
Az emberi eredetű Helicobacter-homogenizátummal előkezelt, 
átmosott sejteket 15%-os etil-alkohollal (Reanal, Budapest) 
inkubáltuk 5 percig (ECso = 15%). A továbbiakban a sejteket 
fent leírt módon készítettük elő egyéb vizsgálatokra.
3. Indometacin
A bakteriális homogenizátummal előinkubált, átmosott sej
teket 10“8-10_3Mindometacinnal (Chinoin, Budapest) kezeltük 
5 percig ( E D 5 0  = 10"3 M). Ezen folyamat után a fent leírt módon 
jártunk el.

Tripánkék teszt
A tripánkék festéket az ép parietális, fő- és mukózasejtek nem 
veszik fel, ugyanakkor a festék a károsodott sejtek membránján 
át a citoplazmába diffundálva kékre festi azokat (2). Ilyen mó
don a tripánkék festés alkalmas az élő és elpusztult sejtek külön
választására. A sejtszuszpenziót 0,14%-os tripánkék (Sigma 
Chemical Co.) oldattal inkubáltuk (egyenlő volumenben), majd 
a sejtek leszámolása után az életképességet %-ban fejeztük ki.

Biokémiai mérések
1. Tejsav dehidrogenáz (LDH) aktivitás mérése
A tejsav dehidrogenáz enzim a sejtek citoplazmájában lo- 
kalizálódik. Ha ezen enzim a sejtek felülúszójában megjele
nik, akkor az a membránkárosodások paramétereként értékel
hető. A tejsav dehidrogenáz enzim aktivitásának meghatározá
sa kolorimetriás módszeren (NAD+-NADH redukció) alapul 
(4). Az enzim aktivitását mU/min/106 sejt egységben fejeztük 
ki.
2. Szukcinil dehidrogenáz (SDH) aktivitás mérése
A szukcinil dehidrogenáz mitokondriális enzim, amelynek ak
tivitása egyenesen arányos a mitokondriumok épségével (11). 
Az enzim aktivitását a formazán mennyiségének meghatá
rozásával mérhetjük, amelyet nmol/min/2 x 106 sejt egységben 
adtunk meg.
3. Etidium bromid-DNS (EB-DNS) fluoreszcencia mérése 
A sejtmag károsodásakor kiszabaduló DNS etidium bromidhoz 
kötődve intenzív fluoreszcenciát ad (7), amelynek mérése alkal
mas módszer a sejtek pusztulásának megítélésére. A fluoresz
cencia mértékét U/107 sejt egységben fejeztük ki.

Statisztikai módszerek
Három párhuzamos mérést hajtottunk végre minden sejtizolá
ciós mintából, tehát 12 mérési sor eredményeit tüntettük fel az 
ábrákon (átlag ± SEM). Az eredményeket egymintás t-próbával 
értékeltük. Ha a p értéke < 0,05, akkor az eredményt szig
nifikánsnak tekintettük.

Eredmények

1. A H. pylori homogenizátum direkt sejthatása 
Az em beri Hp 106-108 homogenizált baktérium /m l ta r
talm ú oldatával 30 percig inkubáltuk a sejteket, azonban 
nem tudtunk  direkt sejtkárosító hatást kim utatni sem 
tripánkék teszttel, sem LDH aktivitás, illetve EB-DNS flu
oreszcencia mérésével (1. és 2. ábra).
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1. ábra: Patkány izolált gyomornyálkahártya-sejtjeinek 
életképessége tripánkék teszttel vizsgálva. (EtOH = etilalkohol) 
n a preparálások száma, 12 a vizsgálatok száma (átlag ± SEM)
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2. ábra: A tejsav dehidrogenáz (LDH) aktivitás és az etidium 
bromid-DNS fluoreszcencia változása patkány izolált 
gyomornyálkahártya-sejtek felülúszójában 
(EtOH = etilalkohol) (1.1. ábrát)

3. ábra: Indometacin (IND)-kezelés hatása patkány izolált 
gyomornyálkahártya-sejtjeinek életképességére tripánkék 
teszttel vizsgálva (1.1. ábrát)

4. ábra: Szukcinil dehidrogenáz aktivitás változása patkány 
izolált gyomornyálkahártyasejtjeiben 
(IND = indometacin) (1.1 ábrát)

2. Alkohol és H. pylori kom binált hatása
30 perces Hp hom ogenizátum m al (106—108 baktéri- 
um/ml) tö rtén t előinkubáció után nem találtunk szig
nifikáns különbséget a 15%-os alkohol okozta sejtkáro
sodás m értékében sem morfológiailag,sem biokémiailag 
vizsgálva (1. és 2. ábra).

3. Indometacin és H. pylori kom binált hatása
30 perces homogenizált 107 baktérium /m l oldattal 
történt előkezelés nem okozott szignifikáns változást a 
sejtek életképességében 10~8-10-3 M indomethacin ha
tására tripánkék teszttel, valam int SHD aktivitás m éré
sével vizsgálva (3. és 4. ábra).

Megbeszélés

Vizsgálatainkban gyomor- és nyombélfekélyes betegek nyálka
hártyájából izolált és tenyésztett Hp homogenizátum direkt 
sejthatását tanulmányoztuk kevert sejtpopulációjú, akutan izo
lált patkány gyomornyálkahártya-sejteken. Az alkalmazott mo
dell alkalmas arra, hogy kiküszöbölje az in vivo körülmények 
között természetesen jelenlevő egyéb hatásokat, pl. az im
munrendszer válaszreakcióját a fertőzésre. A homogenizálás 
segítségével pedig a baktériumok szétesésekor felszabaduló 
anyagok, toxinok hatásait tanulmányozhattuk direkt módon.

A Hp hatásmechanizmusának lényege, hogy a baktérium ál
tal termelt ureáz enzim a karbamidból ammóniát szabadít fel. 
Az ammónia önmagában károsítja a gyomornyálkahártyát 
(14), és súlyosbíthatja az egyéb károsító ágensekkel létrehozott 
sérülést.

Vizsgálataink azt m utatták, hogy a homogenizált Hp- 
törzs (és toxinja) sem önm agában, sem alkohollal és in- 
dometacinnal kombinálva nem  képes direkt sejtkárosító 
hatást kifejteni.

Negatív vizsgálati eredményeinkre több lehetséges 
magyarázat is adható: a) számos adat szól amellett, hogy 
a H. pylori fertőzés patogenezisében fontos szerepet já t
szanak a szöveti reakciók (pl. az immunrendszer); b) a 
baktérium  hom ogenizátum ának felülúszója kem otak- 
tikus faktorokat tartalm az; c) az IgE-váiasz m iatt a 
hízósejtek is részt vesznek a folyamatban (1), így elkép
zelhető, hogy az IgE-mediálta I. típusú hiperszenzitivi- 
tásnak van szerepe a nyálkahártya-károsodás k iala
kulásában a hízósejtm ediátorok (pl. tumor necrosis fac
tor, leukotriének, platelet aggregating factor) felszaba
dulása révén; d) a neutrofd-aktiváció (amelyet a b ak té ri
um felszíni proteinjei és kem otaktikus faktorok indukál
nak) szintén fontos tényező lehet az oxigén szabad gyö
kök generálásában (6); és e) a Hp (illetve annak toxinja) a 
gasztrointesztinális nyálkahártya károsítását nem  aku
tan és direkt m ódon hozza létre.

Természetesen fennáll annak  a lehetősége is, hogy a 
Hp az em beri szervezetben csupán egy opportunista 
kórokozó. Koch alapelvei szerint ugyanis nincs egyértel
mű bizonyíték arra, hogy ez a fertőzés gasztroduodenális 
fekélyt okozna.

Az emberi gyomor és duodenum nyálkahártyájában kimu
tatható Hp (ureáz pozitivitás, szövettani jelenlét és pozitív 
tenyésztési eredmény) és az egyes betegségek közötti (matema
tikai módszerekkel bizonyítható) összefüggés nem jelent(het) 
egyértelmű etiológiai kapcsolatot a gasztrointesztinális beteg
ségek létrejöttében: pl. Sonneberg-pozitív összefüggést talált a 
konyhasófogyasztás mértéke és a gyomorfekély létrejötte kö
zött az USA-ban (17). Az eredeti álláspont eredeti formájában
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nem igaz (vagyis az, hogy a konyhasó a gyomorfekély közvetlen 
oka), de alaposan átgondolva mégis van a megfigyelésnek 
igazságtartalma. A hypertoniás betegek jelentős része gene
tikailag nátrium-kloridra responder, s így a hypertonia ki
alakulásának egyik táplálkozási faktora a konyhasó bevitelének 
mértéke. A hypertoniás (és rosszul vagy nem is kezelt) betegek 
agyvérzést kaptak, amely a stress-ulcus kialakulásának egyik 
fontos faktora.

Ezen analógiát elfogadva új utakat kellene keresni a 
Hp és a gasztrointesztinális betegségek (állapotok) kap
csolatában. Különösen akkor kell a „höm pölygő” iro
dalom  igazságán elgondolkodni, mikor az em lített iro
dalom  állításait a klinikum nem  igazolja: a Hp infekció 
jelenléte a nyombélfekélyes betegekben közel 100%-os, 
valamival kisebb ezen ráta a gyomorrákos betegekben. 
Van-e összefüggés a nyombélfekély és a gyom orrák 
között emberben? A válasz világos és egyértelmű; nincs 
(függetlenül attól, hogy tudtuk-e, hogy a nyombélfeké
lyes betegek Hp pozitívak vagy sem). Az azonban egyér
telm ű megfigyelés, hogy az egyéb ágensekkel létrehozott 
nyálkahártya-sérülést a Hp tovább súlyosbíthatja. Nem 
meglepő, hogy a nyálkahártya-károsító ágens hatását 
több faktor (pl. éppen a Hp) jelenléte fokozza. Ezen meg
figyelések eredményeként magyarázatot kaphatunk arra 
a klinikai tényre is, hogy a H p fertőzött betegeken m iért 
gyakoribb a fekélybetegség recidívája.

IRODALOM: 1. Aceti, A., Celestino, D., Caferro, M. és mtsai: 
Basophil-bound and serum immunoglobin E directed against 
Helicobacter pylori in patients with chronic gastritis. 
Gastroenterology, 1991,101, 131-137.-2.Baur, H., Kasperek, S., 
Pfaff, E.: Criteria of viability of isolated liver cells. Z. Physiol. 
Chem., 1975,356, 827-838. -  3. Beil, W, Birkholz,C., Wagner, S. 
és mtsa: Interaction of Helicobacter pylori and its fatty acids 
with parietal cells and gastric H+/K+-ATPase. Gut, 1994, 35, 
1176-1180.-4. Bergmeyer, H. U., Bern, T. E.: Colorimetric assay 
with L(+) lactate, NAD, phenazone methosulphate and INT. In 
Methods in Enzymatic Analysis. Bergmeyer, H. U. (Ed.) 
Academic Press, New York, 1974, 579-582. old. -  5. Bódis, B., 
Karádi, O., Nagy, L. és mtsa: Effect of ethanol, indomethacin and 
their combination on mixed gastric mucosal and Sp2 cells in

vitro. Can. J. Physiol. Pharmacol., 1994, 72 (Suppl 1), 605. -  6. 
Chadwick, V. S.: H. pylori-induced neutrophil activation and 
production of toxid oxygen radicals. In Helicobacter pylori -  
Basic Mechanism to Clinical Cure. Hunt, R. H., Tytgat, C. N. J. 
(Eds.) Kluwer Academic Publishers, Bodrecht, Boston, London, 
1994, 207-213. old. -  7. Dey, C. S., Majumder, G. C.: A simple 
quantitative method of estimation of cell-intactness based on 
ethidium bromide fluorescence. Biochem. Int., 1988, 17, 
367-21A. -  8. Figura, N., Crabtree, J. E.: H. pylori vacuolating 
toxin. In Helicobacter pylori -  Basic Mechanisms to Clinical 
Cure. Hunt, R. H., Tytgat, C. N. J. (Eds.) Kluwer Academic 
Publishers, Bodrecht, Boston, London, 1994, 222-231. old. -  9. 
Loffeld, R. J., Willems, I., Flendrig, J. A. és mtsa: H. pylori and 
gastric carcinoma. Histopathology, 1990, 17, 537-541. -  10. 
Marshall, B. J., Armstrong, J. A., McGechie, D. B. és mtsa: Attempt 
to fulfil Koch’s postulates for pyloric campylobacter. Med. J. 
Aust, 1985,142,436-439. -11. Mosmann, T: Rapid colorimetric 
assay for cellular growth and survival: application to prolifera
tion and cytotoxicity assays. J. Immunol. Methods., 1983, 65, 
55-63. -  12. Moss, S., Calam, J.: Helicobacter and peptic ulcers: 
the present position. Gut, 1992,33,289-292. -  13. Nagy, L, Szabó, 
S., Morales, R. E. és mtsai: Identification of subcellular targets 
and sensitive tests of ethanol-induced damage in isolated gas
tric mucosal cells. Gastroenterology, 1994, 107, 907-914. -  14. 
Nagy, L , Morales, R. E., Kusstatscher, S. és mtsa: Ammonia or 
ethanol-induced rapid activation and release of cathepsins B, L 
and H in gastric mucosal injury. Gastroenterology, 1992, 102, 
A 607. -  15. Ross, J. S., Bui, H. X., del-Rosario, A. és mtsai: 
Helicobacter pylori. Its role in the pathogenesis of peptic ulcer 
disease in a new animal model. Am. J. Pathol., 1992,141,721-727. 
-  16. Sarosiek, J., Namiot, Z., Marshall, B. J. és mtsai: Breakdown 
Mechanisms to Clinical Cure. Hunt, R. H. Tytgat, C. N. J. (Eds.) 
Kluwer Academic of the mucus layer by H. pylori. In Helico
bacter pylori -  Basic Puslishers, Bodrecht, Boston, London. 
1994.123-138. old. -  17. Sonnerberg, A.: Dietary salt and gastric 
ulcer. Gut, 1986,27, 1138-1142. -  18. Taylor, D. N., Blaser, M. ].: 
The epidemiology of Helicobacter pylori infection. Epidemiol., 
Rev., 1991, 13, 42-59. -  19. Warren, J. R.: Unidentified curved 
bacilli on gastric epitelium in active chronic gastritis.Lancet, 
1983, 1, 1273. -  20. Wyle, F. A., Chang, K. J., Tarnawski, A.: 
Helicobacter pylori: pathogenetic mechanisms. In The stomach: 
physiology, pathophysiology and treatment. Domschke, W., 
Konturek, S. J. (Eds.) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest, 
1993,198-211. old.

(Mózsik Gyula dr., Pécs, Ifjúság útja 13.7643)

Strausz János
Íízerfc.)

Bronchologia

0  Springer

Strausz János (szerk.): BRONCHOLÓGIA
A hörgők endoszkópos vizsgálatát nemcsak a pulmonológusok, hanem gyermekgyó
gyászok, 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.) Bronchologia című könyvét 
példányban.
Megrendelő neve:......................................................................................................
Címe:.........................................................................................................................
Számla címzettje:.....................................................................................................

1752



ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Húgycsövön át végzett lézeres és hagyományos prostatectomiák 
összehasonlító vizsgálata

Szolnoki György dr.
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház Urológiai-Sebészeti Osztály (főorvos: Wabrosch Géza dr.)

A szerző a lézeres prostatectom iák közül a szem ellen
őrzése mellett végzett, non-contact, oldalra tüzelő 
N d : YAG lézerrel kezelt 9 betegének adatait veti össze 9 
másik, random  m ódon kiválasztott transurethralis re- 
sectioval kezelt beteg adataival. Elemzi a szérum Na+, 
K+ és a hem atokrit értékeket. Vizeletáramlási vizsgála
tokkal és a hólyag residuum  mérésével értékeli a be
avatkozás hatékonyságát. A betegek panaszainak vál
tozását az úgynevezett nemzetközi prostata tünet pon t
értékekkel hasonlítja össze. Külön kitér a beavatkozá
sok gazdaságossági m utatóira, elemzi az ápolási napok 
számát. Az eredmények alapján megállapítja, hogy az 
alkalmazott lézeres m ódszer alkalmas a benignus 
prostata hyperplasia okozta obstructios tünetegyüttes 
megszüntetésére. A lézeres beavatkozás miniinvazív jel
legéből eredően -  egyelőre -  elsősorban a fokozott 
kockázatú csoport betegei kezelendők e módszerrel. A 
szerző szerint a lézeres beavatkozás a hagyományos 
transurethralis prostata resectio alternatívája lehet.

Kulcsszavak: lézeres prostatectomia,VLAP,TURP, N d: YAG lé
zer

Comparison of transu re th ra l laser prostatectom ies 
with traditional resection of prostate. From the laser 
prostatectomies the author compares the param eters of 
his 9 patients treated with eye controlled, non-contact, 
side firing Nd : YAG laser with random ly selected 9 pa
tients undergoing transurethral resection of prostate. 
He values the effectiveness of the m ethod by m easuring 
the flow and the residual volume. He follows the 
changes in the complains of the patiens with the 
International Prostate Symptom Score. He also presents 
the days of the hospital care and the. economical rates of 
treatment. According to the results he points out that 
the applied laser m ethod has the ability to relive the 
syptoms of bladder outlet obstruction caused by the 
benign hyperplasy of prostate. Resulting from the mini- 
invasive quality of the laser treatm ent it is suitable 
above all for high risk group of patients. In the autor’s 
opinion the laser treatm ent could be an alternative to 
the traditional transurethral prostatectomy.

Key words: laser prostatectomy, VLAP, TURP, Nd : YAG laser

A benignus prostata hyperplasia (BPH) okozta obstructios 
tünetek és panaszok operatív megszüntetésére a trans
urethralis prostata resectio (TURP) és a különböző típusú 
nyüt műtéti feltárást igénylő beavatkozások ismeretesek.

A TURP-ot világszerte alkalmazzák a BPH okozta tü 
net- és panaszegyüttes megszüntetésére. A módszer lé
nyege: transurethralis electroresectio során az obstruc- 
tiót okozó prostataállom ány eltávolítása. A m ódszer 
eredményes és sikeres m űtétként elismert beavatkozás, 
mégis sok kritika illeti. Évek, évtizedek óta a TURP m or
biditási számadatai változatlanul magasnak mutatkoz
nak (akut szövődmények előfordulása: 18%, késői szö
vődmények: 5-6%, retrograd ejakuláció: 50-90%) (4). Az 
utóbbi években a m űtéti technika fejlődése, a m űtéti idő 
lerövidülése, az operatőr ügyessége és m űtéti rutinja, az 
instrum entárium  m űszaki tökéletesedése sem eredm é
nyezte e magas m orbiditási arány csökkenését.

Ezért m erült fel a TURP módszer alternatívájának 
szükségessége (3).

Rövidítések: BPH = benignus prostata hyperplasia; IPSS = interna
tional prostate symptom score; Nd : YAG = neodynium : yttrium-alu- 
minium-granat laser; TURP = transurethral resection of prostate; 
VLAP = visual laser ablation of prostate

Anyag és módszer
A Szent János Kórház Urológiai Osztályán 9 lézeres prostatec- 
tomiát végeztünk VLAP (Visual Laser Ablation of Prostate) 
módszer szerint. Nyolc beteg az ún.„high risk” csoportba tarto
zott (2), akiknél a hagyományos TURP-ot (vagy az indokolt 
nyílt műtétet) súlyos belgyógyászati állapotuk vagy kísérő 
betegségük miatt elvégezni nem lehetett. Az 1. táb láza t a VLAP- 
pal kezelt betegek főbb adatait mutatja.

Normális PSA (prostata specifikus antigén) érték, BPH-ra 
utaló tapintási lelet, ultrahang vizsgálat (volumen meghatá
rozás), cystoscopia (hátsó húgycső lemérése, középső lebeny 
megítélése), laborparaméterek felvétele, cystomanometria, 
flowmetria, residuum mérése voltak a feltétlenül fontos és 
szükséges előzetes vizsgálatok.

A VLAP-os betegek átlagos életkora 72 év volt (53-84 év), a 
TURP-os betegek korátlaga 71 évnek (62-81 év) bizonyult. A 
beavatkozásokat a finn Lasermatic YO gyár Yaguar Model 3580 
(KAPSCH) készülékével végeztük 600 pm átmérőjű oldalra 
tüzelő kvarc szálat használva (8).

Az eljárás során a N d: YAG lézersugár kvarcszálon át vezet
hető a hátsó húgycsőbe. A kvarcszál végén speciális prizma a 
„gyógyító sugarat” 90°-kal eltéríti (oldalra tüzelő módszer, azaz 
side fireing technika), ezáltal lehetővé válik a húgycsövet komp
rimáló prostata lebenyek lézerkezelése.

A 2,5 cm, vagy ennél rövidebb hátsó húgycső esetén a 
hólyagnyaktól „kifelé” 1 cm-re, tehát a nyak s a colliculus semi
nalis távolság felénél kell a 4 irányú kezelést végezni. A 2,5 cm- 
nél hosszabb hátsó húgycsőnél egy második pozíciójú, újabb 4
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1. táblázat: A vizsgált betegcsoport műtéti rizikót jelentő 
alapbetegségei, az urológiai status, a prostata műtét előtti 
volumene és a VLAP utáni eredmény összefoglalása

Beteg
neve/kora

(év)

Kísérő Urológiai Prostata 
betegség státusz volumen 

(cm3)

VLAP utáni 
eredmény

G.I.
71

agylágyulás, BPH, komp
magas vér- lett retentio 
nyomás

60 retentio mentes

P.J.
63

cukorbeteg- BPH II. 
ség

35 retentio mentes

A.B.
69

magas vér- BPH II.
nyomás,
Parkinson-kór

44 retentio mentes

R.G. kétoldali BPH, komp- 51 minimális
73 csípőpro- lett retentio 

tézis,
ISZB

retentio

Dr.H. B. agyi érelme- BPH, komp- 46 közepes fokú
82 szesedés lett retentio retentio

Dr.S.P.
53

nincs BPH II. 33 retentio mentes

H.J. agyi érelme- BPH II. 48 minimális
84 szesedés,

ISZB
retentio

V.L.
75

tüdőfibrózis, BPH II. 
koronária 
bypass 
(Syncumar)

40 retentio mentes

Sz.A.
78

cukorbeteg- BPH II. 
ség, májzsu
gor

38 retentio mentes

irányú kezelést kell megejteni az első sorozattól 2 cm-re dista- 
lisan. A középső prosztata lebenyek esetén 3 és 9 óránál is (a 2, 
4, 8,10 órai pozíción túl) lehet irradiációt végezni. Az inconti
nentia veszélye miatt a veru montanumot 'h  cm-nél jobban 
megközelíteni a besugárzási ponttal tilos (7).

A kezelés 40 wattal 90 másodpercig tart, vagy 60 wattal 60 
másodperc időtartamra van szükség (3).

A N d: YAG lézer (1064 nm hullámhosszon) szöveti penetra- 
tioja mélyreterjedő, minimálisan 10 mm, maximálisan 20 mm 
mélységű a szöveti necrosis, ezért megfelelő teljesítménnyel al
kalmazva a szövetben thermocoagulatiot okoz (6). A lézer 
hatására bekövetkező szöveti koaguláció teremti meg a későbbi 
prostataállomány csökkenést, ugyanis e necrotizált szövet 8-10 
hét alatt „kioldódik”, illetve reabsorbeálódik. A N d: YAG lézer
hez hasonló tulajdonságú napjaink új lézere, a dióda lézer, 
amely 805 nm-es hullámhosszon működik és teljesítménye ma 
már eléri a 25-40 wattot, amely szükséges és elegendő a VLAP- 
hoz (9).

Kezdetben általános érzéstelenítésben, később csak helyi 
érzéstelenítésben végeztük a beavatkozást. Nyolc esetben epi- 
cytostomát helyeztünk be műtét előtt, egyik betegünknél ezt a 
kisegítő eljárást elhagytuk, a hűtést forszírozott beáramlású 
folyadékkal biztosítottuk. Kezeléseket 40W teljesítménnyel, 
pontonként 90 másodpercen keresztül a korábban tárgyalt 
technikával végeztük.

Eredmények

A VLAP módszer értékelését a TURP m etódus azonos 
param étereinek összevetésével kíséreltük meg (1). Az 
összehasonlítással egyrészt azt kívántuk bizonyítani, 
hogy a VLAP önálló, új m ódszer a BPH okozta obstructiv 
tünetek és panaszok megszüntetésére, m ásrészt a „gold 
standard” TURP módszerrel összevetve is „megállja a 
helyét”. A kritikai értékelés egyben m inősítésre is le
hetőséget ad. A VLAP-os betegek adatait 9 TURP-on át

esett beteg adataival hasonlítottuk össze. Ezeket a bete
geket random  m ódszerrel választottuk ki, döntően a lé
zeres prostatectomiákkal azonos időben történt trans- 
urethralis prostata resection átesett betegek közül.

Az összehasonlítást labor paraméterekkel, áramlási 
adatokkal, reziduális vizelet volumen értékekkel, és az 
IPSS (international prostate symptom score) pontszá
m okkal (5) végeztük el. Összevetettük a két csoport be
tegeinek m űtét utáni kórházi ápolási idejét is.

SeNa+ szin t vizsgálata
Valamennyi beteg műtét előtti és műtét utáni SeNa+ és SeK+ 
értékét meghatároztuk. A VLAP csoport betegeinek műtét előt
ti átlagos SeNa+ értéke 141 mmol/1, a TURP csoport betegeinél 
pedig 142 mmol/1 volt. Gyakorlatilag azonos értékekről van szó. 
A beavatkozást követő 2. órában vett vérminták azonban már 
némileg eltérőek. A VLAP-os csoportban „csak” 1,6 mmol/l-nyi 
a SeNa+ érték csökkenése, míg a TURP-os betegeknél az át
lagérték 137,8 mmol/l-re változott, tehát a kiindulási értékhez 
képest 4,2 mmol/l-nyi csökkenést regisztráltunk. E csoport 
SeNa+ szintjének csökkenése tendenciáját tekintve nemcsak az 
átlagot nézve volt fokozottabb, hanem minden egyes betegre 
vonatkozóan is érvényes volt.

A SeNa+-szint csökkenését a műtét előtt és alatt adott infú
ziós kezelés (500-1000 ml) volumen hígító hatásának tulaj
donítottuk.

így van ez a TURP-os betegeknél is, de itt a hígulás mértéke 
nagyobb, amelyet enyhe intravasalis folyadék beáramlással 
(TÚR szindróma szerű állapot) magyarázunk. Arra hivatko
zunk, hogy a TURP során erek nyílnak meg és a műtéti területre 
beáramló mosófolyadék óhatatlanul az érpályába kerül(het); 
amely végül is -  a keringő volumen növekedése miatt -  a kom
penzáló mechanizmusok ellenére is nagyobb mértékű SeNa+- 
szint csökkenéshez vezet.

SeK* szin t vizsgálata
Az előzőekhez hasolón a két csoport műtét előtti és utáni SeK+ 
értékeit is összehasonlítottuk. A preoperatív SeK+ értékek átla
ga 4,40 mmol/1 (VLAP), illetve 4,42 mmol/1 (TURP) voltak. A 
műtéttet követő 2. órában a SeK+ szint a VLAP csoportnál 4,43 
mmol/1, míg a TURP csoportnál 4,12 mmol/l-re változott. A 
SeK+ értékek összevetése is alátámasztja azt a tapasztalatunkat, 
hogy TURP esetén intravasalis folyadékvolumen növekedés lép 
fel (ez SeK+-szint csökkenésében nyilvánul meg), szemben a 
VLAP módszerrel, amikor folyadékfelszívódás nem történik. A 
lézer koaguláció során érlumen elzáródás következik be (érlu
men megnyitás nincs), tehát a mosófolyadék intravasalis be
áramlása kizárt.

A műtét utáni SeK+ értékek változását értékelve megállapí
tottuk, hogy VLAP esetén folyadék felszívódásra nem kerül sor, 
míg TURP során ez minden esetben bekövetkezik.

Hematokrit érték vizsgálata
Összehasonlítottuk a két csoport hematokrit értékeit is. A kiin
dulási hematokrit érték mindkét csoportban lényegében 
azonos volt (VLAP-Ht = 0,42,TURP-Ht = 0,44).

A posztoperatív hematokrit érték a VLAP csoportnál kis 
mértékben csökkent (Ht = 0,408). Ezt a csökkenést az infúziós 
kezelés következményeként értékeltük. A TURP csoport min
den egyes tagjánál a preoperatív hematokrit érték legalább 
10%-os csökkenését regisztráltuk a 2. posztoperatív órában 
(Ht = 0,352). A magyarázat kézenfekvő és egyszerű. A TURP 
során mindig fellépő kisebb-nagyobb mértékű vérzés vér- 
veszteséget okoz, amely a hematokrit csökkenésében nyilvánul 
meg. (A vérzés egyik betegünk esetében olyan mértékű volt, 
hogy 2 egységnyi transzfúziót is adnunk kellett.)

A két csoport műtét előtti és utáni laboratóriumi értékeinek 
(SeNa+, SeK+, hematokrit) vizsgálata egzaktul bizonyítja, hogy 
a VLAP módszer során folyadék felszívódás és vérzés nincs. 
Ezzel szemben a TURP csoport betegeinél, a vérzés obiigát. A 
TURP beavatkozás során a mosófolyadék intravasatioja révén a 
keringő folyadékvolumen időszakos növekedése következik be,
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1. ábra: Áramlási értékek VLAP, ill. TURP előtt és 1, 3, 6 és 12 
hónap múlva

VLAP TU RP

□ V//A ■ ■

P r a e -
o p e r a t iv

1 3 6 12
h ó n a p  m ú lv a

3. ábra: IPSS értékek VLAP, ill. TURP előtt és 1,3,6 és 12 hónap 
múlva

vízmérgezés szerű állapot lép fel, még ha ez klinikailag nem is 
manifesztálódik. A két folyamat együttes hatása a keringő vér
volumen egyértelmű felhígulásához vezet. (A vér sejtes ele
meinek volumene csökken, míg a folyadékhányad nő.)

Könnyen megállapítható, hogy a VLAP kisebb megterhelést 
jelent a beteg számára, mint a TURP beavatkozás. VLAP során 
folyadék felszívódás és vérzés nincs, a keringést többlet megter
helés nem éri. A posztoperatív kórlefolyás egyszerűbb, köny- 
nyebb. Az elektrolit- és vízháztartás nem szorul korrekcióra. Ért
hető, hogy a VLAP utáni posztoperatív szakra nem jellemző a 
lábadozás, és a szervezet általános regenerációjára nincs szük
ség.

Áramlási értékek vizsgálata
A VLAP m ódszer előnyeit és hátrányait vizsgálva össze
hasonlítottuk e csoport betegeinek m űtét előtti és után 
(1, 3 ,6  és 12 hónapos) áramlási értékeit a TURP-os cso
port hasonló időpontban m ért adataival. Az 1. ábra a két 
csoport áram lási értékeinek összehasonlító adatait m u
tatja.

M egállapítottuk, hogy m indkét csoport betegeinek 
m űtét előtti áramlási görbéje alacsony (VLAP csoportnál
4,5 m l/m p, TURP csoportnál 6,5 m l/mp). A beavatkozás 
utáni 1. hónap végén a lézeres csoport betegeinek átlagos 
áram lási értéke megduplázódott (10,3 m l/m p), a trans- 
urethralisan rezekált csoport betegeinél ez az adat 
csaknem  m egháromszorozódott (18 m l/m p). A TURP 
csoportban a m űtét után - közism erten -  azonnal növek
szik a flow. Az áramlás ugrásszerű javulása bizonyítja, 
hogy a m űtét sikeres volt, kellő prosztata állomány került
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2. ábra: A hólyagresiduum értékei VLAP, ill. TURP előtt és 1,3r - 
6, és 12 hónap múlva

eltávolításra. A VLAP-os csoportban az első hónapban 
még nem  fejeződik be a koagulálódott prosztataállo
mány „kioldódása”, ez fokozatosan, az idő múlásával 
párhuzam osan növekvő m értékben történik. Ezért az el
ső hónapban m ért áramlás még nem végleges, további 
növekedésre lehet számítani. Ezt igazolják m éréseink is. 
A harm adik  hónapban m ért átlagos érték (14,2 m l/m p) 
csaknem  40%-kal haladja meg az első hónapban re
gisztrált áram lási értéket. A TURP csoport harm adik  h ó 
napban m ért áramlási értékei a m űtét utáni (vagy az első 
hónapban regisztrált) átlagos áramlási értékekhez ké
pest kissé csökkennek, számszerűleg azonban nagyobb
nak mutatkoznak, m int a VLAP-os csoport hasonló 
időszakban m ért áramlási mutatói. A 6. és a 12. hónapban 
m ért áram lási értékek a 3. hónap végén m ért ered
ményekkel csaknem azonosak voltak (mindkét csoport
ban), vagyis m ind a lézeres, m ind a rezekciós eljárás 
tartós eredm ényűnek mutatkozik.

M egállapítottuk, hogy időben eltérően változnak a 
VLAP-os és a TURP-os betegcsoport posztoperatív 
áram lási paraméterei. A lézeres csoport betegeinél az 
áram lási értékek fokozatosan emelkednek, a TURP cso
portban az áramlás a m űtét után azonnal jelentősen 
megemelkedik és mértéke fennm arad, vagy alig csökken. 
A kisfokú csökkenés egyben a gyógyulás jele, a rezekciós 
üreg behám osodik, tágassága mérséklődik.

Hólyagretentio vizsgálata
Összehasonlító vizsgálatainkat a m űtét előtti és a m űtét 
utáni 1., 3., 6. és 12. hónapban m ért átlagos residualis 
vizeletmennyiségi adatokkal is kiegészítettük. A két cso
portban azonos irányú tendencia mutatkozik. A hólyag
retentio mennyisége csökken. Minőségi különbség nem 
m utatható ki. A VLAP és a TURP csoport betegeinek 
m űtét előtt, m űtét után 1. és 3., 6. és 12. hónapos retentios 
értékeit m utatja a 2. ábra. Az ábra adatait értékelve 
megállapítjuk, hogy mindkét m űtéti típus során a kívánt 
cél megvalósult, a hólyagretentio mértéke csökkent, 
csaknem megszűnt.

IPSS szám ok vizsgálata
Igen tanulságos a VLAP és a TURP csoport betegeinek 
IPSS szám ának összevetése (3. ábra).

A VLAP csoport betegeinek kiinduló, preoperatív 
IPSS értékszám a mágasabb. Ez így „természetes”, hiszen
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ezek a betegek súlyosabb és huzamosabb idejű pánaszok 
után, lényegesen hosszabb konzervatív kezelést követően 
kerültek műtétre, mint a TURP csoport betegei (akiknél a 
m űtéti beavatkozás lehetősége és igénye gyorsabban 
adódott, m int a magas rizikójú VLAP-os csoporténál).

A pontértékek elemzésénél megállapítottuk, hogy a 
VLAP csoport betegei az első hónap végén elégedetteb
bek, m int a hasonló idejű TURP-os betegek. Azt gondol
juk, hogy rosszabb helyzetükből a viszonylagos javulá
sukat jobban értékelik, elégedettebbek m int TURP-os 
társaik. Ez fontos megállapítás, m ert objektív javulásu
kat igazoló paramétereik (flow, residuum), rezekált tá r
saik hasonló idejű értékeit nem  érik el. A VLAP-os és 
TURP-os csoport harm adik  hónap végi pontértékei 
azonban m ár gyakorlatilag azonosak, sőt 6, illetve 12 hó
napos követés során sem változnak, mindkét csoportnál 
kedvezően alacsonyak m aradnak.

Ápolási idő
Az ápolási napok átlaga a VLAP csoportnál 3,4 nap volt, 
míg a TURP-pal kezelt betegeknél 5,7 napnak m utatko
zott az átlagos ápolási idő. Az átlagosan 2,3 nappal rövi- 
debb posztoperatív kórházi tartózkodás egyértelm űen a 
VLAP módszer előnyeként értékelhető. A kórházi ápo
lási idő rövidsége és a beavatkozás mentes posztoperatív 
időszak a VLAP csoport, m íg a hosszabb kórlefolyás, a 
posztoperatív szoros felügyelet és gondos ápolás a TURP 
beavatkozáson átesett betegek jellemzői.

Megbeszélés

Az eredmények értékelése alapján megállapítható, hogy 
a VLAP a betegek keringését nem  terhelte. Intravasalis 
folyadék felszívódása -  a mosófolyadéktól -  esetükben 
nem  következett be (8). A beavatkozás vértelen. A TURP 
csoport betegei különböző m értékű vérhígulás (főleg a 
mosófolyadék érpályába kerülése miatt) m indig bekö
vetkezik, esetenként vízhajtóra vagy ionpótlásra is szük
ség volt. A TURP-nál vérzés m indig fellép, a posztopera
tív hem atokrit értéke a m ű té t előttihez képest egyér
telm űen csökken. A posztoperatív értékek alapján is 
kitűnik, hogy mind a VLAP, mind a TURP ered
ményesnek bizonyult. Ezt az áramlási értékek jelentős 
javulása, a residualis vizeletmennyiség terápiás értékű 
csökkenése és az IPSS szám  emelkedése is igazolta.

Megállapítható, hogy a lézeres prostatectomiát köve
tően, a kisebb m értékű prostataállom ány csökkenés el
lenére -  szemben a TURP 20-30, vagy akár jóval több 
gram m nyi eltávolított prostata  volumenéhez viszonyítva 
- ,  kibővül, kitágul a hátsó  húgycső. Ez elegendő a 
vizelőképesség jó vagy megfelelő mértékű helyreállá
sához.

Mivel a VLAP csoport betegeit a hagyományos m űtéti 
beavatkozással megoperálni nem  lehetett, tehát e csoport 
betegei számára a VLAP m ódszer az egyetlen gyógyulási 
lehetőséget nyújtó m űtéti m etodika volt. A lézeres m űtét 
az életfunkciókat nem befolyásolta és miniinvazív m ódon 
maximális változást, a gyógyulást biztosította szám ukra. 
(NB: a transurethralis p rostata  ballondilatáció, a külön
böző stentek alkalmazása és az egyéb hőhatáson alapuló 
fizikai kezelési módok -  cryoterapia, cryocaustica, hy

pertherm ia, transurethralis therm oterapia -  is alkalmas 
módszerek lehetnek a vizelőképesség visszanyeréséhez, 
megfelelő indikáció esetén.)

Sokak véleményével szem ben (5) a beavatkozást 
miniinvazívnak ítéljük. Ezért a VLAP metódus jövőbeli 
szerepéről azt tartjuk, hogy a TURP módszer megfelelő 
alternatívájának fog bizonyulni és szélesebb körű elter
jedésére kell számítani. E két módszer előnyeit és 
hátrányait a 21a és 2/b táblázatban  foglaltuk össze.

21a és 2/b táblázat: A TURP (2/a táblázat) és a VLAP (2/b 
táblázat) módszer előnyei és hátrányai:

2/a táblázat:
A TURP módszer előnyei:

Jól bevált, kipróbált műtét 
Gyakorlott operatőr igen hatásosan operálhat 
Az eltávolított prosztata állomány függvényeként is gyors 
módszer (30-40 perc)
A kezelés költségei viszonylag alacsonyak 
A műtéti anyag nisztológiailag feldolgozható

A TURP módszer hátrányai:
Fájdalmassága miatt általános vagy vezetéses (lumbál; 
epidurál) érzéstelenítésben végezhető 
A műtéti beavatkozás megterhelést jelent a beteg számára 
A műtéti beavatkozás minimális feltételei: rendezett anyag
csere, kompenzált cardiorespiratorikus állapot, elvárhatóan 
ép neuro-pszichiátriai státusz
A műtéti beavatkozás -  jellegénél fogva -  vérvesztéssel jár, 
nagyobb vérzés vagy vérvesztés műtét alatt (sőt után is) fel
léphet
Akut posztoperatív szövődmények lehetősége viszonylag 
magas (TÚR szindróma, keringés megterhelés, sav-bázis, ion 
egyensúly zavar)
Késői szövődmények aránya évek óta magas, -  százalékos 
előfordulását a technika finomodása nem csökkentette (strik- 
turák kb. 5%, stressz incontinentia kb. 2%, retrográd ejakula- 
tio kb. 90%)

2/b táblázat:

A VLAP előnyei:
A „high risk” csoportba tartozó betegen is elvégezhető 
Műtéti megterhelést alig jelent, gyenge általános állapotú, 
még véralvadásgátolt vagy vérzékeny betegen is elvégezhető 
Kellően nem kooperáló betegnél (Jehova tanúi) is alkal
mazható
A műtét helyi érzéstelenítésben történhet 
A beavatkozás gyakorlott kézben rövid ideig tart 
Sem akut, sem késői szövődmény nem várható

A VLAP hátrányai:
Igen drága; egy új Nd : YAG lézer berendezés 5-10 millió Ft 
Az egyszer használatos, oldalra tüzelő kvarcszál költséges 
Helytelen szál alkalmazás esetén (pl.: ha érintkezik a szövet
tel) a szál károsodhat, tönkremehet, a kezelés hatástalanná 
válhat
A lézersugár hatásának mélységét csak feltételezni lehet, 
nem kívánt károsodás is lehetséges
Az eredmény hosszabb idő után -  8-12 hét múlva -  értékel
hető véglegesen
A műtét nem eredményez szövettani feldolgozásra alkalmas 
anyagot (NB: előzetes anyagvétel szükséges)

IRODALOM: 1. Hald, T: Review of current treatment of benign 
prostatic hyperplasia. European Urology, 1994, 25 (suppl. 1.), 
15.-2. Kabalin, ]. N., Gill, H. S.: Urolase Laser Prostatectomy in 
Patients on Warfarin Anticoagulation: A Safe Treatment
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Az am iodaron kezelés legrettegettebb mellékhatása a 
tüdőfibrosishoz vezető fibrotizáló alveolitis/intersti- 
tialis pneumonitis. A szerzők egy olyan beteg kórtö r
ténetét ismertetik, aki rossz indikáció alapján, magas 
fenntartó adagban (600 mg/die) 4 éven át kapott amio- 
daront: derm atopathia, hypothyreosis és tüdőfibrosis 
alakult ki. A gyógyszer kihagyására a restriktiv tüdő- 
betegség nem  regrediált, ezért glukokortikoid kezelésre 
volt szükség. Amiodaron terápia idején jelentkező 
újkeletű im produktív köhögés, nehézlégzés, láz és/vagy 
gyorsult vérsejtsüllyedés esetén gondolni kell „amio
daron tüdőre” is és magas felbontású kom puter-tom o- 
gráfiás (HRCT) vizsgálatot érdemes végezni. Ezzel a kép
alkotó eljárással vizualizálható legkorábban a patog- 
nomikus multiplex, tejüvegszerű tüdőinfiltratio.

Kulcsszavak: amiodaron,tüdőfibrosis, magas felbontású kom
puter tomográfia

Amiodarone-induced pulmonary fibrosis. The m ost 
feared side-effect of long-term am iodarone therapy is 
progressive alveolitis/pneumonitis leading to pu lm o
nary fibrosis. The case history of a patient is presented 
who received amiodarone unnecessarily in a high dose 
(600 mg/day) for 4 years: drug-induced dermatopathy, 
hypothyroidism  and lung fibrosis developed. After ces
sation of am iodarone treatm ent the pulm onary com 
plication did not disappear therefore glucocorticoid 
therapy was introduced. New-onset improductive cough, 
dyspnea, fever and/or enhanced erythrocyte sedim en
tation rate may suggest the presence of am iodarone 
pulm onary toxicity and may form the basis of indica
tion of high-resolution computed tomography (HRCT). 
Am iodarone-induced pulm onary involvement can be 
shown by HRCT early, before the appearance of any 
considerable abnorm ality of chest radiography.

Key words: amiodarone, pulmonary fibrosis, high-resolution 
computed tomography

A Cardiac A rrhythm ia Suppression Trial (CAST) utáni 
időszakban azok az antiarrhythm iás gyógyszerek kerül
tek a klinikai érdeklődés előterébe, amelyek nem ren
delkeznek számottevő proarrhythm iás hatással, ill. am e
lyek a tachyarrhythm iás (VT/VF) eredetű postinfarktu- 
sos hirtelen szívhalál gyakoriságát képesek csökkenteni. 
A fenti kritérium oknak az elvégzett vizsgálatok szerint 
csupán a ß -receptor blokkolók, valamint a supraventri
cularis és kam rai tachyarrhythm iákban egyaránt 
hatékony, Vaughan Williams III. osztályba tartozó am io
daron (Cordarone) felel meg. Ez a tény, továbbá az a 
körülmény, hogy ham arosan hazai am iodaron (Am) 
készítmény is rendelkezésünkre áll, várhatóan az Am 
terápia gyakoribbá válását eredményezi. Ennek tükrében 
érdemes fokozott figyelmet fordítani az Am m ellékhatá
sainak megelőzésére, m iham arabbi felismerésére és 
terápiás befolyásolására.

A gyógyszer szív-elektrofiziológiai hatásm echaniz
musa összetett. A repolarizáló K+-kiáramlás gátlása 
révén megnyújtja a szívizomsejtek akciós potenciáljának

Rövidítések: APT = amiodarone induced pulmonary toxicity (amio
daron okozta tüdőtoxicitás); Am = amiodaron; VT = kamrai tachycar
dia; VF = kamrafibrilláció; BAL = bronchoalveoláris lavage; DLCO = 
diffusing capacity for carbon monoxide (szén-monoxid diffúziós ka
pacitás); HRCT = high-resolution computed tomography (magas fel
bontású komputertomográfia)

időtartam át és a refrakter periódust. Magas szívfrekven
cia idején gátolja az inaktivált Na+-csatornákat, nem  
kompetitiv a -  és ß-receptor blokkoló aktivitással ren 
delkezik és gátolja a lassú Ca2+-beáram lást is (16,18,23). 
Az Am komplex elektrofarmakológiai hatásspektrum ára 
vezethető vissza az a tény, hogy a készítmény klinikai al
kalmazása során csak ritkán (< 2,0%) fordul elő torsade 
de pointes VT. A molekula foszfolipáz-gátló tu lajdon
ságának következménye a számos szervben létrejövő 
lysosomális foszfolipid lerakódás, mely „szisztémás fosz- 
folipidózishoz” vezethet, és patogenetikai szerepet já t
szik több mellékhatás létrejöttében. 1967, az Am klinikai 
bevezetése óta sajnos a készítmény számos extracardialis 
mellékhatása vált ismertté, ami határt szab az egyébként 
kiváló antiarrhythm icum  szélesebb körű alkalm azásá
nak. A leggyakrabban előforduló szövődmények a hy- 
po/hyperthyreosis, a tüdő-, máj-, szem- és idegrendszeri 
toxicitás, valam int a derm atopathia, de hyperlipid- 
aemiáról, throm bocytopeniáról, anaemiáról és Reye- 
szindróm ára emlékeztető klinikai képről is jelent meg 
beszámoló (8, 9, 10, 11, 25). A mellékhatások többsége 
dózisfüggő m ódon, 300 mg-nál nagyobb fenntartó napi 
adag alkalmazásakor jelentkezik.

Az Am-kezelés legveszélyesebb mellékhatása a tü d ő 
fibrosishoz vezető alveolitis/interstitialis pneum onitis. 
Kazuisztikánkban egy olyan beteg kórtörténetét ism er
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tétjük, aki rossz indikáció -  extrasystoliának vélt kam rai 
parasystolia -  alapján feleslegesen, elhúzódó, nagy dó- 
zisú Am kezelésben részesült. Az esetet -  az Am-der- 
m atopathia és a helyes indikáció szempontjait előtérbe 
helyezve -  korábban m ár bem utattuk (11). Az 1995-ben 
megismételt vizsgálatok a rra  utaltak, hogy az im produk
tív köhögést és nehézlégzést okozó' restriktiv tüdő- 
betegség az antiarrhythm iás gyógyszer adagolásának 
felfüggesztése ellenére nem  regrediált.

Esetismertetés

V. J.-né 55 éves nőbeteget 1990-ben észleltük a klinikán tartós és 
nagy fenntartó dózisban (600 mg/die) adagolt Am által elő
idézett hypothyreosis és szövettanilag igazolt dermatopathia 
(„pseudocyanosis”) miatt. Szemészeti konzílium során a sza
ruhártyában diffúz, sárgásszürke, a Cordarone kezelésre jel
lemző depositumok látszottak. Az antiarrhythmicum fent em
lített módon történő adagolására másutt fel nem ismert 
asymptomás klasszikus kamrai parasystolia miatt került sor, 
ami valójában nem igényel antiarrhythmiás farmakoterápiát, 
ezért a kezelést -  tekintettel a mellékhatásokra is -  fel-

S esztettük. Már az 1990-es klinikai észlelés idején megfi
zető volt a tartós improduktív köhögés, és az akkor 

elvégzett vizsgálatok Am által kiváltott pulmonalis toxicitásra 
(APT) utaltak (11). A gyógyszer kihagyását követően a der- 
mathopathia megszűnt, a hypothyreosis szubsztitúciót igé
nyelt. Érdekes módon „kialudt” a kamrai parasystolés aktivitás 
is. A beteg 1995 januári felvételére nem szűnő improduktív 
köhögés, terhelésre jelentkező nehézlégzés miatt került sor.

Fizikális státuszából kiemelhető a közepesen vértelt, nor
málisan pigmentált és kolorált bőr, a tömegesebb, de nem göbös 
pajzsmirigy. A tüdő fölött érdes légzés, a bázisokon közép- és 
apróhólyagú szörtyzörejek hallatszottak. A szív felett ritmusos 
szívműködés, a szívcsúcson halk systolés zörej, a pulmonalis 
areában a normálisnál ékeltebb II. hang hallatszott.

Laboratóriumi vizsgálatok során normális vérsejtsüllye- 
dést, fehérvérsejt- és thrombocytaszámot, kvalitatív vérképet, 
vércukor, szérum elektrolit, kreatinin, karbamid nitrogén, húgy- 
sav és bikarbónát szintet, normális májfunkciós értékeket, 
szérum albumin és globulin frakciókat kaptunk. Az LE-sejt, az 
antinukleáris- (ANF) és reumafaktor, valamint a keringő im
munkomplex (CIC) vizsgálat negatívnak bizonyult. A hema- 
tokrit 51%, a T3 200,9 ng/100 ml, a T4 7,29 pg/ml, a szuperszen- 
zitív TSH 7,19 mIU/1, az összkoleszterin 6,94 mmol/1, a 
triglicerid 2,29 mmol/1 volt. A köpet bakteriológiai vizsgálata 
során kórokozó nem tenyészett ki. A szemész konzüiárius 
cornea depositumokat már nem látott. 1

1. ábra: A szummációs mellkas röntgenfelvételen az alsó 
tüdőlebenyekben és a hilusok mellett finom köteges 
rajzolatfokozódás figyelhető meg; tüdő-fibrosisra utaló 
egyértelmű radiológiai eltérések nem látszanak

2. ábra: A magas felbontású mellkasi CT (HRCT) vizsgálat 
mindkét tüdőfélben nagy kiterjedésű tejüvegszerű 
infiltrátumot mutat

A nyugalmi és terheléses EKG-n balra deviáló R-tengely 
mellett kóros eltérés nem mutatkozott. Echokardiográfiával 
enyhe mitralis insufficienciát detektáltunk jó balkamra- 
funkcióval. A radionuklid ventriculográfiával mért globális bal 
kamrai ejekciós frakció 58% volt. A szummációs mellkas rönt
gen felvétel (1. ábra) tág pulmonális érárnyékokat és az alsó 
tüdőlebenyekben finom köteges rajzolatfokozódást, a hilusok 
mellett pedig halvány kötegezettséget írt le. A magas felbontású 
mellkasi CT (HRCT) vizsgálat (2. ábra) mindkét felső 
tüdőlebenyben distal felé fokozódó és leginkább a jobb közép
ső lebenyben, valamint bal oldalon a lingulában látható megle
hetősen nagy kiterjedésű, a hilustól a perifériáig követhető, 
közepes denzitású, ún. „ground glass” (tejüvegszerű) infiltrátu
mot mutatott, melyen mindenütt áttűnt a bronchovascularis 
rajzolat. A levegős hörgőágak mellett helyenként kifejezett 
retikuláció, az interstitialis septumok megvastagodása, a kör
nyező tüdőállomány retractiója, parafocalisan bullosus em- 
physaema volt észlelhető. A HRCT-lelet aktivitási jeleket mu
tató fibrotizáló alveolitisnek, ill. tüdőfibrosisnak felelt meg. A 
légzésfunkciós vizsgálat során csökkent forszírozott vitálka- 
pacitás (1, 72 1, 68%) és FEVi érték (1,40 1, 66%) mellett a 
Tiffeneau-index (81%) normális volt. Az értékek restriktiv 
tüdőbetegségre utaltak klinikaüag számottevő obstrukciós jel 
nélkül. A szén-monoxid diffúziós kapacitás (DLCO) kórosnak 
(14,4 ml/min/Hgmm, norm.: 21,5 ml/min/Hgmm) bizonyult. 
Oxyergometriával alacsony fizikai terhelhetőség (43 W), nyu
galomban és terhelésre magas holttér ventilláció, normális 
légzési rezerv és jó aerob kapacitás igazolódott, kifejezett effort 
hypoxaemia (paCh: 70 —»44 Hgmm) és deszaturáció 
(94 -» 77%) jeleivel, kóros EKG eltérés nélkül. A fekvő hely
zetben végzett kerékpárergometriával kombinált jobb- szív- 
fél-katéterezés alkalmával 50 és 75 W-on 5-5 percig történt ter
helés. A terhelésre arteria pulmonalis nyomásemelkedés lépett 
fel (30/12-20 -» 70/32-49 Hgmm), a pulmonális kapilláris 
éknyomás a normális értéktartományon belül maradt (II —» 15 
Hgmm); az artériás parciális Ch-tenzió (70 -» 40 Hgmm) és az 
02-szaturáció markáns csökkenést mutatott (94 - » 72%). A 
bronchoscopia alkalmával végett bronchoalveoláris lavage 
(BAL) minimális összsejtszám emelkedést és lymphocyta túl
súlyt (lymphocyta: 39,2%, norm.: 5-25%) igazolt. Az Am ki
hagyásakor (1990) elvégzett 67Ga-tüdőszcintigráfia patológiás 
dúsítást jelzett, az 1995-ben megismételt vizsgálat azonban már 
negatívnak bizonyult.

A klinikai aktivitási jeleket mutató fibrotizáló alveolitishez 
jó balkamrafunkció és még normális nyugalmi arteria pul
monalis középnyomás érték társult, ezért a gyógyszeres ke
zeléstől részleges regressziót remélhettünk (21): glukokor- 
tikoid (0,5 mg/tskg metüprednizolon) adását kezdtük. A magas
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TSH-vérszint szubklinikus hypothyreosisra utalt, ezért a hor
monpótlást 50 pg L-thyroxin adásával folytattuk. Három hóna
pos Metypred kezelés hatására a beteg köhögése megszűnt, 
szubjektív állapota jelentős mértékben javult.

Megbeszélés

Tekintettel az Am erős antitachyarrhythm iás és m ortali
tást csökkentő hatására, a szert napjainkban m ind széle
sebb körben alkalmazzuk; következésképpen ismételten 
érdemes foglalkozni az extracardialis mellékhatások 
klinikai aspektusaival. Az Am kezelés legsúlyosabb m el
lékhatásai közé a légzőszervi komplikációk tartoznak. Az 
izolált, im produktív köhögés és asthma bronchiale exa
cerbatio mellett a legsúlyosabb légúti mellékhatás az ese
tek egy részében flbrosishoz vezető alveolitis/intersti- 
tialis pneum onitis (25). Elhúzódó, nagy dózisú (400-800 
mg/die fenntartó adag) Am-terápia esetén a betegek 
5-10% -ában alakul ki APT, és ezeknek kb. 5%-a vezet 
halálhoz (25). 300 mg/die vagy ennél kisebb fenntartó  
adag esetén APT gyakorlatilag nem fordul elő, ill. 
ritkaságnak számít (3).

A gyógyszert már viszonylag régóta (1967) használták a 
klinikumban, amikor 1980-ban az APT-ról beszámoló első köz
lemény megjelent (20). Ennek oka valószínűleg az volt, hogy az 
Am-t időközben az Egyesült Államokban is bevezették, és az 
európai gyakorlattal szemben nagyobb fenntartó dózisban 
(600-1200 mg/die) alkalmazták (24, 25). Magyarországon az 
APT-ról szóló első részletes esetismertetés 1987-ben jelent meg 
(14).

Az Am tüdőkárosító hatásának pontos pathomechaniz- 
musa mind ez ideig tisztázatlan. A témával foglalkozó szerzők 
egy része direkt toxicitás, mások hyperszenzitív immunreakció 
kóroki szerepét feltételezik. A direkt toxikus hatás etiológiai 
szerepét több adat is támogatja. Az Am gátolja az A-típusú fosz- 
folipázok működését, ami foszfolipid felhalmozódáshoz vezet 
(6). Másrészt az amfifil Am molekula komplexeket képez a sejt
membránokban található foszfolipidekkel, amelyek így kevésbé 
hozzáférhetők az egyébként is gátolt enzimatikus lebontás 
számára. A lipidkomplexek elsősorban a lysosomákban akku
mulálódnak és a hisztológiai vizsgálatok során lamelláris 
zárványtestek formájában jelennek meg. A pulmonalis makro- 
fágokban található jellegzetes zárvány testek az Am-nal kezelt 
betegek 50%-ában APT nélkül is kimutathatók (16,25). Ma még 
nem tudjuk, hogy a pulmonális lysosomális foszfolipidózis mi
lyen patogenetikai tényezők hatására alakul át idült fibrotizáló 
alveolitissé, s nem tisztázott az sem, miért csak a betegek egy 
részében jelentkezik APT. A foszfolipid felhalmozódás mellett 
szerepe lehet a szabad gyök képződés és jód-excesszus miatt 
megváltozott sejtfunkciónak is (25).

Az esetek egyharmadában a BAL mosófolyadékban meg
növekedett lymphocyta szám és a helper/szuppresszor arány 
eltolódása észlelhető az utóbbi sejttípus javára, ami immunoló
giai jellegű túlérzékenységi reakció szerepére utal; egyes szer
zőknek sikerült Am ellen képződő antitesteket is kimutatni 
(25). Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján mindazonáltal 
a direkt toxikus hatás kóroki szerepe látszik fontosabbnak (2,6, 
25).

Ügy látszik, a nem kívánt hatások, így az APT kifej
lődése is, dózis- és plazmakoncentráció-függő: 2,5 mg/1 
feletti vérszint tartós fennállásakor jelentkezik. Emiatt 
törekedni kell a legkisebb, még hatékony napi fenntartó 
adag alkalmazására, ami az eddigi klinikai tapasztalatok 
szerint 200-300 mg (3,9,24,25).

Jelenleg nincs olyan érzékeny vizsgálómódszer, ami 
az APT-ra specifikus lenne, így a diagnózis elsősorban 
klinikai: a congestív szívelégtelenség, pulmonalis infek

ciók, kollagén betegségek, inhalációs eredetű tüdőfibro- 
sis (22) és fibrotizáló alveolitishez vezető egyéb kórfor
mák kizárását követően főként az anam nesztikus ada
tok, a beteg tünetei és non invazív vizsgálati eredm ények 
együttes értékelésén alapul.

A leggyakoribb tünetek közé a terhelésre jelentkező 
nehézlégzés, im produktív köhögés, fáradékonyság, fo
gyás tartozik, amihez ritkábban hőemelkedés, pleuralis 
fájdalom, izomgyengeség is társul. Fizikális vizsgálattal 
kétoldali szörtyzörej, esetleg pleuralis dörzsölés hall
ható. Rossz balkam ra funkciójú betegekben -  az Am -nal 
kezelt betegek nem  ritkán ilyenek -  az APT és a congestív 
szívelégtelenség elkülönítése fizikális vizsgálattal nem  
lehetséges (16). A laboratórium i leletek nem jellegzete
sek, enyhén emelkedett fehérvérsejtszám és gyorsult 
vérsejtsüllyedés előfordulhat.

Nem ritka az apicalisan vagy perifériásán elhelyez
kedő tüdő-infiltratum , a leggyakoribb radiológiai eltérés 
azonban a diffúz, bilateralis, több lebenyt is érintő in ter
stitialis vagy alveolaris beszűrődés (6, 16, 24). A pleura 
érintettsége APT-ben ritka, ilyenkor kevés mellkasi 
folyadék is megjelenik (1, 6). HRCT vizsgálattal a leg
gyakoribb, ill. legkorábbi lelet az interstitium  reticulo- 
nodularis megvastagodása, míg fibroticus laesiók vagy 
alveolaris infiltratum  ritkábban láthatók (5). Az alveoli
tis, ill. a tüdőfibrosis radiológiai jelei mellett a HRCT 
megnövekedett tüdő-denzitást mutat, ami valószínűleg 
az Am-molekula magas jódtartalm ára vezethető vissza 
(24).

A 67Ga-szcintigráfia segítséget nyújthat az APT és a tüdő
pangás elkülönítésében. A technika viszonylag szenzitív, de 
nem specifikus, ráadásul drága és időigényes is. A 67Ga-scan 
pozitivitása utalhat „Am-tüdőre”, a negatív vizsgálat azonban 
nem zárjaki APT fennálltát (15,16,19,24).

A légzésfunkciós vizsgálatok restriktiv tüdőbetegség
re jellemző értékeket adnak csökkent FEVi és FVC ér
tékkel, norm ális vagy emelkedett FEVi/FVC hányadossal 
(6, 24). Vérgázanalízis során alacsonyabb artériás pCL- 
értékeket m érhetünk (24). APT-ben a tüdőfunkció egyik 
jó indikátora a szén-monoxid diffúziós kapacitás (DL- 
CO), általában csökkent értéket mutat (6).

Tüdőbiopszia során diffúz alveolaris károsodás és pneu
monitis jelei észlelhetők; hyperplasticus epithel kiszélesedett, 
oedemás, neutrofil, eosinofil és mononuclearis sejtekkel vál
tozó mértékben beszűrt interstitium látható, esetenként fib
roblast proliferatióval (4, 6). Az alveolusok habos makrofá- 
gokat, szervült exsudatumot, hyalinmembránt tartalmazhat
nak. Elektronmikroszkópos vizsgálattal a II. típusú pneumo- 
cytákban, az alveolaris makrofágokban, endothelsejtekben és a 
fibroblastokban egyaránt kimutathatók az 5-10 nm átmérőjű 
cytoplasmaticus osmiofil zárványtestek -  koncentrikus, 
párhuzamosan elhelyezkedő membránstruktúrájú képletek -, 
amelyek intralysosomalisan felhalmozódó foszfolipideknek 
felelnek meg (4, 6, 24). A BAL során látható sejtek egy része a 
biopsziás anyagban is kimutatható habos cytoplasmájú alveo
laris makrofág. A mosófolyadékban az esetek egy részében 
emelkedett számban találhatók lymphocyták, a helper/szupp
resszor arány pedig <1, ami immunológiai eredetet sugall. 
Mások ezt aspecifikus gyulladásos reakcióként értékelik (6,24). 
Leírták a neutrophil granulocyták dominanciáját is (2). A 
különbség az eltérő patomechanizmuson kívül adódhat a 
betegség különböző időbeli stádiumában elvégzett mintavétel
ből is (2,17). Interstitialis tüdőbetegségek gyulladásos aktivi
tásának megállapításában, fibrosisban a fentieknek prog
nosztikai jelentősége van: a neutrophil granulocyták számának
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emelkedése rossz prognosztikus jelként értékelhető, míg a ma
gas lymphocytaszám kedvező terápiás esélyt jelenthet.

Prediktív adatokat szolgáltat az esetismertetés során  
leírt, kerékpárergometriával kom binált oxyergom etria 
is. Idiopathiás tüdőfibrosisban a normális pulm onalis 
kapilláris éknyomás mellett m ért emelkedett arteria  pu l
monalis középnyomás és terhelésre jelentkező jelentős 
fokú oxigén-deszaturáció látens pulmonalis hyperten- 
siót igazol. Ha a betegnek még nincs manifeszt pu l
monalis hypertoniája, érdemes a glukokortikoid kezelés 
bevezetését megfontolni, ha azonban a fibrosishoz m ár 
nyugalmi pulmonalis hypertensio társul, nincs értelm e a 
krónikus szteroid adagolás mellékhatásainak kitenni a 
beteget (21).

APT kifejlődése esetén a legfontosabb teendő az Am 
kihagyása. A regresszió hónapokat vehet igénybe, és a 
hosszú eliminációs félidő (14-53 nap), valamint a nagy 
megoszlási térfogat m iatt igen hosszú lehet, sőt a 
betegség -  a gyógyszermegvonás ellenére -  akár prog- 
rediálhat is (18,25). Az APT-ben szenvedő betegek több
ségében 4 -6  hónappal a gyógyszer kihagyása u tán  teljes 
regresszió figyelhető meg. Glukokortikoid-kezelés csak 
akkor indikált, ha a tünetek a gyógyszer elhagyása el
lenére nem  fejlődnek vissza (21). A glukokortikoidok 
meggyorsíthatják az APT regresszióját, hatékonyságukat 
azonban kontrollált, prospektiv klinikai vizsgálatok h i
vatottak megerősíteni.

Az APT kifejlődését megbízhatóan előrejelző diagnosztikus 
módszert mind ez ideig nem találtak. A radiológiai vagy légzés- 
funkciós vizsgálattal kimutatható korábbi tüdőbetegségek haj
lamosító szerepét egyértelműen nem sikerült bizonyítani (18). 
Egyes szerzők az APT előrejelzése szempontjából a DLCO vizs
gálatát tartják hasznosnak: 20%-ot meghaladó csökkenése ese
tén mérlegelni kell az Am terápia felfüggesztését (6). Mások 
közvetlen korrelációt mutattak ki a magas reverz T3-vérszint és 
a pulmonalis toxicitás között (24).

Összefoglalóan elm ondhatjuk, hogy jelen ism ereteink 
szerint az Am magas fenntartó  dózisban (400-1200 
mg/die) adagolva a betegek 5-10% -ában APT-t okoz; 
200-300 mg-os napi adag alkalmazásakor az ilyen m el
lékhatás nagyon ritka. A mellkas felvétel, a konven
cionális CT, a 67Ga-scan és a légzésfunkciós vizsgálatok 
eltérései utalhatnak APT-ra, de arra nem specifikusan 
jellemzőek, így hiányuk nem  zárja ki a diagnózist, amely 
az APT-ra fajlagosan jellemző és szenzitív vizsgálóm ód
szer híján elsősorban klinikai marad. A rendelkezésre ál
ló képalkotó eljárások közül az újkeletű légúti panaszok 
alapján indikált HRCT, a funkcionális tesztek közül pedig 
a DLCO nyújthat segítséget az APT korai felismerésében 
(5, 6, 7). APT kifejlődésekor a legfontosabb terápiás in
tézkedés az Am megvonása. Tüdőfibrosis fennállása ese
tén a prognosztikai értékű kiegészítő vizsgálatok (er- 
gom etriával kombinált jobbszívfél-katéterezés, BAL)

eredményének ismeretében érdemes a glukokortikoid 
terápia bevezetésének szükségességét is megfontolni.
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HORUS

Nehéz években töretlenül És ha a múltban mindent felderítettek 
volna is, minden újdonsággá válik, hiszen 
a mások feltalálta dolgok elrendezése 
megkerülhetetlen.

(L. A. Seneca)

Tanulmányunk a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Központi Könyvtár állományának alakulását m utatja be 
az alapítástól napjainkig. Az áttekintést indokolják a 168 
év alatt történt gyarapodások, a küzdelmes évtizedek 
átvészelése, a könyv -  és folyóiratállomány beszerzé
sének töretlen vonala. Ma Magyarország legrégibb ala
pítású és legnagyobb állományú orvosi könyvtára, szol
gáltatásaiban országos feladatkörű. A Könyvtár ál
lománya a fenntartó helytállásán túl egyéb m ódon, így 
pályázatok, testületek, magánszemélyek adományai által 
is gyarapodik.

A Semmelweis Orvostudom ányi Egyetem Központi 
Könyvtár jogelődje a Királyi Magyar Tudományegyetem 
orvoskarának tanártestületi könyvtára. Alapját, Schor- 
dann Zsigmond magánkönyvtára képezte, majd további 
ajándékok, hagyatékok így Bene Ferenc, Csausz M árton, 
Sauer Ignác stb. (2,4) könyvei gazdagították állományát. 
Ma m ár nem  tudjuk, hogy Avicenna (Liber, 1572), 
Hippocrates (Opera omnia, 1595), Manardus (Medici
nales epistolae, 1529), Paracelsus (Archidoxa, 1570, De 
lapide philosophorum , 1572), Vesalius (De hum ani cor
poris, 1543) művei hogyan kerültek hozzánk, azonban e 
művek muzeális állományunk féltve őrzött kincsei.

Legrégibb m agyar nyelvű könyveink közül néhányat 
tételesen kiemelünk: Rácz Sámuel: A physiologiának 
rövid sommája, melyet a m agyar olvasóknak hasznokra 
kiadott. Pestenn, 1789., Egésséget tárgyazó katechismus a 
köznépnek és az oskolába járó gyermekeknek számára, 
hogy tudhassák egésségjeket betsülni és őrizni. Sopron
ban, 1794., Tolnay: Barmokat orvosló könyv, 1795., Bene 
Ferentz: A himlő vezedelmei ellen való oktatás. Pesten,
1800., Benedeki Enyedi Ó János: Falusi emberek patikája 
a falun lakó m inden keresztény valláson lévő tisztelendő 
papokhoz melyben a falusi embereknek legnevezetesebb 
nyavalyáinak orvoslások írattak meg. Udvarhelyen, 1801. 
A korábban megjelent könyveket, az orvostudom ány és 
gyógyszerészet irodalm ának első, nyomtatásban is meg
jelent dokum entum ait közölte Varjas Béla a XVI. századi 
magyar orvosi könyv című m unkájában (16).

A tanári kar m indig fontosnak tarto tta a könyvtárát. 
A legnevesebb professzorok vállalták el az úgynevezett 
kari könyvtárnoki feladatot, gyarapították állományát, 
küzdöttek a nehéz években a fennm aradásért, majd jobb 
gazdasági helyzetben azonnal pótolták a hiányokat.

1861-ben Semmelweis Ignác volt a kari könyvtáros, 
m aradandót alkotva összeállította a betűrendes és sza
kok szerinti könyvkatalógust 1883-ig (2). Kari könyv
tárosok voltak: Jendrassik Jenő az élettan tanára 1866-tól

1891-ig, Hőgyes Endre a k ó rtan  tanára 1898-tól 1905-ig, 
Bókay Árpád a gyógyszertan tanára 1909-től 1919-ig 
( 11) .

Bár a könyvtár elhelyezésére, költözködéseire ezen 
cikkben nem térünk ki, azonban a jelenlegi épületbe 
kerülésekor már olyan tekintélyre tett szert, hogy 1886- 
ban az új orvoskari épület (Üllői út 26.) m eglátoga
tásakor I. Ferenc József a könyvtárat is megtekintette, és 
elismerően nyilatkozott róla (9).

A könyvtár századfordulón közel 10 000 kötettel ren 
delkezett, az állománya mennyiségében, minőségében is 
roham osan fejlődött. A külföldi folyóiratok akkor is rop
pant drágák voltak. Mégis, az Index Medicus indulásától, 
azaz 1886-tól folyamatosan jár, s a legfontosabb külföldi 
lapok szintén az első kötettől megtalálhatók. így a Lancet 
1828-tól, a British Medical Journal 1881-től, a Deutsche 
medizinische Wochenschrift 1880-tól, az Archiv fü r  ex
perimentelle Pathologie und Pharmakologie 1873-tól 
hiánytalanul rendelkezésre áll. A magyar nyelvű orvosi 
folyóiratok (még a töredékek is) természetesen tel
jességgel megtalálhatók, így az Orvosi Tár 1831-től, a 
Gyógyászat (az orvostudom ány hazai és külföldi fejlő
désének különösen a gyógygyakorlatnak a közlönye) 
1861-től, valamint a máig legfontosabb hazai forrás az 
Orvosi Hetilap indulási kötetétől 1857-től.

A könyvtár történetében nagy léptekkel haladva em 
lítést érdemel, Bókay Árpád kari könyvtáros jelentése a 
tanártestületnek, hogy Tauffer Vilmos tanár 1915-ben 
több könyvet adományozott a könyvtárnak, s ezért ő 
köszönetét m ondott (12). Árkövy József professzor a 
tanártestület ülésén javasolta, hogy a folyóiratokat Sváj
con keresztül szerezzék be, nehogy „csonkán” m arad 
janak (13). Nékám Lajos tanárelnöksége idején (1919— 
1929) igen nehéz évek következtek a könyvtárra, nem  
volt anyagi fedezete, azonban a világháború okozta fo
lyóirathiányokat m indenképp pótolni kellett. Hosszas 
tárgyalások eredményeként a Rockefeller alapítványból 
szerzett támogatással sikerült a hiányokat pótolni, a 
folyamatosságot biztosítani (14).

Rendkívül jelentős gyarapodások származtak to 
vábbra is adományokból. 1938-ban a könyvtár ajándékba 
kapta Gyó'ry Tibor 2128 kötetet kitevő m agánkönyvtárát 
(15), -  leszámítva a szépirodalm i, valamint a duplum  
műveket. Mai napig is különgyűjteményként - corpus 
separatum ként -  kezeljük ezt az állományrészt.

A Pázmány Péter Tudományegyetem 300 éves jub i
leum ának évében Balogh Ernő felügyelő tanársága ide
jén (1929-1945) megvásárolta az egyetem Faludi Géza
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székesfővárosi főorvos orvosi érem  és plakettgyűjte
m ényének 800 darabból álló m agyar vonatkozású darab
jait (8). Ez a nagy értékű gyűjtem ény sajnos azóta el
került a könyvtárból, s az egyetem ről is.

A könyvtár 1942-ben kö ltözö tt jelenlegi helyére, az 
Üllő ú t 26 .1. emeletére.

Az 1940-es években a könyvtár megkapta Magyary- 
Kossa Gyula 1929 és 1940 között megjelent Magyar orvosi 
emlékek című négykötetes m űvét, amely a Weszprémi- 
féle Succincta és Linzbauer Codex-e után, a m agyar or
vostörténelem  legjelentősebb adattára. Ezzel együtt 
ugyancsak a könyvtár állom ányába került a neves o r
vostörténész páratlan értékű kép- és m etszetgyűjte
ménye. Az „Emlékek... ” folytatásában halála akadályozta 
meg, de jelentős szöveg, jegyzetanyag maradt hátra , és az 
em lített nagyértékű fotók és metszetek. Évtizedek teltek 
el, m ire a magyar m űvelődéstörténet iránt elkötelezett 
kiadó, a HOGYF EDITIO, a M agyar O rvostörténelm i 
Társaság, személy szerint K arasszon Dénes elnök ösz
tönzésére, az immár ö tkötetesre bővült, teljes gyűjte
m ény kiadására vállalkozott. Könyvtárunk azzal járult 
hozzá a megjelenéshez, hogy a kép-, és m etszetgyűj
tem ényt az e célra kialakított számítógépes adatbázison 
feldolgozta. De nem sikerülhetett volna az újrakiadás ifj. 
Magyary-Kossa Gyuláné, a szerző menye, hozzáértő és 
áldozatos segítsége nélkül. A hasonm áskiadás híven őrzi, 
a Markusovszky alapította M agyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat kiadványainak tipográfiai szépségét, ugyan
akkor a magyar orvostudom ány 1100 éves m últja mellett 
a hazai művelődéstörténet értékeiről is tanúskodik.

A m ásodik világháború idején a légitámadások m iatt 
a könyveket, bekötött folyóiratokat, kéziratokat, az érem 
gyűjtem ényt, valamint a Weszprémi István epitaphionját 
képező üvegfestményt, a m uzeális értékeket a központi 
kari épület két külön ta rto tt légó- és pincehelyiségeiben 
biztonságosan elhelyezték és elrejtették. Majd 1944-ben 
sérülésekkel és elég nagym értékű veszteségekkel, de 
visszakerült az állomány a helyére (5). A háborús évek
ben  nem  érkeztek folyóiratok, s ez nagy törést jelentett 
volna, azonban a hiányok pótlására  speciális lehetőséget 
és pénzkeretet kapott a könyvtár. Az Angol-Amerikai 
misszió, a British Council adom ányai, s az akkor létreho
zott Országos Könyvtári Tanács konkrét tám ogatása 
révén a hiányok csaknem teljes pótlása m egtörtént.

Nem érdektelen, hogy a legnehezebb ötvenes-hat
vanas években Gergely János (az akkori Egészségügyi 
Tudományos Tanács titkára) közbenjárására komoly 
könyv beszerzések és folyóirat előfizetések valósultak 
meg (10). Az adományok továbbra is jelentős szerepet 
játszo ttak  az állományfejlesztésben, 1964-ben a könyvtár 
átvette az akkori II. Belklinikától (ma I. Belklinika) a 
Korányi Sándor hagyatékot, m integy 2500 kötetet, melyet 
az olvasótermi galérián helyeztek el (1). A képen a galéria 
látható.

1977-ben elkészült a muzeális könyvgyűjtemény leltára és 
analitikus katalógusa (17).

1983-ban a külföldi folyóiratelőfizetések országos csökken
tése bizonyos bázis könyvtárakra nem vonatkozott, s könyv
tárunk tekintélyét, szakmai súlyát és elismertségét mutatja, 
hogy a SOTE Központi Könyvtárára sem, tehát az állomány 
azóta is folyamatos és csaknem hiánytalan. A nyolcvanas évek
ben a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat hiányos szállítása miatt 
gyakran előfordult, hogy füzetek nem jöttek meg, sőt egész év

folyamok hiányoztak. Ezek pótlására minden lehetőséget fel
használunk, (az egyetemek egymás közötti duplum-cseréje, 
sőt, remittenda-példányokat áruló, külföldi céggel is felvettük a 
kapcsolatot, árajánlatot kérve hiányaink pótlására). Mint 
tudjuk, a hiánytalanul meglévő, s a végtelenség ígéretét rejtő 
folyóiratok biztosítják a jó minőségű szolgáltatást.

Néhány adattal mutatjuk be a jelenlegi helyzetet: 
könyvtárunk beszerzéseinek tetemes részét vásárolja: a 
Központi Könyvtár több, mint 500 féle külföldi folyóira
tot fizet elő 35 millió forint értékben. Idén 110 db külföl
di tudom ányos könyvet vásároltunk 2 200 000 forintért. 
Az elődök által megrendelt ún. kontinuált könyvek ter
mészetesen most is járnak így a Handbuch der 
H istochem ie 1958-tól, a The Enzymes 1959-től, a H and
buch der experimentellen Pharmakologie 1968-tól stb. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadványait 
1952-től kezdődően, s napjainkig folyamatosan kapjuk 
térítésm entesen: évenként a WHO jelentéseket, speciális 
reportokat, kiadványokat. Az aktuálisan megjelenő m a
gyar könyveket, folyóiratokat az Országos Széchényi 
Könyvtár közvetítésével kötelespéldányként kapjuk. Az 
adatbázisok mintegy 1500 m unkaállom áson elérhetők 
(Medline, Science Citation Index, Biological Abstracts, 
International Pharmaceutical Abstracts), éves előfize
tésük a hálózatban, (egyidejűleg gyakorlatilag korlátlan 
használóval) közel 8 millió forint. Ennyi pénze (45 millió 
Ft) könyvtárunknak természetesen nincs. Hogyan tudja 
mégis fenntartani állományát? A legfontosabb azonban, 
hogy kezdetektől napjainkig folyamatosan élvezte és 
élvezi az egyetem tanárainak, vezető testületéinek tám o
gatását nem csak szóban, hanem  a pénzügyi ellátottság
ban is. A m ásodik nagy forrást az elnyert pályázatok biz
tosítják -  különösen a számítástechnikával kapcsolatos 
fejlesztéseknél. A külföldi folyóirat előfizetések gondját 2 
éve a Művelődési és Közoktatási M inisztérium tám o
gatása is enyhíti.

Az elmondottak mellett vannak más értékes, adományok is. 
így de Chátel Rudolf dékánnak köszönhetően birtokunkba 
került Bugát Pál „Természettudományi Szóhalmaz” c. könyve 
egy példánya, melyben a szerző nyelvújítási tevékenységének 
eredményeit foglalta össze. Számos orvosi kifejezés, melyet ma 
használunk, Bugát professzor javaslatára került az orvosi iro
dalomba. A mű kiadási éve: 1843. (Bugát Pál az elméleti or
vostan tanára volt, 1841-1843 között dékán.)
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A kurrens könyvállomány gyarapodását tekintve jelentős
volt a Volkswagen pályázat elnyerése, melynek során igénye
inknek megfelelően több mint 1 millió Ft értékben kaptunk 
könyveket. Rendszeresen részesülünk könyvajándékban a 
Waverly Press-től, Soros-Sabre Alapítványtól, a Francia Intézet
től,külföldi és magyar társegyetemektől, és magánszemélyektől 
is. így például a reprezentatív kutatási területekről szólva meg 
kell emlékeznünk Fehér Jánosnak a máj, epeutak, valamint a 
szabad gyök reakciók kórtanát tárgyaló műveiről, illetve a leg
utóbb kiadásra került Életbiztosítási orvostan című könyvéről. 
További monográfiákat kaptunk Somogyi Endrétől, Sótonyi 
Pétertől, Székely Józseftől, Réthelyi Miklóstól, Strausz Jánostól, 
Kelemen Endrétől, Heinz Schilchertől, Vajda Jánostól, Knoll 
Józseftől, Csermely Pétertől, Tomcsányi Jánostól és másoktól.

Külföldön élő magyar származású orvosok közül adomá
nyai egyik legjelentősebb volt 1985-ben Halmágyi Miklós, a 
Mainz-i Johannes Gutenberg Egyetem Anaesthesiológiai Inté
zet professzorának ajándéka: az Anaesthesiologie und Intensiv
medizin három nyelven indított sorozata (250 db). Szirmai 
Endre professzor rendszeresen juttatja műveit (orvosi és szép- 
irodalmi műveket egyaránt) a könyvtárba. Az angliai Devonban 
(Exeter) élő Anthony Péter -  a patológia tanára -  a Blackwell 
Scientific Publication kiadásában megjelent angol nyelvű or
vosi jegyzetsorozatot (kb. 50 tárgykörben: Lecture Notes on 
Pathology, Lecture Notes on endocrinology stb.) bocsátotta 
rendelkezésünkre, s folyamatosan küldi a Lancet és a BMJ 
példányait.

Külön fejezetet érdemel az egyetem tanárainak segítsége, 
mellyel külföldi folyóirat beszerzésünket támogatják. így 
például Monos Emil professzor közbenjárására rendkívül ér
dekes élettani lap jár évek óta könyvtárunkba. A számítás- 
technikai programok roppant drágák. Azonban a Richter Ge
deon Rt. térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre a Nil 
Nocere Magyarországon törzskönyvezett gyógyszereket tartal
mazó adatbázist és rendelési tanácsadó rendszert (és ese
tenként aktualizálja is). Tulassay Zsolt külföldi kongresszusi 
anyagok absztraktjait mágneses hordozón (floppy) juttatta el 
hozzánk.

Régi hagyomány elevenedett fel az oktatói kar tagjai 
hagyatékainak könyvtárba adásával. A korábbi rende
zetlen és méltatlan viszonyok után 1993-ban létrejött a 
Központi Könyvtár keretén belül az Egyetem önálló 
szaklevéltára. Az orvoskar alapításától kezdve őriz tö r
ténelmi dokum entum okat. Mintegy évtizeddel ezelőtt 
egyik m unkatársunk értékes kéziratgyűjteményre buk
kant. A Historiae morborum  c. gyűjtemény abból az 
időből származik, amikor egy ideig az orvosnövendékek
nek kötelező volt a kórtörténetírás. Az értékes kéziratok
ról, melyek új ismeretekkel gazdagították a 19. század el
ső felének orvosképzésére vonatkozó ismereteinket, a 
megtaláló az Orvosi Hetilap hasábjain is beszámolt, 
kiemelve a tanulm ányban az ifjú Markusovszky Lajos

dekurzálását. Az 1840-es évekből tanulságos orvoskari 
levél is került a könyvtári archívumba. Nemes hagyo
mányként értékeljük Magyary-Kossa professzor diplo
máját, Medgyessy Ferenc egy rajzsorozatát, Bekény 
György hazai, valamint Spanyol Albert Ném etországból 
érkezett iratait, csakúgy, m int Szentágothai János aka
démikus irathagyatékát, amely volt rektorunk Réthelyi 
Miklós révén került a Központi Könyvtár szervezeti 
egységeként működő levéltárba. A könyv és folyóirat
gyarapodást tehát tevékenységünk új formája, az ira tá t
örökítés is követi. Ezzel új gyűjtőkörrel gazdagodott 
könyvtárunk és nyitottabbá vált az orvostörténeti ku 
tatás iránt érdeklődők számára.

A fenti tények, számok tükrében látható, hogy  a 
könyvtár alapítása óta eltelt 168 év óta fejlődik, gyara
podik, szolgáltatásait a legkorszerűbb eszközökkel b ő 
víti, fejlődési vonala töretlen. Mint Magyarország leg
régibb és legnagyobb állományú orvosi könyvtára -  le
hetőség szerint -  a maga területén a legjobb kell, hogy 
legyen. Ez csak úgy érhető el, hogy a könyvtár fen n ta rtó 
ja építi, gyarapítja az állom ányt, régi diákjai, tan ára i tá 
mogatják, a könyvtár dolgozói pedig tudásuk m axi
mumát nyújtják töretlen hittel.

IRODALOM: 1. Gömöri Pál levele. 119/1964. SOTE Levéltár, 
10/a. -  2. Győri Tibor: Az orvostudományi kar története, 
1770-1935. Bp. 1936. -  3. Győri Tibor: Történelmi visszapillan
tás a budapesti kir. magyar Pázmány Péter egyetem 300 éves ju
bileuma alkalmából. Népegészségügy 1935, 16, 497-500. -  4. 
Hőgyes Endre: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar 
Tudomány Egyetem Orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp. 
1896. -  5. Kari könyvtáros évvégi beszámoló jelentése. 
102/1943-44. SOTE Levéltár, 10/b. -  6. Kari könyvtáros év végi 
jelentése. 1940. jún. 11. kari ülés anyaga. 4681/1939-40. SOTE 
Levéltár, 10/b. -  7. Kari könyvtáros 1937-38 tanévi jelentése. 
SOTE Levéltár, 10/b. -  8. Kari Könyvtáros jelentése. 1935. SOTE 
Levéltár 10/b. -  9. Korbuly György: A budapest tanártestület 
„Weszprémi István” könyvtára. Orvosi Hetüap, 1943, 87, 
147-149. -  10. Palatkás Béla személyes közlése. -  11. 
Tanártestületi ülés jegyzőkönyv, 1861-1929. kötetek. -  12. 
Tanártestületi ülés jegyzőkönyv, 1915-1916,- 13. Tanártestületi 
ülési jegyzőkönyv, 1916-17. -  14. Tanártestületi ülési jegyző
könyv, 1920-1921. -  15. Tanévvégi könyvtári jelentés
1937-1938. SOTE Levéltár, 10/b. -  16. Tizenhatodik századi ma
gyar orvosi könyv. Bevezetéssel ellátva közzéteszi Varjas Béla, 
Kolozsvár, 1943. -  17. Vilmon Gyuláné: A Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem Központi Könyvtárának fejlődése. In: A 
magyar orvostudományi könyvtárügy és információ harmadik 
évtizede. Szerk. Székely Sándor, Bp., 1979. OOKDK.

Vasas L ívia  dr.

A Magyar Orvosíró és Képzőművész Kör (MOKK) 
tevékenységéről a 20 éves jubileum kapcsán
Történelem

A Debreceni Orvosegyetemen az 50-es években színes 
kulturális-művészi tevékenység bontakozott ki. Színját
szócsoport m űködött, szavalóversenyek folytak, az egyes 
évfolyamok jobbnál jobb műsoros estekkel versenyeztek 
egymással, m agasszintű fotókiállítások majd képző- 
művészeti kiállítások, irodalmi versenyek tették színessé 
a diákság életét és fejlesztették ízlését.

Érdekes lenne átgondolni, vájjon mi hozta elő a fiatal
ságból ezt az élénk érdeklődést és művészet felé fo r
dulást? Egyrészt nyilván a háború  utáni békehelyzet. 
Tudjuk azonban, hogy m indkét világháború után inkább 
kiábrándult, csalódott, lehangolt írásművek születtek 
(ezt jól tükrözik az írók, Priestley, Hemingway és m ások  
munkái). Ortega de Gasset: „A történelmi válságok 
lényege” c. m űvében ezt így okolja meg: „A régi világ 
összeomlik és az ember nem tudja, m it tegyen, m ert nem
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tudja, m it gondoljon a világról.” A fiatalság azonban  az 
értelm etlen öldöklésből a katonai fegyelemből való fel- 
szabadulását érzékeli és teljes tetterejével egy új világ 
kialakítása felé fordul. A lkotni akar, pótolni akarja  a 
kiesett éveket és ezért szorít magához m indent, ahol 
érzéseit, akaratát kifejtheti.

Ezen m unka során fogalm azódott meg először, hogy 
jó  lenne a művészetek iránt érzékeny, valamelyik ágában 
tevékeny orvostanhallgatókat és orvosokat valahogy 
összefogni. Ez akkor nem sikerült. 1958-ban jelent m eg az 
Orvosi Hetilapban Rajfy Á dám  főorvos rövid beszá
molója egy Franciaországban tartott Orvosíró Kong
resszusról, s ez új lendületet adott szervezkedésünknek. 
Innen tud tuk  meg, hogy a francia, svájci, olasz és ném et 
kollegák ebben az időben m ár össze-összejöttek. Sajnos 
Raffy főorvos úrral m ár nem  vehettem fel a személyes 
kapcsolatot, felesége értesített, hogy elhunyt. Pedig is
meretségei, közvetítő szerepe sokat segíthetett volna. 
Levelet írtam  a francia kollegáknak, akik öröm m el vették 
jelentkezésünket,1 s ham arosan meghívtak következő 
kongresszusukra, ahová nagy nehézségek árán  k iju to t
tam  (9. a). Ők is bíztattak a rra , hogy alapítsuk m eg a ha
zai orvosíró egyesületet. A nehézségekkel persze nem 
voltak tisztában, az ötvenes évek végén, hatvanas évek 
kezdetén m inden ilyen mozgolódás rendkívül gyanús 
volt.

1966-ban az Orvosegyetem Dr. Juhász Pál rek to r úr 
Nyári Egyetemet rendezett s felkért a szervezésben való 
részvételre. Fölvetettem, nem rendezhetnénk-e ennek 
keretében egy nemzetközi Orvosíró Kongresszust. Az 
ötletet azonnal felkarolta és így törhettük át azt a gátat, 
amely még évtizedekig megakadályozta volna ilyen 
irányú munkánkat. A Nemzetközi Orvosíró Kongresszus 
(1966. aug. 26-29.) fő tém ája ajánlatomra „Albert 
Schweitzer Élete és M unkássága” lett. A világ m inden 
részéből idesereglett orvostörténészek-zenészek, iro
dalm árok Schweitzerrel való személyes találkozásaikról, 
vitáikról adtak számot. A kongresszusnak nagy  sikere 
volt, anyagát Antológia form ájában m egjelentette az 
egyetem, s ez nemzetközi elismerést nyert el (2). Ezzel a 
leendő m agyar orvosíró-képzőművész-zenész k ö r meg
alapozta hírnevét. Ráadásul a debreceni Kongresszuson 
vetette fel Dr. Baron lengyel kollégánk az Orvosíró 
Világszövetség gondolatát s egy éven belül meg is alakult 
(UMEM: „Union Mondiale des Écrivains M édecins”). fgy 
Debrecen és a magyar orvosok letették a m aguk hoz
zájárulását a nemzetközi szervezet asztalára. Ettől fogva 
éppolyan tagjainak tekintették a magyar orvosírókat, 
m int bárm ely más nem zetéit. Velünk együtt e lengyel 
kollegák vívtak ki elism ert helyet a mozgalom ban, ők is 
több kongresszust szerveztek.

1 Szerencsénk volt, mert Paul Noel dr.-ban, a társaság főtitkárá
ban a legjobb támogatóra találtunk, egy hosszú barátság indult a ta
pogatózó útkeresésből. De el kell mondani, hogy az elnök majd a kong
resszusi találkozás után a többi ország orvosíró elnökei és tagsága is 
nagy bizalommal és kedvességgel fogadott, s fogadta később a többi 
magyar tagot, így különösen Konkoly-Thege Aladárt, aki sok kong
resszuson volt jelen.

Áttörés

A debreceni összejövetelnek nemcsak nemzetközi jelen
tősége volt számunkra. Legalább ilyen fontos volt az, 
hogy itt találkoztunk össze az ország számos területéről 
jött m agyar kollegával, akikkel aztán együtt küzdöttünk 
a magyar társaság megalakításáért. Több nekifutásunk 
bukott el, de nem  adtuk föl. így végül 1975. jan. 31-én 
Budapesten, a Török utcában a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság ülésén újra fölvetettem a kérdést. Az akkori 
vezetőség, Schultheisz Emil elnök és Antall József főtitkár 
bátor és pozitív hozzáállása vitte sikerre törekvésünket: 
Antall J. azt ajánlotta, ne önálló társaságként, hanem  
m int az „Orvostörténelmi Társaság Orvosíró Köre” 
alakuljunk meg. Ezt azonnal elfogadtuk és így indult meg 
szervezett m unkánk. Azóta néhányszor fölvetődött, hogy 
önállósuljunk, de az Orvostörténelm i Társasággal való 
kapcsolatunk mindvégig olyan harm onikus volt, hogy a 
jelen form a m egtartását szavaztuk meg. Együttm űkö
désünk megindult. Táblázatban adom meg üléseink he
lyét és idejét. (1. táblázat).

1. táblázat: A MOKK kongresszusai, hazaiak

1970. nov. 27-28. Győr, Rend.: Hankiss János.
1975. jan. 31. Budapest, Török utca, Orvostörténelmi Társaság 

ülése, a MOKK megalakulása.
1975. máj. 31 .-jún. 1. SZOMBATHELY, Rend.: Hankiss János
1976. nov. 27. BUDAPEST, Orvosszakszerv. Székháza,

Rend.: Hankiss János
1977. máj 14-15. Keszthely, Helikon Szálló, Rend.: Hankiss János.
1977. okt. 8-9. Győr, Rend.: Alexy Miklós
1978. ápr. 23-24. Kiskőrös, Rend.: Szarka István 
1978. szept. 29-30. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1980. okt. 25-26. Pécs, Rend:. Konkoly-Thege Aladár
1982. szept. 21-26. Balatonfüred, UMEM Nemzetközi Orvosíró 

Kongresszus, Rend.. Hankiss János.
1984. máj. 26-27. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa
1985. ápr. 27-28. Budapest, Margitsziget, Rend.: Hankiss János.
1987. május 8-10. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1988. okt. 21-23. Siófok, Ezüstpart, Rend. Csapiáros Zsuzsa.
1989. szept. 1-3. Siófok, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1990. aug. 28-szept. 1. Siófok, Ezüstpart, Nemzetközi UMEM 

Kongresszus, rend.: Csapiáros Zsuzsa és Hankiss János.
1991. aug. 30-31. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1992. szept. 11-13. Tata, Rend.: Ferenczy Miklós
1993. aug. 13-15. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1994. okt. 7-9. Balatonszárszó, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.
1995. aug. 24-27. Kaposvár, Rend.: Csapiáros Zsuzsa.

A MOKK kongresszusai, nemzetköziek

1966. aug. 26-29. Debrecen, Nyári Egyetem. X. CONGRES 
INTERNATIONAL DES ÉCRIVAINS MEDECINS. Téma Al
bert Schweizer élete és munkássága. Rendező: Prof. Juhász 
Pál, Hankiss János

1982. szept. 21-26. Balatonfüred, UMEM (Union Mondiale des 
Écrivains-Médecins) Nemzetközi Orvosíró Kongresszus, 
Rend.: Hankiss János.

1990. aug. 28-szept. 1. Siófok, Ezüstpart, Nemzetközi UMEM 
Kongresszus, Rend.: Csapiáros Zsuzsa, és Hankiss János.

Külföldi társaságokhoz fűződő kapcsolataink is szinte 
barátivá fejlődtek. Hazánkat szimpátiával kezelték, így 
még két nemzetközi kongresszust szervezhettünk: Egyet 
Balatonfüreden, ahol több mint 120 résztvevőnk volt, 
majd a Siófoki Aranyparton Dr. Csapiáros Zsuzsa kitűnő 
szervezésében, szintén sok résztvevővel.
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A m agyar orvosok m unkáját értékelték, amikor e so
rok íróját 1970-es évek végén a közgyűlés az UMEM 
vezetőségbe beválasztotta.

Közben elnökváltás is történt, az alapító elnök lem on
dott, m ert azt tartotta helyesnek, ha egy kör életében 
időről időre új arcok és új elképzelések jelennek meg. 
Második elnökünk Konkoly-Thege Aladár lett, aki kitűnő 
nyelvismeretével és kulturáltságával méltón képviselte 
Társaságunkat a Kongresszusokon. Őt most gyászoljuk 
nagy szomorúsággal. Majd a tagság Dr. Csapiáros Zsuzsa 
kolleginát választotta elnökké, aki sokat tett a Kör össze
fogása érdekében: 10 év óta számos jóhangulatú, kelle
mes konferenciánkat szervezte (6).

Eredmények és sikertelenségek

A legnagyobb eredményünk, hogy ennyi idő és ilyen 
óriás változások után is él és m űködik ez a kör. Ezt annak 
is köszönhetjük, hogy első pillanattól kezdve elhatá
roltuk magunkat m inden elválasztó m om entum tól. 
Alakulásunkkor kim ondtuk, hogy sem ideológiai, sem 
hovatartozósági, sem más különbözőségek nem verhet
nek közénk éket.Valóban nem  emlékszem rá, hogy vala
ha is beárnyékolta volna beszélgetéseinket, vitáinkat 
politikai vagy felfogásbeli ellentét. S ez ma különösen jó. 
Persze nemcsak él a kör, de gyarapodott is. Talán csak fia
taljaink jelentkezése gyér, noha m indent meg kellene ten
nünk, hogy a mai kezdőket se falja föl teljesen a létfenn
tartásért folyó küzdelem: A Kör segítene nekik, hogy 
átvészeljék nehéz időszakaikat és mennél több öröm 
legyen az életükben. Jó, hogy aránylag kevesen hagytak 
itt minket presztízs okokból vagy sértődésből. Viszont 
nem sikerült kapcsolatot találnunk íróként befutott o r
vosokkal, (Németh László, Illés Endre, festőkkel is csak 
átmeneti időre).

Elégtétel, hogy a Magyar Orvosíró és Képzőművész 
Kör (MOKK) induláskor megfogalmazott elvei m ind 
beváltak, s kb. 15 év késéssel lassan átveszik ezeket a 
külföldiek is. Ilyen az, hogy író orvosok, festők, szobrá
szok, batikoló, zenélő orvosok együvé tartoznak, tevé
kenységük gazdagítja és erősíti egymást. Ugyanúgy 
együtt kell lenniük ebben a körben orvosoknak, állator
vosoknak és gyógyszerészeknek. És semmiképpen nem 
szabad kihagyni legfontosabb munkatársainkat, a nő
véreket, asszisztenseket sem. Mindvégig ennek szellemé
ben dolgoztunk. így irodalm i m űsoraink mellett m indig 
ott a képzőművészeti kiállítás. Ettől színesebbek össze
jöveteleink. Az irodalmi m űsorban változatos, történel
mi, irodalom történeti, esztétikai előadások, versek, no
vellák, esszék, diaporám ás zenével aláfestett vetítések 
váltják egymást. Az csak természetes, hogy egy-egy 
kellemes kirándulás és az esti beszélgetések szerves 
részei egy-egy találkozásnak. Ami fő: a résztvevők jól 
érzik magukat, s ma m ár m int jóism erős-barátok futnak 
össze és várják a találkozást.

Vannak persze gyengébb területeink. Ilyen a könyvki
adás kérdése. Aki azt várná, hogy a kör faltörő kosként 
törje át a némaság börtönét, vágjon rést az elismertség 
palotája kapuján, az nem ism eri a mai könyvkiadás hely
zetét: Vájjon ilyen körülmények között indulhatna-e egy 
Cocteau vagy Giraudoux, vagy Morgan? M indenesetre az

orvosírók eddig két antológiát adtak ki: 1. Medicina és 
Művészet, 1986 és 2. A Magyar Orvosírók és Képző
művészek Körének XX. Jubileumi Antológiája, Kaposvár 
1995. Ezen kívül egy irodalm i pályázaton nyertes 23 or
vosíró munkái adták a Sorsfordítók c. kötetet Littera 
Nova, 1996, (3,13). Ezen felül több MOKK tagnak jelen
tek meg kötetei (vers, novella, regény, essay) és számos 
orvos-képzőművészünk vett részt tárlatokon, illetve ren
dezett önálló kiállítást.

Most szeretnénk erősíteni a zenei oldalt (12). Már az 
első debreceni Nemzetközi Kongresszus főtémája is a 
zene volt, azóta is gyakran szerepelt egy-egy zeneszám,
1994-ben Dobos Attila arato tt nagy sikert, 1995-ben 
pedig a nyitó előadásban Dobos: Az Ember Tragédiája c. 
operája szolgáltatta a háttérzenét. A M agyar Orvos
zenészek Szövetsége révén a belga székhelyű „Ars Medica 
Pro Humanitate” nem zetközi Társasággal indul együtt
működésünk.

A fentiek azt adják tudtul a kör tagjainak, hogy ez a 
kis társaság nem értelmetlenül született meg: lényeges 
ügyért harcoltunk 1958-1976-ig, valami olyan jö tt létre 
azon az Orvostörténelmi Gyűlésen amely ma is érvényes, 
ma sem túlhaladott. Akkori szerveződésünk egy restrik
tiv, visszaszorító, zárt gondolkodási rendszer keresz- 
tültörése is volt. Ma anyagi túlélésükért küzdő emberek 
fásultságával és érdektelenségével kell megküzdeni. Ez 
lehangolódás helyett adhat célt isi

Az utóbbi 10 év komoly sikerének könyvelhetjük el, 
hogy sikerült erdélyi, felvidéki, délvidéki, valam int 
távolabbi országokba (Svájc, Németország, USA) került 
kolléginákat és kollegákat körünkbe fogadni. M ár rég túl 
vagyunk az ismerkedés első vendég-fázisán, m a ők épp
olyan fontos „törzstagjaink” m int itthon dolgozó m unka
társaink: jelenlétük fontos nekünk, színes szem pontokat 
hoznak be körünkbe és örülünk, hogy velünk vannak. Jó 
lenne egyre többüket m egnyernünk, m ert túl a baráti 
együttlétek kellemes hangulatán, a kultúrdiplomáciának, 
a nemzetek békés egymásra találásának nincs hatható
sabb segítője, mint a személyes ismeretség.

Mit jelent az orvosíró kör tagjai számára?

„Miért is keresi egyik irkáló-festegető orvos a másikat?” -  
hangzott el a kérdés a XX. Találkozás indító előadásában. 
Szarka István írja önéletrajzában: „Ám a fölvillanások 
nem  álltak össze semmivé, az irodalom életéből ki
m aradtam ... Nem mentem el azokhoz, akikhez kellett 
vo lna ...” (14). Hogy ne m aradjunk magunk, ezért ke
restük meg egymást. Szarka István így fogalmazta meg a 
kört: „...író-festő-szobrászkodó-zenélő orvosok jó-ama- 
tőr vagy profi színvonalon működő laza csoportja. Jó pe
riódusokban a kör tiszteletre méltó erő, kellemes szellemi 
környezet.” Szerencsére körünk  sohase volt a kultúráiéi
ból kim aradottak lamentációs színpada, hanem  olyanok 
találkozása, egymásra figyelése, akiknek a betűk varázsa, 
a színek és formák harm óniája igaz szenvedélye: A 
művészet nem fejőstehenük, amelyből hivatalnok m ódra 
élniük kell. Orvosok, akik erőt merítenek a művészetek
ből, általuk ki tudják bontani vívódásaikat, bukásaikat és 
formába tudják önteni örömeiket. Egymástól indíttatást 
kapnak. A MOKK rendezvényein találkoznak, ism erik
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egymást: Érdeklődéssel figyelik a m ásik m unkájának ha
ladását (6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18), egymástól indíttatást 
kapnak.

Hyde-parki szószék

Nem szégyen bevallani, hogy az orvosnak különösen 
szüksége van egy fórumra, egy Hyde-parki szószékre, 
ahol meghallgatják őt is. Az alkotóm unka kétoldalú: Az 
alkotó és hallgató, -néző, -olvasó együttes ügye. A néma 
mű, a meg nem hallgatott írásmű, a meg nem nézett fest
mény, szobor holt alkotás, mindaddig, ameddig az em
berek érdeklődése lelket nem lehel belé. A néző-olvasó 
dönti el a sorsát: fontos-e vagy lényegtelen a világ és vagy 
akárcsak egy korszak számára.

Az alkotás maga csöndben és elvontságban születik 
meg, de u tána kell az a közeg, amely befogadja a gondola
tot, amelynek szeme van színek, formák, szépségek 
észrevételére. Ezt a közeget ad ta  meg a MOKK.

Aki tollat, ecsetet, vésőt, h im ző tű t vesz a kezébe, an 
nak m indig van valami javítószándéka, ha más nem , az 
az érzés, am it Mécs Lászlónak m ond  a kertjében dolgoz
gató férfi: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a 
föld.” Babits így fogalmazott: „Az író olyan művész, aki 
saját életének anyagával dolgozik.” Kinek van drám aibb 
élménye, m int az orvosnak? Orvos-létünk anyaga na
gyon gazdag: sokszor rém ítő, m indig megrendítő, szám 
talanszor ijesztő és m ajdnem  m indig elgondolkodtató, 
m ert az emberi résszel kell b irkózni. A „miért”-ekkel. Az 
írás, a zene az embert sú jtó  vak átkon átsegíthet egy 
olyan világba, amelyben az értelem , a megértés form álja 
a körülményeket, az eseményeket, ahol az em ber nem 
kiszolgáltatott valami vak és gonosz hatalomnak, vég
zetnek, érzéketlen term észetnek, hanem saját sorsát ke
zében tartó  méltóságos lény. A művészetek a HARMÓ
NIA megteremtésével hozzásegítenek egyensúlyunk visz- 
szaszerzéséhez.

Szakmánk haszna?

A művészi tevékenységet folytató orvos szempontjait á t
néztük. De profitál-e valam it a szakma ebből? A MOKK- 
m unka nem  pocsékol-e el valam it időnkből? Az ter
mészetes, hogy ha az orvos kiegyensúlyozott, elégedett, 
kipihent, az javítja teljesítm ényét, beteghez való viszo
nyát. A művészetek valam elyikében elmélyedt szakem
ber nagy valószínűséggel m élyebb empátiával lép betege 
elé, hiszen „mellékfoglalkozása” éppen az em beri lét, 
lélek, indulatok, érzések m egértésében vitte előre. Jobban 
megérti a betegség speciálisan nehéz körülményei között 
vergődő embertársát, alighanem  messzebb kerül a jó, de 
érzéketlen szakbarbártól. Csiszolja a perceptios képes
ségét, gazdagítja kifejező erejét, amire viszont a betegnek 
iszonyatosan szüksége van nehéz vergődésében. Ebben 
segíti az, hogy megtanult a szavakkal, fogalmakkal bánni. 
A Kör alkalmat ad arra, hogy ebben fejlődjünk.

* Hankiss János (1893-1959) írod. történész, debreceni egyet, 
tanár, a nemzetközi irodalomtudományi kapcsolatok tekintélyes szer
vezője, lapalapftó, szerkesztő, a magyar-francia művelődési kapcsola
tok kutatója.

Apám, irodalomprofesszor*, nagyon nem  szerette 
azokat a negatív (sokszor divatos) alakokat, akik ciniku
san írtak, pesszimizmust vagy nihilizmust terjesztettek. 
Azt mondta: „Ezek hazudnak (m aguknak is), amikor a 
reménytelenséget, a hitetlenséget hirdetik, azt hogy sem
minek nincs célja és értelme. M ert ha ezt igazán hinnék, 
akkor nem  írnának!” Ha mi nem  hinnénk, képtelenek 
lennénk gyógyítani, kutatni.

Szentágothai mecseki kirándulásai diákjaival nem 
csak kellemes időtöltések voltak, hanem  tanár és ta 
nítvány kapcsolatának elmélyüléséhez is vezettek, ami 
által hitelesebbnek fogadták el a szakmai mondanivalót. 
Művészi érdeklődése, ugyanúgy m int Donáth-nak, 
Böszörményinek és sok más zenélő-festő-író orvosnak 
biztosan nem  csökkentette, hanem  növelte szakmai ered
ményeit. Főmet professzor is úgy égette be tudatunkba a 
constrictiv pericarditis képét, hogy Rippl-Rónai fest
ményt vetített és a vaskos kontúrokra hívta fel a fi
gyelmünket, ezzel együtt vetítette le a röntgen képeket.

De a képzelet beengedése gondolkodásunkba más 
előnnyel is jár. A tudomány bezárt világát kinyitja és tá- 
gabb asszociációkra serkent. Alighanem ezek vezettek 
korunk igazán nagy felfedezéseihez. Szent-Györgyi sok
színű életvezetése, színházrendezései, Watson kalan
dozásai, színes élete alatt ugrottak be a korszakalkotó 
felismerések. Akik ugyanezen időben laboratórium i 
falak között gyűjtögették az adatokat számukra, igazá
ban nem  tudtak  előrehaladni.

Találkozás

Helyenként az orvoslás találkozik a művészettel (1,5,11). 
Boga Bálint dr. érdekes összeállítást adott arról, hogyan 
írták le költők testi betegségeiket. Missura Tibor Svájc
ban élő kollegánk pedig „Orvos a művészetben, művész 
az orvosban” témában m utatott be érdekes adatokat. Sok 
dom borm űvet, képet ism erünk, amelyek az orvosi 
ténykedés részleteit ábrázolják. Ezek az orvostörténelem 
elengedhetetlenül fontos dokumentumai (4, 8, 11). 
Rembrandt Anatómia képe még ennél is több: Híres fest
ményén a tudom ány találkozik a művészi kifejezéssel. 
Bizonyítva, hogy ebben a vérrel, verejtékkel, kínlódással 
teli szakm ában meg lehet találni a m úlhatatlan szépséget 
is.

K orunk a m odern képalkotó módszerekkel megint 
erre a mesgyére ért el színes CT és MRI képeivel: 
mennyivel élőbbek, fontosabbak és m egkapóbbak ezek 
akárm elyik mesterkélt „művészi” m odern festménynél.

A fényképész is meg tudja ragadni szakmai tevé
kenységünk izgalmas és fölemelő pillanatait: Különösen 
a 20-as-30-as évek művészi fotói (Dulovits, Vadas) fé
nyekből és árnyakból, éles vonalakból és elmosottságból 
m egkomponált alkotások m egláttatnak valami ki nem 
m ondhatót a gyógyításról és a szenvedő emberről.

Meg kell említeni érmeművészeink munkáit: Mély 
átéléssel számos nagy orvost örökítenek meg (Abonyi 
Ágnes, Balogh Imre, Csizmadia Tiborné, Eke Gyula, 
Hőgyes Ferenc, Kovács Ákos, Kádas Zsigmond, Kubászova 
Tamara, Kusztos Gábor, Medgyessy Ferenc, Sós András, 
Spányi Géza, Sülé Tamás, Takátsy Tibor, Vargha Géza), 
kifejezve munkásságuk egy-egy mozzanatát (20,21).
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A művészeteknek mély és fontos hatását bizonyítják 
azok a m űtők, ahol a feszültséget, idegességet kellemes 
háttérzenével oldják. A színek, képek gyógyító jelen
tőségét a kórházépítés régóta alkalmazza kórterm ek, 
m űtők pasztellszíneivel, gyerekkórházak falfestményei
vel.

A MOKK az egymásrahatással, az érdeklődéssel segíti 
elő, hogy tagjai rátaláljanak kifejezési form áikra és ki 
tudják mondani, ami fontos.
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Hankiss János dr.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A MÁV Kórház Budapest (VI. kér., 
Podmaniczky u. 111.) főigazgató főorvosa 
pályázatot hirdet a Központi Röntgen és 
Computer Tomográf Diagnosztikai Osz
tályra osztályvezető'főorvosi állásra. 
Pályázati feltételek:
általános orvosi diploma, radiológiai szak- 
képesítés, CT-, MR- és ultrahang-diag
nosztikában szerzett jártasság.
A kinevezésre kerülő osztályvezető főor
vos fő feladata:
A Központi Röntgen- és CT-diagnosztikai 
Osztályon folyó radiológiai-, CT- és ultra
hangdiagnosztikai tevékenység egységes 
vezetése és irányítása, ehhez szükséges 
feladatok előkészítése, megszervezése és 
végrehajtása.
Juttatások:. Bérezés a Kjt., valamint a KSZ- 
ben foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  pályázati kérelmet,
-  a pályázó részletes önéletrajzát, eddigi 
szakmai, vezetői és tudományos munkájá
nak részletes ismertetését,
-  a most összevonásra kerülő CT- és 
Röntgen Osztály, mint egységes Központi 
Diagnosztikai O. szakmai és szervezeti 
koncepciójának részletes kidolgozását.
A pályázathoz csatolni kell:
-  egyetemi végzettséget, szakképesítést, 
idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képe
sítést tanúsító okirat hiteles másolatát,
-  érvényes, három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a MÁV Kórház Budapest, 
főigazgató főorvosához kell benyújtani.

Az állás betölthető:
1996. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának határideje: a 
megjelenést követő 30 nap.

Wölfl József dr. 
főigazgató főorvos

OXYMENTŐ Mentőszolgálat Kft. (1045 
Bp., Szófia u. 12. Tel.: 180-5583) ügyvezető 
igazgatója pályázatot hirdet 24 órás felnőtt 
háziorvosi ügyelet munkakör betöltésére. 
Feltétel: oxyológiai gyakorlat, belgyógyá
szatijártasság.
Juttatások: kiemelt bérezés.
Információ: 06-30-440-4226. Csóka Ernő 
igazgatónál.

Csóka Ernő dr. 
ügyvezető igazgató

Az Észak-Pesti Kórház pályázatot hirdet 
XV. kerületi Ideggondozó gondozóvezető 
főorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek: orvosi diploma; az 
adott szaknak megfelelő szakképesítés; 
szakorvosként 10 év szakmai gyakorlat. 
Kérjük csatolni:
-  részletes szakmai önéletrajz és annak 
tartozékai,
-  képesítést igazoló okmányok másolatai,
-  OONY igazolvány másolata,
-  MOK tagsági igazolvány másolata,

-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítvány,
-  irányítandó gondozó működésére vo
natkozó szakmai-vezetési elképzelések,
-  hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatot 
elbírálók a pályázati anyagot megismer
hessék.
Bérezés a KJT szerint.
Benyújtási határidő: a megjelenéstől szá
mított 30 nap.
Betölthető: a pályázat elbírálását követően 
azonnal.
Érdeklődni az Észak-Pesti Kórházban Dr. 
Kosa János főigazgatónál a 272-2214-es 
telefonszámon lehet.

Az Észak-Pesti Kórház XV. kerületi Tüdő
gondozó és Ernyőképszűrő Állomása
felvételt hirdet tüdőgyógyász szakorvosi 
állás betöltésére.
Szakvizsga előtt állók jelentkezését is vár- 
juk.
Jelentkezés: az Észak-Pesti Kórházban 
dr. Kosa János főigazgatónál. 
Jelentkezéshez csatolandó:
-  részletes szakmai önéletrajz,
-  OONY-ba vételi igazolás,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi
zonyítvány,
-  MOK tagság,
-  általános orvosi diploma
-  tüdőgyógyász szakvizsga.
Érdeklődés: Dr. Alföldi Ibolya gondo
zóvezető főorvosnál a 169-2677 telefon
számon.
Állás azonnal betölthető, bérezés a KJT 
szerint.
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Az Észak-Pesti Kórház pályázatot hirdet 
XV. kerületi „Támasz” Addiktológiai 
Gondozó gondozóvezető főorvosi állás 
betöltésére.
Pályázati feltétek: orvosi diploma; az adott 
szaknak megfelelő szakképesítés; szakor
vosként 10 év szakmai gyakorlat.
Kérjük csatolni:
-  részletes szakmai önéletrajz és annak 
tartozékai,
-  képesítést igazoló okmányok másolatai,
-  OONY igazolvány másolata,
-  MOK tagsági igazolvány másolata,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi
zonyítvány,
-  irányítandó gondozó működésére vo
natkozó szakmai-vezetési elképzelések,
-  hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatot

elbírálók a pályázati anyagot megismer
hessék.
Bérezés a KJT szerint.
Benyújtási határidő: megjelenéstől számí
tott 30 nap.
Betölthető: a pályázat elbírálását követően 
azonnal.
Érdeklődni az Észak-pesti Kórházban dr. 
Kosa János főigazgatónál a 272-22-14-es 
telefonszámon lehet.

Az Újpesti Kórház orvos-igazgatója pá
lyázatot hirdet a Röntgen Osztályon meg
üresedett 2 fő  röntgen szakorvosi állásra. 
Megfelelő jelentkező hiánya esetén szak- 
képesítés nélküli orvos jelentkezését is 
elfogadjuk.

Jelentkezés: dr. Magyar László osztályve
zető főorvosnál az újpesti Károlyi Kórház 
Röntgen Osztályán.

A HOSPA-DIAMED Kalocsai Nephrolo- 
giai Állomás felvételt hirdet nephrologus 
vagy belgyógyász szakorvosok, illetve bel
gyógyászati gyakorlattal rendelkező, a 
nephrologia iránt érdeklődő általános or
vosok számára.
Bérezés megegyezés szerint.
A részletes szakmai önéletrajzot tartalma
zó pályázatot kérjük az alábbi címre kül
deni: HOSPA-DIAMED Kalocsai Nephro- 
logiai Állomás 6300 Kalocsa, Selyemerdő u. 
1. (Tel.: 78/462-782). WalterJudit dr

orvos igazgató

Terézváros és Erzsébetváros önkormányzata pályázatot hirdet a VI. és VII. kerület járó betegeinek éjszakai és munkaszünnapi 
felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszerben működő sürgősségi ellátási szolgálatára. Az ügyelet 110 000 lakost érint.
Az ügyelet és az ambuláns ellátás központi helye: Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat szakorvosi rendelőintézete, Budapest VII., 
Csengery u. 25.

Pályázati feltételek:
-  célirányos szakvizsgával rendelkező szakorvosokkal és szakasszisztensekkel ellátott szolgálat 

(előnyben részesülnek az oxyologiai vizsgával és jártassággal rendelkező orvosokat foglalkoztatók),
-  ügyeleti gépkocsivezető és gépkocsi biztosítása.

A pályázótól kérjük, jelölje meg:
-  a szolgálatba állítandó orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők létszámát,
-  az ügyelet ellátásának szervezeti és szakmai tervét, munkarendjét,
-  a kijáró ügyelet szakmai felszereltségének tervét,
-  a vállalás pénzügyi feltételeit (nagyobb költségcsoportok szerint részletezve),
-  ha van, a pályázó referencia helyeit.

A pályázat beadási határideje: 1996. szeptember 10.

A beadás helye: Terézváros önkormányzata, Bp., Eötvös u. 3. 1067. A pályázatokat kérjük dr. Rabin László képviselő, 
Egészségügyi Bizottság elnöke nevére címezni. A borítékon tüntessék fel: „Ügyeleti szolgálat pályázata”.
A nyertes pályázóval az önkormányzatok határozott idejű, meghosszabbítható szerződést kötnek.

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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IN MEMORIAM

1996)Dr. Konkoly-Thege Aladár (1919—

Még az év elején aggódva, de reménykedve álltunk be
tegágya mellett, a rossz periódust bizakodó követte, is
mét élénken beszélt terveiről, még új ötletei is születtek, 
amelyeket meg akart valósítani.

A sors nem  így akarta. Megadatott neki, hogy a kór
házból még hazatérhetett szeretett pécsi otthonába a 
gesztenyefák alá, ahol családja vette körül úgy, ahogy ré
gen szokás volt, főleg falun, ahol az összetartozás mé
lyebb volt és az élet dolgai emberibbek. Ő is méltón, fe
leség, gyerekek és unokák gondos szeretetében élte át a 
végső napokat és órákat.

Tág horizontú, kulturált kollégát vesztettünk a halk 
szavú, de elgondolását makacsul képviselő emberben, 
aki mindvégig az emberiességet képviselte maga körül, 
de társasági szereplései révén a világ sok helyén is.

Mit tudunk róla? A kor hányattatott küzdés elé állítot
ta. Régi pécsi család tagjaként a cistercita Nagy Lajos 
Gimnáziumban érettségizett, 1942-ben avatták orvossá 
az Erzsébet Tudományegyetemen. A Pécsi Egyetem 
Sebészeti Klinikájára került, de még alig dolgozta be 
magát, katonai behívó a pécsi IV. sz. Honvédkórházba 
helyezte át. 1943-ban frontszolgálatra vezényelték, a IV. 
közepes tarackos gépvontatású tüzérosztály orvosaként 
zászlósi rangban operált, boncolt. Harcok, hadifogság, fo
golytábor, ahonnan betegen hazaengedték. 1944-től újra 
a Pécsi Sebészeti Klinikán dolgozott, műtősebészi és se
bész szakorvosi minősítést szerzett. 1952-ben tanár
segéddé nevezték ki. 1955-ig tarto tt sebészi karrierje, 
ekkor osztályidegennek m inősítették és távoznia kellett a 
klinikáról. Fél évig állás nélkül volt. 1956-tól pécsbánya- 
telepi körzeti orvos volt. 1962-ben a MÜCSŐ alkalmazta. 
1972-től a Baranya megyei Egészségnevelési Csoport 
vezető főorvosa volt. 1982-ben m ent nyugdíjba.

Harm incöt tudományos dolgozata jelent meg, több 
idegen nyelven is.

Szakmai karrierje többször kettétört, de nem  adta 
meg magát. Alighanem ez magyarázza, hogy élénk 
szelleme más teret keresett a megnyilatkozásra. így tagja 
és m agyar elnöke lett az EMIEV-nek (Életkörülmények és 
az Egészség Vizsgálatára Alakult Nemzetközi Orvos- 
tudományi Társaság). Előadásokat tarto tt az országon 
kívül Párizsban, Koppenhágában, M adridban, Karls- 
badban, Bécsben, Havannában.

Tagja volt a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak, a 
Baranyai Orvosklubnak, a Honvéd Hagyományőrző Egye
sületnek.

A m agyar orvosok főképpen írói m űködéséből is
m erték meg, számos levele, hozzászólása, véleménye je
lent meg az Orvosi Hetilapban, az Egészségügyi Dolgozó
ban és napilapokban. Élénken reflektált a szakm a prob
lém áira és álláspontját kiérett stílussal tárta  a többiek elé. 
Ebben éles kritikai szelleme éppúgy érvényre ju to tt, mint 
optimizmusa: élni jó, azért vagyunk, hogy a dolgokon 
változtassunk. Munkásságáért többször kitüntették: 1972: 
Markusovszky-díj, majd Fekete István-díj, Napjaink 
Irodalm i Díja, Őszidő-fődíj, a Magyar Rádió irodalm i dí
ja. 1989-ben és 1991-ben a Cesare Pavese olasz nem zet
közi irodalm i díjban részesült.

Ham ar bekapcsolódott az orvos írók és képzőmű
vészek életébe és 1988-1992-ig a társaság elnöke, azóta 
végig vezetőségi tagja volt. Ilyen m inőségben számos 
nemzetközi fórumon képviselte országunkat, előadá
sokat tartott. Fárasztó, nehéz, nélkülözésekkel teli utak 
voltak, de ő mindig tudott erőt gyűjteni rájuk, k in t pedig 
méltó tagja lett a közös m unkának. Ebben elegáns megje
lenése és jó nyelvtudása (ném et, francia, angol), kul
turáltsága és nem kis m értékben felesége segítette. 
Elismerésül az UMEM (Union Mondiale des Écrivains- 
Médecins) elnökségi taggá avatta. Űtjairól az Orvosi 
Hetilapban mindig beszámolt.

Irodalmi munkái: Legnagyobb elégtétele, hogy 1992- 
ben megjelent Taigetosz c. könyve, amelyet évekig csiszol- 
gatott. Német kiadása folyamatban van. Tépett lobogó c. 
kötete 1995-ben került a közönség elé. Több száz cikke je
lent meg a Dunántúli Naplóban (esszék, útleírások, glosszák 
stb.), a Rádióújságban, az Őszidőben, a Magyar Nemzetben, 
a Kapuban stb. A Centre Mondial de la Paix des Libertés et 
des Droits de THomme-éremmel tüntették ki.

Szép családi környezetet terem tettek feleségével, há
rom gyereket neveltek föl: a fiú közgazdász, világutazó, 
fényképész, egyik lány jelmeztervező, másik lakberen
dező. Megérte még két lányunokája születését, ők is mel
lette voltak az utolsó két héten.

Konkoly-Thege Aladár is egyike azoknak, akiket a tör
ténelem vihara meghurcolt, nem egedte választott pályáját 
befutni. Ő mégis megtalálta az utakat, ahol teljesítheti fela
datát, s úgy ment el, hogy átadta a lángot, amit élesztgetett.

Hankiss János dr.
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HÍREK

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 
Kórház-Rendelőintézet 1996/97. év első 
félévi oktatási terve

A. Kötelező tanfolyam
1. Az általános orvoslás gyakorlati kérdései 
3 nap, 1996. november 21-23. 
pontértéke: 10 pont 
Részvételi díj: 1500,- Ft
B. Fakultatív tanfolyamok
1. EKG tanfolyam háziorvosok részére 
2 nap, 1996. szeptember 20-21. 
pontértéke: 10 pont
Részvételi díj: 1500,- Ft
2. Sérülések ellátása, ortopédiai esetek 
észlelése a háziorvosi gyakorlatban
2 nap, 1996. szeptember 27-28. 
pontértéke: 10 pont 
Részvételi díj: 1500,- Ft
3. Stroke
1 nap, 1996. októberé.pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
4. Klinikai onkológia háziorvosok részére 
(daganatok megelőzése, szűrése, diag
nosztikai és terápiás utókezelése)
1 nap, 1996. október 5. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
5. Akut has diagnosztikus problémái, co- 
loproctologiai ismeretek a háziorvosi gya
korlatban
1 nap, 1996. október 11. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
6. A hasnyálmirigy betegségeinek diag
nosztikája és terápiája háziorvosok részé
re
1 nap, 1996. október 12. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
7. Új szempontok a gastroenterologiában 
1 nap, 1996. október 18. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
8. Angiológiai problémák a háziorvosi 
gyakorlatban
1 nap, 1996. október 19. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
9. Háziorvosok gyermekgyógyászati is
meretei
1 nap, 1996. október 25. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
10. Igazságügyi orvostan a háziorvosi 
gyakorlatban
1 nap, 1996. október 26. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
11. Fertőzések, fertőző betegségek a csa
ládorvosi gyakorlatban
1 nap, 1996. november 1. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
12. Májbetegségek a háziorvosi gyakorlat
ban
1 nap, 1996. november 2. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
13. Zsíranyagcsere-zavarok
1 nap, 1996. november 8. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
14. Hypertonia
1 nap, 1996. november 9. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
15. Kardiológia a háziorvosok számára
1 nap, 1996. november 15. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
16. Ischaemiás szívbetegségek
1 nap,1996. november 16. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft

17. Degeneratív ízületi betegségek diag
nosztikus és terápiás problémái a házior
vosi gyakorlatban
2 nap, 1996. november 29-30. 
pontértéke: 10 pont 
Részvételi díj: 1500,- Ft
18. Fizioterápiás lehetőségek a háziorvosi 
praxisban
1 nap, 1996. december 6. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
19. Fájdalomcsillapítás szemlélete a há
ziorvosi gyakorlatban
1 nap, 1996. december 7. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft
20. Szenvedélybetegségek és a kapcsolódó 
krízisállapotok
1 nap, 1996. december 13. pontértéke: 5 pont 
Részvételi díj: 1000,- Ft

A Haynal Imre Egészségtudományi Egye
tem és a Biológiai Pszichiátriai Egyesület
biológiai-pszichiátriai tanfolyamot ren
dez szakorvosok és szakorvosjelöltek ré
szére „A biológiai pszichiátria korszerű 
eredményei” címmel.
A tanfolyam helye: Szent János Kórház 
Neuro-psychiatriai osztályának tanterme, 
Budapest, XII. kér., Diósárok u. 1.
A tanfolyam időpontja:
1996. október 9-10-11.
Október 9.,szerda
10.00 A tanfolyam megnyitása
10.10- 11.00 A pszichiátria biológiai alapjai 
Előadó: dr.Lipcsey Attila
Discussio
11.10- 11.50 Magatartástudományok és bio
lógiai pszichiátria
Előadó: dr. Tringer László 
Discussio
12.00- 12.50 A schizophreniás betegségek 
biológiai pszichiátriai vonatkozásai 
Előadó: dr. Janka Zoltán
Discussio
13.00- 13.20 SZÜNET
13.20- 14.10 Depresszió és neuropeptidek 
Előadó: dr. Bánki M. Csaba
Discussio
14.20- 15.00 Biológiai pszichiátria és reha
bilitáció
Előadó: dr. Pető Zoltán 
Discussio
15.10- 15.50 Az affektiv kórképek profi
laxisa
Előadó: dr. Szentistványi István 
Discussio
16.00- 16.30 A biológiai pszichiátria im
munológiai vonatkozásai
Előadó: dr. Baraczka Krisztina 
Discussio
Okóber 10., csütörtök
8.00- 8.30 Neuro-psychiatriai pharmaco- 
EEG
Előadó: dr. Rajna Péter 
Discussio
8.40-9.10 A pszichiátriai betegségek no- 
sologiája
Előadó: dr. Gaszner Péter 
Discussio
9.20- 10.00 A schizophrenia pozitív és ne
gatív tünetei; terápiája
Előadó: dr. Bitter István 
Discussio
10.10- 10.50 A pszichiátriai genetika leg
újabb eredményei és perspektívái

Előadó: dr. Trixler Mátyás 
Discussio
11.00- 11.30 Szünet
11.30- 12.00 A persistáló és rohamszerű 
szorongásos állapotok: biológiai és far- 
makoterápiás különbségek
Előadó: dr. Faludi Gábor 
Discussio
12.10- 12.50 Szorongás. A szorongások 
diagnosztikája és terápiája
Előadó: dr. Arató Mihály 
Discussio
13.00- 14.00 EBÉDSZÜNET
14.00- 14.30 Evészavarok 
Előadó: dr. Túry Ferenc 
Discussio
14.40- 15.10 Újabb elméleti és gyakorlati 
lehetőségek a dementiák differenciáldiag
nosztikájában
Előadó: dr.Hasitz Mária, dr. Nagy Endre,
dr. Lipcsey Attila
Discussio
15.20- 16.00 Az addictologia biológiai pszi
chiátriai vonatkozásai
Előadó: dr. Lipcsei Attila 
Discussio
Október 11., 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 A depressziók klinikai és bio
lógiai heterogenitása
Előadó: dr. Rihmer Zoltán 
Discussio
10.30- 11.10 A dementiák diagnózisa és dif
ferenciáldiagnózisa korszerű módszerekkel 
Előadó: dr. Degrell István
Discussio
11.20- 12.00 Epileptológia és pszichiátriai 
vonatkozásai
Előadó: dr. Ostorharics Horváth György 
Discussio
12.10- 12.40 Konvulzív kezelések 
Előadó: dr. Lipcsey Attila
12.40- 13.00 Általános discussio 
Tanfolyamzárás

Meghívó
a „Szigetvári Orvosnapok -  1996” kere
tében a Magyar Rehabilitációs Táraság 
XIV. Országos Vándorgyűlésére.
Időpont: 1996. augusztus 29-től 31-ig. 
Helyszín: Szigetvár, Zeneiskola, Zárda utca 2. 
Fő témák:
1. Krónikus neurológiai betegek rehabili
tációja
2. Derékfájdalom és rehabilitáció
3. Agyi vascularis laesión átesett betegek 
rehabilitációja
4. Hátrányos helyzetű fogyatékosok tár
sadalmi integrációja
5. Posttraumás-, végtagamputált betegek 
rehabilitációja
6. Belgyógyászati betegek rehabilitációja
7. Családorvosi szekció és fórum
A vándorgyűlés családorvosok részére cre
ditpont szerzésre ad lehetőséget.
További információ: Dr. Varjú Cecília, 
Szigetvári Városi Kórház, Szigetvár, Szent 
István ltp. 7. 7901, tel.: 73/311-011, fax: 
73/311-016.
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Konszenzus nyilatkozat az Apolipopro- 
tein E teszt használatáról Alzheimer kór
ban. American College of Medical, 
Geneties, American Society of Human 
Genetics, Working Group on APOE and 
Alzheimer Disease (Dept, of Neurology, 
Boston University School of Medicine, 80 
E Concord St. Boston, MA 02118-2394, 
USA [Pharrer, L.]) JAMA 1995,274; 1627.

Napjainkban az Alzheimer kór (AK) 
klinikai diagnózisa a memória és más 
kognitív funkciók (neuropsychológiai 
tesztekkel igazolt) progresszív romlásán 
alapul, ha más, hasonló deficitet okozó 
betegség egyértelműen kizárható. A ge
netikai kutatások eredményei felvetették 
egy szélesspektrumú DNA teszt lehető
ségét az AK diagnózisában és előrejelzé
sében. Genetikus tesztként több laborató
rium ajánlja az apolipoprotein E genotí
pust (APOE).

Az Amerikai Orvos Genetikusok Tár
sasága és az Amerikai Humán Gene
tikusok Társasága egy tíztagú munkacso
portot hívott életre az AK és APOE allélek 
kapcsolatának tanulmányozására. A vizs
gálat célja annak megállapítása volt, hogy 
jelen ismereteink alapján alkalmazható-e 
a genetikus teszt a betegség diagnózisára, 
ill. előrejelzésére. A vita után egyhangú 
állásfoglalás született, amelyet számos 
nemzeti intézménynek és kutató köz
pontnak megküldték.

Az apolipoprotein E egy plazmafehérje, 
amely többek között a cholesterol transz
portban játszik szerepet és a 19-es chro- 
mosomán lévő génen van kódolva; bizo
nyos formái kapcsolatba hozhatók a Cho
lesterin anyagcsere zavaraival, valamint a 
coronaria betegségekkel. Biztosan van 
némi kapcsolat az APOE gén és az AK 
között: úgy tűnik, hogy az AK-s populáció 
34-65%-ban „hordoz” APOE e4 alléit, 
míg a nem érintett populációban ez csak 
24-31%-ban van jelen.

A vita során az alábbi szempontok 
merültek fel: 1. Az AK-s betegek 35-50%- 
ában nincs e4 alléi, így a teszt szenzitivitá- 
sa alacsony. 2. Számos tanulmány szerint 
e4 alléi más típusú demenciáknál (talán 
vasculáris etiológiában is) jelen van, ezért 
nem kellően specifikus AK-ra (0.75-0.81), 
tehát indokolatlan szorongás és aggoda
lom léphet fel, ha egy vizsgálat során e4 
alléit mutatunk ki. 3. Annak ellenére, 
hogy az AK frekvencia szerte a világon 
közel azonos, az APOE alléi gyakorisága 
különböző faji, ill. etnikai csoportban 
jelentősen különbözik (pl. svéd AK-s be
tegekben az e4 alléi előfordulási aránya 
nem emelkedett meg, az afrikai népeknél 
az e4 alléi jelenléte gyakoribb, de az AK 
incidenda nem). 4. Nem tudjuk, hogy 
egyéb tényezők (pl. családi anamnézis) és 
az e4 alléi jelenléte additív vagy interaktív 
módon hat-e az AK előrejelzésében? 
Számos tényező befolyásolhatja az APOE 
genotípus AK-t indukáló hatását. 5. Egy 
prediktív tesztnek csak akkor van létjogo

sultsága, ha pozitív esetben hatásos pre- 
ventió következhet, akár életmódváltoz
tatás, akár korai gyógyszer bevezetés 
formájában. Ez AK-ban nem valósulhat 
meg.

Mindezek alapján a panel véleménye az 
volt, hogy az APOE teszt használata jelen
leg nem annyira előnyös és költség
kímélő, ahogyan ezt egyesek állítják. A 
genotipizálással nyert plusz információ 
csak akkor lenne hasznos, ha csökkentené 
más, drágább, invazívabb jellegű tesztek 
szükségességét, ez azonban nem így van. 
Az orvosnak e teszt eredményétől függet
lenül is kötelessége más dementiaformák 
kizárása, (pozitív esetben azért, mert nem 
bizonyító, negatív esetben, mert nem 
kizáró értékű). Még ha az APOE genotí
pus használható lenne is a preszimpto- 
matikus esetek detektálására, e korai felis
merés haszna -  hacsak az nem kutatási -  
nem világos, és kétséges a prognosztikus 
haszon is.

Konklúziók: Általános egyetértés volt 
abban, hogy annak ellenére, hogy az 
APOE e4 alléi jelenléte erősen kapcso
lódik az AK-hoz és jelentős rizikófaktor
nak tekinthető, jelenleg nem ajánlható 
alkalmazása sem a rutin klinikai diag
nózis során, sem előrejelzőként. Az APOE 
genotípus egymagában nem eléggé szen- 
zitív, hogy ennek alapján a genotipizálás 
diagnosztikus tesztként használható le
gyen, akár a veszélyeztetett családok, akár 
a teljes populáció körében. Prediktív 
tesztnek sem alkalmas, mivel AK e4 alléi 
jelenléte nélkül is kialakul és e4 alléi je
lenléte mellett számosán nem beteg
szenek meg. További közös munka vél
hetően némely problémát tisztázni fog és 
hogy lesz-e szerepe az APOE genotipizá- 
lásnak az AK-ban, az a következő néhány 
évben derül majd ki. Az sem kizárt, hogy 
a jövőben a betegek APOE státusa keze
lési (vagy etiológiai) csoportok kialakí
tására is alkalmas lesz.

Faragó András dr.

Nyílt Vigabatrin kezelési kísérlet gyó
gyíthatatlan epilepsiásokban. Wong.W. 
(Department of Pediatrics, University of 
Hong Kong, Queen Mary Hospital, Pokfu- 
lam Road, Hong Kong.) Brian Develop
ment, 1995,17,249.

A Vigabatrin (gamma-vinyl-GABA) új 
antiepilepsiás gyógyszer, mely specificu- 
san és visszafordíthatatlanul meggátolja a 
GABA-transaminase lebontó hatását. 
Emeli ezáltal a szérumban és a liquorban 
a gátló neurotransmitter, a GABA meny- 
nyiségét.

Szerző 1992. és 1994. júliusa között 30, 
2 - 2 1  éves therápia-resistens esetet 
gyűjtött össze. A havi rohamszám leg
alább 10 volt, 1-3-féle antiepilepticumot 
szedtek. Legtöbben valproatot vagy car- 
bamazepint kaptak korábban. A VGB napi 
adagja 40-250 mg volt. Egyedül sedativ

mellékhatás fordult elő, mely az adag 
csökkentésére megszűnt (3 eset).

Esetbeosztás rohamtípusok szerint: 10 
generalizált GM, 7 myoclonusos, 8 comp
lex partialis és 5 kevert forma. Syndro- 
mák szerint: cryptogen partialis 7, tüneti 
partialis 2, cryptogen generalizált 9, 
tüneti generalizált 10. West syndroma 
esetei közt nem volt.

Tizenhárom beteg rohamai 50-75%- 
ban csökkentek, 14-ben a rohamszám 
csökkenés 50%-nál kisebb volt, 3-nak 
rohamai szaporodtak. A VGB-kezelés, a 
betegek életkora, a roham, valamint az 
epilepsia syndroma típusa között Szerző 
nem talált összefüggést. Resistens esetek
ben érdemesnek látja a szer adását magá
ban is, a jövőben esetleg más készítmé
nyekkel kombináltan.

Kiszely Katalin dr.

A szemet és agyat is károsító congenitalis 
izomdystrophia, két törökországi eset. 
Topaloglu, H. és mtsai (Department of 
Child Neurology, Haceteppe children’s 
Hospital 06100 Ankara, Turkey): Brain 
Development, 1995,17,271.

A congenitális izomdystrophiák lényeges 
jellemzői az autosomalis recessiv öröklés, 
korai izomhypotonia, ízületi contractu- 
rák, dystrophiás és adiposus izomelválto
zások, lassú progressio. A több ismert fel
osztás közül Szerzőké a következő: klasz- 
szikus CMD (congenital muscular dystro
phies); Fukuyama típusú CMD, melyben 
rendszeres a központi idegrendszer 
elváltozása; Walker-Warburg-syndroma; 
Izom-szem-agy-tünetcsoport (MEBD). 
Vannak átfedések. A cerebralis részvétel 
gyakoribb, mint kezdetben gondolták.

A Fukuyama típus genje a 9q chromo- 
somán van. Lényegesen csökkent az izom- 
zat merosiíitartalma, ami a basismemb- 
ranban, az izom- és Schwann sejtek mem
bránjában (laminin 2 az új nomenklatúra 
szerint) található. A hiány másodlagos, 
mert a merosin genje a 6q 22-23-on talál
ható.

A merosin-negatív betegek contrac- 
turái súlyosabbak, járni nem tanulnak 
meg, a cerebralis fehérállomány mindig 
sérült, egypetéjű ikrekben teljes concor- 
dantiával. A merosin-negatív CMD való
színűleg azonos a korábbi cerebro-mus- 
cularis dystrophiával.

A Fukuyama-typus Japánon kívül rit
ka.

Az MEBD-t Finnország kis területén 
írták le. Szerzők két esete 7 éves leány és 6 
éves fiú. Izomdystrophia, súlyos myopia, 
enyhe mentalis retardatio, egyikben 
cataracta voltak a főtünetek. MR-el vas
tagabb frontalis lebenyek és vaskosabb 
centrum semiovale, karcsú agytörzs és 
tág hátsó cisternák látszottak.

Végül a 3 syndroma (Fukuyama, 
MEBD, WWS) közti különbségeket rész
letezik a szerzők, a WWS-t a Fukuyama- 
forma alcsoportjának tartják.

Kiszely Katalin dr.

1773



Clomipramin-kezelés complex partialis 
rohamokban. Sakakihara, Y. és mtsai 
(Department of Pediatrics, The Univer
sity of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, 
okyo 113, Japan): Brain Development, 
1995,17,291.

Korábban az Imipramint egyesek hatá
sosnak találták többféle epilepsiás ro
hamban. Görcskeltő hatása miatt mégsem 
vált be. Kis adagban meglevő rohamgátló 
voltát a norepinephrin és az 5-OH-trypt- 
amin praesynapticus újraképződésének 
megakadályozásában látják.

A Clomipramin Imipramin származék 
és az említett újraképződést gátló hatása 
annál 5-10-szer erősebb. Mindkét szer 
enuresis és magatartási zavarok kezelésé
ben használatos.

Szerzők két esetről számolnak be: the
rapia resistens 13 éves, ill. 34 éves complex 
partialis rohamokban szenvedő betegük 
napi 20 mg Clomipraminra másfél éve 
roham mentes. Korábban havi 5-15 roha
muk volt. EEG-jükben temporalis, ill. 
occipitalis tüskefocus mutatkozott, me
lyek kezelésre megszűntek.

Két eset kevés, de érdemes gyógysze
rekre nem reagáló betegekben Clomip- 
raminnal kísérletet tenni.

Kiszely Katalin dr.

Fejfájás nőkben, beleértve a terheseket is.
Paulson, G. W. (Department of Neurology, 
1654 Upham Dr., MH 443, Columbus, OH 
43210, USA) Am. J. Obstet. Gynecol., 1995, 
173,1734.

A fejfájás a terhes és nem-terhes nőkben 
ártalmatlan, de ijesztő és legyengít. A be
tegek több, mint 90%-ának migrénje vagy 
tensio-típusú fejfájása van. A fejben vagy 
nyakban minden fájdalomra érzékeny 
szerv fejfájást idézhet elő.

Migrén a klasszikus fejfájás. Periodi
kusan jelentkezik sápadtsággal, paresthe- 
siával és hányással. Látási, motoros, vagy 
sensoros aura gyakran előzi meg mintegy 
20 perccel a fejfájást. Előzetes tünetek: 
hangulatváltozás, irritábilitás, vizreten- 
ció, vagy éppen túlságos energia és éhség. 
A migrén akár a tizenéves korban is 
kezdődhet és gyakoribb fiatal nőkben, 
menstruáció előtt vagy alatt. Kiválthatja 
az elhúzódóan magas ösztrogén szint, 
amit hirtelen csökkenés követ. A mig
rénes fejfájás lüktető, egy vagy kétoldali. 
Terhességben az ösztradiolszint emelke
dett és talán ez magyarázza, hogy a mig
rén rendszerint terhesség alatt nem kez
dődik. A fájdalomért felelős neuronok az
5. idegmagból erednek és számos neuro- 
transmitter kibocsátására értágulattal, 
vagy összehúzódással reagálnak. A neu- 
rokininek és neuropeptidek az érző axo- 
nokat stimulálják a circulus arteriosus 
Willisii körül és mögött.

A tensiós fejfájás a közönséges fejfájás, 
kétoldali és kevésbé súlyos, mint a 
migrén. Kevésbé érzékenyek a betegek a 
fényre, hangra, szagra és a gyomor-bél 
distress ritkább. A depresszió oki vagy 
másodlagos tényező lehet, mind a mig
rénnél, mind a tenziós fejfájásnál.

A subarachnoidális vérzés okozta fej
fájás hirtelen kezdődik. A „ fagylalt fej
fájást” hideg étel vagy ital okozza. A 
paroxysmalis hemikrania ér eredetű, rö
vid ideig tart, ismétlődő, parietális elhe
lyezkedésű, az indomethacin oldja.

Jakobovits Antal dr.

PSYCHIATRIA

A nootropikumok rendelését befolyásoló 
tényezők. Stoppe, G. és mtsai (Pszichiát
riai Klinika és Poliklinika, Általános Or
vosi Részleg, Göttingeni Egyetem, Német
ország): Dtsch.med.Wschr., 1995, 120, 
1614.

1994-ben nootropikumként Németor
szágban a Ginko biloba-t, Naftidrofurylt, 
Pentoxyphyllint, Piracetamot, Secale-Al- 
kaloidákat (Hydergin) és Nimodipint 
használták. A szűkebb értelemben vett 
nootropikumok éves forgalma 104.4 mil
lió DM (Piracetam, stb.), míg a keringés
javítókkal együtt 1186.9 millió DM volt 
N émetországban.

145 családorvos és 14 idegorvos kérdő
íves kikérdezése alapján enyhe-közepes 
demenciában és pszichoorganikus tünet
együttesben a betegek 70%-ában írtak fel 
nootropikumokat. Az orvosok benyomá
sa alapján a nootropikumok 28-35.7%- 
ban javították az agy teljesítőképességét, 
míg 0-7%-ra a motivációs készség (Ant
rieb) fokozó, 0-7%-ra a betegség prog
resszióját lassító, 1-7%-ra az antipszi- 
chotikus, 1-7%-ra a vérnyomáscsökkentő 
hatást becsülték. Érdemleges mellékha
tást nem tapasztaltak. Általában a noot
ropikumokat ártalmatlan szereknek vél
ték és polimorbiditás esetén ritkábban ír
ták fel. A nootropikum rendelés kevésbé 
függött az orvosi kritériumoktól, inkább 
az orvos beállítódása ill. az orvos-beteg 
viszony határozta meg a gyógyszer fel
írását.

[Ref: A szerzők tapasztalatai meg
egyeznek mások adataival, általában 30%- 
ban hatékonyak Alzheimer demenciában 
a nootropikumok. A terápiás nehézségeket 
az is jelzi, hogy a javulás definíciója, ha 6 
hónapos kezelés az Alzheimer’s Disease 
Assesment Scale-ben, ami egy becslőskála, 
4 pontnál nagyobb javulást érnek el. Ezzel 
szemben a mindennapi gyakorlatban 
használt legegyszerűbb Globális Klinikai 
Becslőskála terápiás effektivitásként a jó 
és kitűnő eredmény százalékos arányát 
veszi a hatástalan és enyhe eredményű 
terápiával szemben.]

Molnár Gábor dr.

Az antidepresszivumok jellemzése az 
Asolo-sémával. I. Pszichopatológiai ered
mények. Dieterle, D*., Scherer, J.,Rüther,
H. és E. (Pszichiátriai Klinika, Göttingen, 
Organon GmbH*, Oberschleissheim, 
Germ.) Psychopharmakotherapie, 1995,2, 
165.

Az Asolo-sémát az antidepresszivumok 
hatásának a becslésére dolgozták ki. A

gyógyszer adásában tapasztalt szakembe
rek 4 pontos becslőskálával (0=nincs, 
l=kevés, 2=kifejezett, 3=erős terápiás 
hatás) jellemzik a következő tünetekre 
kifejtett terápiás eredményességet: Dep
resszió -  hangulat javítás, hangulat stabi
lizálás, inditékhiány javulás, motivációs 
késztetés növekedés, pszichés szorongás, 
szomatikus szorongás téveseszme, pszi- 
chomotoros aktivitás gátlás, pszichomo- 
toros aktivitás stimulálás, alvás; Alvás
zavar -  szedálás, elalvás elősegítése; Evés
zavar -  étvágynövelés, étvágycsökkentés, 
súlygyarapodás, fogyás; Fájdalom, féle
lem, kényszer-fájdalom, kényszerbeteg
ség, szorongásos betegség. Legalább 20 
tapasztalt idegorvos értékelt egy gyógy
szert. Az amitriptylin (Teperin), Clomi
pramin (Anafranil), desipramin, diben- 
zepin (Noveril), doxepin, imipramin (Me- 
lipramin), maprotilin (Ludiomil), mian
serin, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin (Fe
varin), paroxetin, moclobemid (Aurorix), 
tranylcypromin értékeléséről számolnak 
be a szerzők 103 vizsgálat alapján.

Triciklusos vegyületek: Az amitriptylin 
erősen hatékony hangulatjavító, hangulat 
stabilizáló, motoros gátló és elaltató. 
Fájdalmak esetében is adják, súlygyara
podást okoz. A clomipramin az előzőnél 
kevésbé hatékony hangulatjavító, de nö
veli a motivációs késztetést és a pszicho- 
motoros aktivitást. Különleges hatása a 
kényszerbetegség eredményes kezelésé
ben nyilvánul meg. A desipramin hangu
latjavító, motivációs késztetés és pszi- 
chomotoros aktivitás fokozó. A diben- 
zepin a depresszió alaptüneteire hat, de 
nincs különösebb motivációs késztetést 
fokozó hatása. A doxepinnek az ami- 
triptylinnel hasonló a hatása. Az imi
pramin különösen a hangulatot javítja és 
a pszichomotoros aktivitást fokozza.

Tetraciklusos antidepresszivumok: A 
mianserin hangulatjavító, szorongás 
csökkentő, szedativ szer, erős az elaltató 
hatása. A maprotilinnek kevésbé kife
jezett az elaltató hatása, de hangulatjavító 
és stabilizáló.

Szelektív szerotonin reuptake gátlók: A 
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin valami
vel kevésbé hatékony hangulatjavító, mint 
a triciklusos készítmények, de pozitív a 
hatásuk a kényszerbetegségre.

MAO gátlók: A moclobemid és tranyl
cypromin hatása hasonló a szelektív sze
rotonin reuptake gátló gyógyszerekéhez, 
talán a tranylcypromin hangulatjavító 
hatása erősebb a moclobemidénél.

A szerzők szerint a tapasztalatok jól 
korrelálnak a tankönyvi adatokkal, de az 
értékelést az is befolyásolja, hogy a régeb
bi készítményeket illetően nagyobb 
tapasztalat gyűlt össze, míg az újabbakat 
kevésbé ismerték még meg az idegor
vosok.

[Ref.: Érdekes, hogy a német idegor
vosok milyen széles skáláját alkalmazzák 
az antidepresszivumoknak. E szereknek 
van bizonyos specifikus hatásuk a tüneti 
képre, ami a betegek eltérő gyógyszer
reagálási készsége mellett jogossá teszi a 
gyógyszerek széles választékát. A másik 
oldalról a jobb tolerálhatóság és kevesebb 
mellékhatás miatt a pszichiáterek egy 
része az új antidepresszivumokat javasol
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ja, elsősorban a szelektív szerotonin reup
take gátlókat és reverzibilis MAO gátlókat. 
Erre az álláspontra helyezkedett a HCHP 
Konszenszus Konferencia, 1994. nov. 24-én 
Budapesten. Lényegesek ezért a gyakorló 
orvosok tapasztalatai, ezek korszerű fel
dolgozása, hiszen a hazai „ tankönyvi 
adatoknak ” is ezeken kell nyugodniuk.]

Molnár Gábor dr.

Szociálfóbia. Oosterbaan, D.B. és mtsa 
(Amsterdam). Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2649.

A szociálfóbia gyakran eló'forduló féle
lemzavar és gyakran kísér más psychiatriai 
betegségeket, mint a depressiót és túlzott 
alkoholfogyasztást. Kezeletlenül idültté vál- 
hatik és rokkantsághoz vezethet.

Az első beteg egy 29 éves ffi, 16 éves 
kora óta kerüli a szociális helyzeteket, 
attól való félelmében, hogy elpirul. 
Középiskolában lopással gyanúsították, 
mert vallatáskor elpirult. Elpirulásra 
gondolva el is pirul rögtön. Mennél 
inkább küzd ellene, annál gyakrabban 
pirul el. Lesüttette magát a nappal, fekete 
szemüveget hordott, végül inkább kerülte 
az alkalmakat, az összejöveteleket, a nyil
vánosság előtti beszélgetéseket. Panaszai 
miatt eredetileg tervezett ápolói hiva
tástól elállt és egy gépgyárban lett fenn
tartószerelő. Amikor elő akarták léptetni 
részlegvezetővé, feszültsége annyira foko
zódott, hogy beteggé minősítésre gondol
tak és kérte thoracalis sympathectomiára 
való beutalását. A háziorvos ehelyett a 
félelmiklinikára küldte, ahol cognitiv 
viselkedésith-t kezdtek nála. Húsz kezelés 
után már ritkán pirul el, nem kerüli már az 
alkalmakat, megnőtt az önbizalma.

A második beteg egy 35 éves nő, már 
középiskolás korban bizonytalan volt szo
ciális szituációkban. Úgy érezte, a fiúk 
nem tartják csinosnak. Egy iskolai ünne
pen nem kérték fel táncra, ezután jobban 
izolálódott. Középiskola után tovább ta
nult személyügyi vezetést, de amikor a 
kiképzésnél a valóságban kellett működ
nie, félelmei miatt beteget jelentett és már 
a kávézóban is rosszul érzi magát. Beteget 
jelent, családi születésnapokat is elkerüli, 
esténkint alkohol ivása könnyít a félel
mén; a diploma megkapása után a beteg 
munkanélküli, fél a pályázattól. Végül 
ingyenes munka után fizetéses állást kap 
egy szomszéd házban, de már napi másfél 
liter bort fogyasztott. Kerüli a ffiakat, 
hangulata egyre komorabb. Amikor 
lakótársainak érdekében kellett volna 
közbelépnie, félelmei miatt beteget jelen
tett. Háziorvosa a félelmipoliklinikára 
utalta, ahol depressiója miatt napi 600 mg 
moclobemiddel kezelték és megkezdték 
az alkoholtól való leszoktatását. Pár hét 
után a beteg nyugodtabb lett, kevesebb 
alkoholt fogyasztott, kevésbé volt depres
ses. Fél év múlva csökkentették a gyógy
szeradagot, egy év múlva meg is szüntet
ték az adását és a szociális fóbia nem tért 
vissza.

A harmadik beteg egy 24 éves tehet
séges hegedűs, aki fellépés előtt jelentkező 
fokozott félelme miatt jelentkezett ke

zelésre. Fellépés előtt izzadt, szívdo
bogása volt, remegtek a kezei, ami 
csökkentette játék-technikáját. Néha tel
jesen kikapcsolódott, a tele terem előtt 
újból kellett kezdeni a darabot. Vizsga- 
időszakban gondjai voltak, sikerül-e szó
lista karrierjének megalapozása. Koncert 
előtt kerülte az álom. Családtagja taná
csára diazepámmal próbálkozott, de ez 
akadályozta a játék technikájában. Házi
orvosa propranololt javasolt fellépés előtt 
40 mg-os adagban, ez csökkentette a 
panaszokat, uralkodni tudott a félelmén. 
A psychotherapia, a viselkedési kezelés 
elterelte gondolatait az előtte álló akadá
lyokról, visszatért az önbizalma és biz
tonságérzete.

Mindhárom betegnél szociálfóbia 
okozta a panaszokat, félelem a kritikától, 
az alulmaradástól, mindez pirulást, re
megést, izzadást és félelmet váltott ki és 
kerülték a nyilvános szerepléseket. A szo
ciálfóbia gyakoribb, mint amennyi nyil
vántartásba került. Vizsgálatok szerinti 
előfordulása 3%-os, de egyesek szerint 
13.3%-os.

Leggyakrabban 15-20 éves korban for
dul elő, melyben már eldőlhet egy karrier 
sorsa. Elkülönítése néha nehéz az ago- 
rafóbiától, de ennél jellemző a segítség ke
resése a pánik megelőzése céljából, a szo- 
ciálfóbiánál a másoktól és főleg a tömeg
től való félelem a jellegzetes. Szociálfóbiá- 
nál gyakori a túlzott alkoholfogyasztás. A 
oropranolol és atenolol csökkenti a 
félelemérzetet, megszünteti a száraz szá
jat, szívdobogást és remegést.

Ribiczey Sándor dr.

Fénytherapia három tél-depressiós gyer
meknél. Meesters, Y. (Groningen) Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1995,139,2664.

Az 1984-ben először közölt téli dep- 
ressiónál alkalmazott fénytherapia iránt 
érdeklődés fokozódik. A téli depressió 
mely évente ősszel-télen jelentkezik ta- 
vasszal-nyáron eltűnik. Számos vizsgálat 
bizonyítja a fénytherapia hatásosságát, de 
gyermekeknél még kevés vizsgálat tör
tént. Az USA-ban a vizsgálat szerint a 
gyermekek 48.5%-ánál télen jelentkeznek 
a panaszok, ősszel 9.8%-nál és tavasszal 
10.8%-nál jelentkeznek. Az elmúlt télen 
több gyermek került kezelésre szerzőink 
ambulanciáján, szezontól függő pana
szokkal, fáradtsággal, energia veszte
séggel, és fokozott aluszékonysággal. 
Ezeknél a fénykezelés lényeges javulást 
eredményezett, 5 egymást követő napon 
naponta 30 percig alkalmaztak 10 000 
luxot ultraviola sugárzás nélkül. Lé
nyeges, hogy a fény a retinára essen. A 
három ismertetett beteg közül kettőnél 
az egyik szülőnél is jelentkezett a téli- 
depressió. Kezelés után a gyermekek 
élénkek lettek, a szülők előtt ébredtek fel, 
viszszanyerték nyári mozgékonyságukat, 
keresték barátok társaságát, de a köze
ledő télen ismét levertek, fáradékonyak 
és visszavonulók lettek; az étvágyuk vi
szont megnőtt, félelem szállta meg őket, 
ha egyedül maradt az egyik, még a WC-t 
is csak nyitott ajtónál merte használni.

Mindezen panaszok megszűntek 5 napos 
fénykúra után. A betegeknél jellemző 
módon jelentkeztek a szezonhoz kötődő 
panaszok, melyekre jellemzőek a depres
ses jelenségek, az ingerlékenység, szo
ciális izoláció, megnőtt az alvási szükség
letük, Rosenthal (USA) is gyakran talált a 
gyermekek szüleinél hasonló panaszokat. 
A gyermekek iskolai teljesítményei is 
javultak a kezelés után. Szezonális pana
szoknál gondolni kell a téli depressiora.

Ribiczey Sándor dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érintő 
kérdésekről: Az őrület fényei. Sharon 
Begley, újságíró (USA), Newsweek, 1995. 
november 20., 62. oldal

Napi ténykedésünk során, vagy egy kár
tyajáték „kibicelésekor”, de skizofrének
nél is, gyakran keletkeznek agyunkban 
hangosan ki nem mondott, sok emócióval 
kísért szavak, gondolatok. Ezek keletke
zésének helyét először sikerült amerikai 
kutatóknak, David Silbersweig-nek és 
Emily Stern-nek, önkénteseknél, illetve 
schizofrén betegeknél a PÉT (pozitron 
emissziós tomográfia) segítségével „ le
fényképezni ”, amelyről a„ Nature ’’című, 
mérvadó, tekintélyes, angol, természet- 
tudományos folyóiratban számoltak be. 
Az új felfedezés terápiás reményt is kelt
het a sok, pld. az USA-ban 2 millió, (a 
rossz etimológia szerint) skizofrén beteg 
számára. A PÉT segítségével mérhető az 
agy különböző területeinek véráramlása, 
azaz egyúttal a neuronális aktivitás. A 
fenti kutatók eljárásában az a teljesen új, 
hogy módszerükkel a hallucináció kap
csán fellépő véráramlási változások is 
kimutathatók. Eredményeik alapján a hal- 
lucinációk az agy mélyében, az előagy ele
jén keletkeznek és a gerincvelő felé halad
nak. Útvonaluk a thalamus, hippocampus 
és a striatum. Valószínűleg itt keletkeznek 
a bizarr álmaink is. Ezek a területek integ
rálják a jelen és a múlt tapasztalatait és 
összekapcsolnak egy bizonyos percepciót, 
a memóriával és az érzésekkel.

A prefrontális lobus mintegy felülvizs
gálja a realitást. Skizofrénia esetén ez a 
terület hibásan működik, azaz nem tesz 
különbséget a között, hogy egy kép reális, 
képzelt, vagy hallucináció miatt kelet
kezett. Ilyenkor az agy saját realitását 
hozza létre. Mindezek alapján a skizofré
nia nemcsak kémiai transzmitterek hibá
jára vezethető vissza. A cikk megírásának 
az adott aktualitást, hogy megjelenése 
előtt két héttel volt San Diego-ban (USA) 
a „ Society of Neuroscience ” éves talál
kozója, ahol a skizofréniát is részletesen 
taglalták. Okának ma genetikai defektust, 
az embryonális fejlődés során létrejött sé
rülést, vagy betegséget, születési kompli
kációt, vagy ezek valamilyen kombináció
ját tartják. Magának a skizofrén betegnek 
szubjektive az a legfontosabb, hogy meg
szűnjenek a belső hangok. A fenti eljá
rással a skizofrének hallucinációjának ke
letkezési helye elég pontosan meghatároz
ható és a jövőben sebészileg is megszün
tethető lesz.
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[Ref.: E cikk referense csak annyiban 
érintett a fenti témában, hogy maga is 
foglalkozik agykutatással -  de csak a látás 
mechanizmusával -  ezért tulajdonképpen 
illetéktelen a fenti témában. Annyit azon
ban el szeretne mondani, hogy számos 
közismert művész, így például József 
Attila, Latinovits Zoltán, Hölderlin, a 
német költő, szenvedett a fenti betegség
ben. József Attila élete során azt mondta, 
hogy állandóan túlontúl sok gondolata 
van, amely közül csak a kiválogatottakat 
írja meg a verseiben. Egy igen érdekes és a 
referens számra tanulságos színdarabban 
(„Tüzet viszek"), amely Soós Imre színész 
(„Körhinta" stb. filmek főszereplője, a 
korai 50-es évek sztárja) élettörténetét és 
öngyilkosságát dolgozta fel, az elmegyógy
intézeti orvosnőnek az is a terápiás mód
szerei közé tartozott, hogy orvosi köpenye 
alatt szándékosan nem viselt fehérneműt 
-  ezzel is szerette volna a magukba 
roskadt, vagy saját gondolataik rab
ságában szenvedő betegek figyelmét felkel
teni. A referens egy másik, általa igen 
kitűnőnek tartott elmegyógyász ismerő
sének, az 50-es éveiben meghalt Kovács 
Sándornak pedig az volt a terápiás mód
szere, hogy a betegeket a pszichoterápia 
során mintegy „kihozza a sodrukból”, 
hogy gondolkodásukat ezáltal beindítsa, 
vagy más utakra terelje. Mindezeket a re
ferens csak azért említi meg, mert messze
menően nem ért azzal egyet, amit a fenti 
cikk ismét felvet, hogy t. i. a skizofréneket 
netán sebészileg kellene kezelni.)]

Dervaderics János dr.

ONKOLÓGIA

Lapos adenoma, carcinoma és a colon de 
novo carcinomája. (Szerkesztőségi cikk.) 
Owen, D.A. (University of British Colum
bia, Vancouver) Cancer, 1996, 77, 3.

Kis, felszínes, korai vastagbélrákok egyre 
gyakrabban kerülnek felismerésre. Felszí
nesek, tehát a muscularis mucosae fölött a 
normális nyálkahártya kétszeres vastag
ságát nem haladják meg és koraiak, tehát 
az invasio csak a nyálkahártyában és leg
feljebb a tunica submucosában azonosít
ható. Ezek a tumorok gyakran 10 mm-nél 
kisebbek.

A fenti kritériumokat kielégítő dagana
tok gyakorisága nem ismert, de úgy tűnik, 
hogy Japánban gyakoribbak lehetnek, 
mint Észak-Amerikában vagy Nyugat- 
Európában. Az előfordulás gyakoriságá
nak különbségére vonatkozóan sok ma
gyarázat kínálkozik: a) -  Nem kizárt, 
hogy a lapos colon carcinomák a két 
térségben alapvető különbséget mutat
nak. Ennek hátterében nem valószínű, 
hogy genetikai okok állnak, mivel az 
Észak-Amerika nyugati partján élő popu
láció jelentős része származik Japánból és 
nincs olyan adat, ami arra utalna, hogy 
körükben gyakoribb lenne a lapos carci
noma. Talán inkább diétás, környezeti 
hatások magyarázhatnának egy ilyen 
különbséget, b) -  A lapos carcinomák 
endoscoppal nehezen kórismézhetők. A 
laesiok enyhén vörösek, kiemelkednek,

gyakran centrális depressiot mutatnak. A 
diagnosztikus nehézségek ellenére, az iro
dalmi adatok szerint aligha valószínű, 
hogy a tumorok észlelése Észak- 
Amerikában lényegesen nagyobb gondot 
okozna és ez állna a gyakoriságban leírt 
különbségek mögött, c) -  Az adenomák és 
carcinomák jelentős interpretációs kü
lönbségeket produkálhatnak a pathologu- 
sok között. Nincs például összhang a 
diagnoszták között a súlyos dysplasiát 
mutató adenoma, az in situ carcinoma és 
az intramucosalis carcinoma terén. A 
diagnosztikus dilemmákat jól illusztrálja 
az Unó és mtsai által leírt tény, hogy 7 
lapos vastagbél laesiot két különböző 
japán kórházban kórisméztetve az egyik 
helyen 5 carcinoma és 2 adenoma, míg a 
másik helyen 1 carcinoma és 6 adenoma 
diagnosis született. Tekintettel arra, hogy 
a leírt lapos carcinomák egy része submu- 
cosalis invasiot is mutat, így mindenki 
definíciója szerint invasiv ráknak minő
sül, bizonyos, hogy pusztán a különböző 
interpretatio nem magyarázhatja a gya
koriság eltérését.

A gyakoriságbeli különbség mellett 
érdekes az a következtetés is, amelyet 
Wada és mtsai vontak le, mely szerint az 5 
mm-nél kisebb lapos carcinomák de novo 
keletkeznek, mivel környezetükben nem 
találtak adenoma maradványokat, míg a 
nagyobb tumorok az adenoma-carcino- 
ma szekvenciát követik. A de novo car
cinogenesis nem új elmélet a vastagbél
rákok esetében, de a molekuláris biológiai 
eredmények ellene szólnak. Oncogének és 
tumor suppressor gének laesiói szüksége
sek egy adenoma kialakulásához és to
vábbi genetikai laesiok kellenek a carci
noma kialakulásához. A de novo carcino
genesis rövid idő alatt létrejövő masszív 
genetikai károsodással válna magya- 
rázhatóvá, de ekkor is adenoma-carcino
ma szekvenciáról beszélhetünk, mely az 
adott esetben nagyon lerövidült. Mivel 
elméletileg minden adenoma praecursora 
egy unicryptalis adenoma lehet, ezek 
tekinthetők a valódi de novo carcinogene
sis alapjának is. Hasonló következtetés 
levonásához azonban még sok vizsgálat 
szükséges.

Cserni Gábor dr.

Colorectalis daganatok májmetastázi- 
sainak kezelése egyedi tervezésű, nagy 
dózisú radioterápiával és intraarterialis 
chemotherápiával. Robertson, J. M. és 
mtsai (University of Michigan Medical 
Center, Dept, of Radiation Oncology, 1500 
E. Medical Center Dr., UH B1-C490, Box 
0010, Ann Arbor, MI 48109. USA) Int. J. 
Radiation Oncology Biol. Phys., 1995, 32, 
445.

A szerzők jelen tanulmányukban csak a 
máj daganatos elváltozására adott nagy- 
dózisú radiotherápia és az intraarterialis 
fluorodeoxiuridin (IA FdUrd) therápia 
kombinációjának eredményeit vizsgálják.

22 colorectalis daganatban szenvedő 
beteg inoperabilis májmetastasisait kezel
ték az alábbi elvek szerint:

Nagyon pontos, 3 dimenziós, légző
mozgást is figyelembe vevő egyedi ter
vezés alapján történt a májmetastasisok 
sugárkezelése. A besugárzott térfogattól 
függően a gócdózist 48, illetve 66 Gy-ben 
állapították meg. (Az első 3 betegnél 30 
Gy dózisig teljes máj besugárzás történt, 
de a súlyos szövődmények miatt a továb
biakban eltekintettek tőle.) Mivel a 
betegek a kezelést jól tolerálták, 3-3 beteg 
után a gócdózist 10%-kal megemelték 
mindkét csoportban. A betegek naponta 
két frakcót kaptak, eleinte 1,5 Gy-t, majd
I, 65 Gy-t.

Az intraarterialis kezelés vagy implan- 
tálható pumpán keresztül, vagy percutan 
bevezetett katéteren keresztül történt, 24 
órára elosztva, 0,2 mg/kg/die FdUrd 
dózisban. A chemotherapia a sugárkeze
lés előtt két nappal kezdődött és a két 14 
napos ciklus közé 14 napos terápia
mentes periódust iktattak be.

A 22 betegből 11 kapott 48-52,8 Gy és
II, 66-72,6 Gy gócdózisú besugárzást a 
máj metastasisokra, 11 beteg reagált a ke
zelésre (2 komplett és 9 részleges remisz- 
szio), 11 betegnél a folyamat stabilizáló
dott egy ideig. Végleges tumormentessé- 
get nem sikerült elérni, a progressio men
tesség 1 év után 25 % volt. Az átlagos túl
élési idő 20 hónap, ezen belül a kezelés 
megkezdésekor a távoli metastasisokkal 
rendelkező betegeknél 14 hó, míg az M0 
betegcsoportban 22 hó.

Grade 4 és 5 súlyosságú szövődményt 
nem tapasztaltak, 4 betegnél fordult elő a 
Grade 3 fokozat, mely inkább enyhe
közepes hányingerben és átmeneti máj 
enzim szint emelkedésben nyilvánult 
meg, a radiogén hepatitis kinikai jelei 
nélkül. Egy betegnél alakult ki cereb
rovascularis történés a katéter eltávolí
tásakor. A három teljes májbesugárzást 
kapott betegből kettőnél radiogén hepati
tis alakult ki, egyik fatalis kimenetelű 
volt. A teljes irradiatioban nem részesülő 
betegek közül egynél sem alakult ki radi
ogén hepatitis.

A 3 dimenziós tervezéssel az ép máj
szövet jelentős része megkímélhető a be
sugárzástól úgy, hogy a daganatra nagy 
dózis adható, ennek következtében a máj 
metastasisok progressiója miatt limitált 
életkilátások meghosszabbíthatók. A 
szisztémás chemotherápiával 6-8 hóna
pos, palliativ teljes májbesugárzással 2-4 
hónapos, a chronicus intraarterialis 
FdUrd kezelés esetén az M0 stádiumú 
betegek esetén is csak 12-17 hónapos át
lagos túlélés várható. A jelen kezeléssel 
elért jó eredmények ellenére sem volt be
teg, akinél a progressiót a kezelés meg
akadályozta volna, ezért a szerzők jelen
leg bromodeoxyuridinnel -  egy timidin 
analóg szerrel, mely radiosensitizál -  
próbálnak ezen eredményeken javítani.

Mezőfi Beáta dr.

Az emlőrákszűrés 20 évének össze
foglalása -  95%-os túlélés a nem tapint
ható tumorok esetén. Letton, A.H. és 
mtsai. (Harris Cancer Center, Atlanta) 
Cancer, 1996, 77,104.
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A Georgia Baptist Medical Centerben az 
elsők között indult meg az emlőszűrő 
program 1972-ben. Ekkor még sem a 
radiológusok, sem a sebészek, sem a 
patológusok nem készültek fel a kis, nem 
tapintható tumorok diagnosztizálására, 
kezelésére. Az éves szűrések során mam- 
mographia, fizikális vizsgálat és az első 
évben (1972) thermographia történt. Öt 
év alatt 9043 tünetmentesnek tartott nő 
szűrését végezték el, 128-nál diagnosz
tizáltak rákot. A rákos betegek adatait 20 
év eltelte után 1609 negatív szűrési ered
ményű betegével vetették össze.

Az in situ lobularis carcinoma esetek 
kizárása után 61 nő tumorát csak mam- 
mographiával, 10 (8,3%) nő daganatát 
csak fizikális vizsgálattal és 43 beteg 
daganatát mindkét módszerrel észlelték. 
Ezek a számok a fizikális vizsgálat fon
tosságára is felhívják a figyelmet. A diag- 
nosistól számított átlagos idő 16,6 év 
(médián 19,7 év) volt. A retrospectív ana
lízis szerint a 9043 nő 38719 szűrése során 
mindössze 4 daganatot nem észleltek 
megfelelő időben. A kezelés 48,1%-ban 
módosított mastectomia, 34,1%-ban radi- 
calis mastectomia, 11,1%-ban simplex 
mastectomia és 6%-ban lumpectomia 
vagy quadrantectomia volt. Minden 
ismeretlen halálokú beteget daganatos 
halálozásként vettek figyelembe. A csak 
mammographiával észlelt tumoros bete
gek 95,1%-a élt még a vizsgálatkor, míg a 
tapintható tumoros betegeknél ez az 
arány 78% volt. A rákos betegek 86%-a 20 
év múlva is életben volt, köztük 88,3%-a 
az 1,1 cm-nél kisebb, valamint 95,1%-a a 
nem tapintható daganatos betegeknek. Az 
adatok az éves szűrés mellett érvelnek.

Cserni Gábor dr.

Invasiv lobularis emlőrák (ILC) -  975 eset 
clinicopathologiai elemzése különös 
tekintettel a konzervatív kezelésre és az 
áttétképzésre. Sastre-Garau, X. és mtsai. 
(Institut Curie, Paris) Cancer, 1996, 77, 
113.

A fenti intézményben 1981-1991 között 
11036 emlőrákos beteget kezeltek és vet
tek nyilvántartásba. A tumorokat 3 cso
portba sorolták: 726 tiszta ILC, 249 kevert 
(ILC/NILC) és 10061 nem lobularis inva
siv carcinoma (NILC) alkotott egy-egy 
csoportot. Mammographiás adat a multi- 
centricitásra 7382 esetben állt rendel
kezésre. Minimum 5 éves követés elérésé
hez 5846 betegnél (288 ILC, 110 kevert rák 
és 5448 NILC) végeztek túlélési vizsgála
tot. Az utóbbi alcsoport klinikai, szövet
tani és biológiai vonatkozásaiban nem 
különbözött a teljes csoporttól.

Az ILC átlagos aránya megfelelt az iro
dalmi adatoknak (6,5% tiszta és 2,2% ke
vert ILC), és az utolsó periódusban 9% 
volt, ami a diagnosztikus kritériumok 
letisztulása révén inkább tekinthető valós 
gyakoriságnak. Az ILC-s betegek átlag- 
életkora (57,2 év) szignifikánsan nagyobb 
volt, mint a NILC-s betegeké (56 év). Az 
ILC-k általában nagyobbak voltak: 19%- 
uk T3 volt, szemben a NILC-k esetében 
észlelt 12%-os T3 aránnyal. A klinikailag

tapintható nyirokcsomók ILC-k esetében 
kis mértékben, de szignifikánsan ritkáb
bak voltak (15% szemben 18%-kal). 
Axillaris dissectio a betegek 67%-ánál 
történt. A pNO is szignifikánsan gyako
ribb volt ILC esetén (68% ILC, 67% 
ILC/NILC, 65% NILC). Az ILC-k közt 
gyakoribbak voltak a jól differenciált 
tumorok (48% ILC, 32% ILC/NILC, 22% 
NILC). Mammographiával a multicentri- 
citás nem mutatott szignifikáns különb
séget. Ez az arány histologiailag sem 
különbözött. Bilateralitás terén szintén 
nem volt szignifikáns különbség: ILC 
esetén 4%-os synchron és 4%-os 
metachron bilateralitást, NILC esetén 
pedig 3% synchron és 4% metachron 
bilateralitást találtak. Az ILC-k melletti 
második tumor synchronitás esetén 50%- 
ban, metachronitás esetén csak 30%-ban 
volt ILC. Oestrogen receptor (ER) poziti- 
vitás gyakoribb volt ILC (79%), mint 
NILC esetén (72%). PR terén nem volt 
szignifikáns különbség a csoportok 
között. A kezelésben sem volt szignifikáns 
különbség a betegcsoportok között. A 
médián követés 82 hónap volt. A beteg
csoportok nem mutattak szignifikáns 
különbséget 5 és 10 éves túlélésükben, 
locoregionális recidívamentes, illetve 
betegségmentes túlélésükben. A 10 éves 
túlélés ILC esetén 67%, NILC esetén 65% 
volt. Az első távoli áttétek gyakorisága a 
csoportokban azonos volt, de az áttét
képzés módja eltérő volt: ILC esetén gya
koribb volt a csont-, NILC esetén a tüdő- 
és pleuraáttét. Az ILC szokatlan localisa- 
tioban (peritoneum, uterus, ovarium, 
gastrointestinum, bőr...) is gyakrabban 
metastatizált. A konzervatív módon kezelt 
betegek túlélési adatai a három csoport
ban nem különböztek szignifikánsan. 
Multivariációs analízis alapján az összes 
tumornál 5 tényező bizonyult szignifikáns 
független prognosztikai faktornak (T,N, 
grade, életkor, ER status), míg ILC eseté
ben 3 ilyen faktort találtak (T,N, grade). 
Az előbbi faktorokhoz illesztve, az ILC 
relatív halálozási kockázata 0,93 volt az 
NILC-hez viszonyítva.

Az ILC-k nagyobb méretét és a betegek 
magasabb életkorát a tumorok gyengén 
körülírt volta és az ebből adódó nehezebb 
fizikális és mammographiás detectál- 
hatóság magyarázhatja, míg a jobb nodalis 
status hátterében a jobb histoprognosztikai 
tényezők és a gyakoribb ER pozitivitás áll
hat. Az irodalmi adatok szerint gyakoribb 
multicentricitás és bilateralitás hátterében 
az ILC heterogenitása, a bizonytalan prog- 
nosisú in situ lobularis carcinomák 
figyelembevétele húzódhat meg, valamint 
az, hogy a mutilcentricitást jelen tanul
mányban nem kötötték szigorú szövettani 
kritériumok fennállásához.

Az eredmények szerint az ILC azonos 
megítélést igényel, mint a többi invasiv 
emlőrák és ebből kifolyólag a konzervatív 
therapia sem eleve elvetendő.

Cserni Gábor dr.

A fiatal emlőrákos nők prognosisa rosz- 
szabb, mint az időseké. Chung, M és mtsai. 
(Roger Williams Medical Center, Provi
dence, Rhode Island) Cancer, 1996,77,97.

Az emlőrák ritkán érint fiatal nőket, de 
úgy tűnik, hogy ezek prognosisa rosz- 
szabb. Rhode Island államban törvény írja 
elő a frissen diagnosztizált rákos esetek 
nyilvántartását. A számítógépes adatbázis 
szerint 1985. és 1992. között 6571 emlőrá
kos nőt regisztráltak. Közülük 3722 inva
zív emlőrákos beteg adatait elemezték, 
mivel ezeknél állt rendelkezésre megfelelő 
kiegészítő információ. A betegeket 10 éves 
korcsoportba sorolták, a két végletet a 40 
éves vagy annál fiatalabb, valamint a 80 év 
feletti korcsoport jelentette. A Kaplan- 
Meier módszerrel kialakított túlélési gör
békből az 5 éves betegségmentes túlélést 
(BMT) és az 5 éves rákspecifikus túlélést 
(RST) emelték ki.

A daganatok jelentős hányada 50 és 80 
év között fordul elő; mindössze 210 
emlőrákot kórisméztek a legfiatalabb kor
csoportban, ami az összes daganat 5,6%- 
ának felel meg. Követéses adatok 3529 
betegnél álltak rendelkezésre, átlagos 84,7 
és médián 49 hónapos követési idővel. A 
RST a legfiatalabb korcsoportban volt a 
legrosszabb (69,7%) és ezt a legidősebb 
korosztály követte (71,45%). A fennmaradó 
korcsoportokban a RST 78,45% és 84,27% 
között volt. A BMT a legidősebbeknél volt a 
legrosszabb (39,88%) és ezt a legfiatalab
bak követték (60,79%). A fennmaradó cso
portokban 63,11% és 73,22% közötti 
értékeket kaptak.

A diagnosztizált esetek többsége I. 
stádiumú daganat volt, kivéve a legfiata
labb korosztályt, ahol nagyobb volt a II. 
stádiumú betegség aránya. Ez felvetette 
annak lehetőségét, hogy a rosszabb prog
nosis hátterében az előrehaladottabb 
betegség áll. A szerzők ennek vizsgálatára 
stádiumonként is elemezték a túlélési 
adatokat. A BMT I. stádium esetén a fiata
loknál és időseknél hasonló volt, eltekint
ve a legidősebb betegektől, akiknél a 
recidiva gyorsabban jelentkezett. Az 
előrehaladottabb stádiumok esetén a leg
fiatalabb korcsoport betegeinél a BMT 
rosszabb volt, mint bármelyik idősebb 
korcsoportnál. A RST az I. stádium 
kivételével rosszabb volt a legfiatalabb 
korosztálynál, mint bármelyik másiknál.

A kezelési módokkal kapcsolatban 
megállapítható, hogy a fiatal betegek 
kezelése adekvát volt; 26,7%-uknál emlő
megtartó műtét történt, míg 62,8%-uknál 
módosított radikális mastectomia. Több, 
mint felük chemotherápiában is részesült. 
Ezzel szemben a legidősebbeknél a loco
regionális kezelés kevésbé agresszív, 
inadekvát volt; 35,5%-uknál csak a tumor 
eltávolítása történt meg, nyirokcsomó 
vizsgálat nélkül és 5,6%-ukban sebészi 
kezelés nem is volt. Csupán a betegek 
3,5%-a kapott chemotherapiát és több, 
mint a felük kapott hormonkezelést.

Megállapítható, hogy az invazív emlő
rákok prognosisa a korcsoportok végle
teinél a legrosszabb. A 80 év feletti bete
gek esetében a hiányos, inadekvát kezelés 
és esetleg a betegség stádiumának alá
becslése megmagyarázza a gyakoribb és 
gyorsabb recidívákat. A 40 éves, illetve 
annál fiatalabb nők rossz prognosisa 
mögött csak részben áll a daganatok 
előrehaladottabb stádiuma, hiszen az 
egyes előrehaladott stádiumokon belül is
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rosszabb volt a fiatalok kórjóslata. A 
rosszabb prognosis hátterében esetleg 
tumorbiológiai különbségek is állhatnak.

Cserni Gábor dr.

Localis recidiva és ellenoldali tumor 
kialakulásának aránya conservativ 
műtéttel és sugárral kezelt emlőrákos 
betegeknél. (Institut Gustave Roussy 
1970-1982) Dewar, JA és mtsai. (Institut 
Gustave Roussy, Villejuif) Cancer, 1995, 
76,2260.
Kis (<3 cm) emlőrákok conservativ keze
lése napjainkban széles körben elfo
gadott. Mivel relapsusok előfordulhatnak, 
az erre hajlamosító tényezők elemzése 
lényeges. A szerzők a fenti intézményben 
1970. és 1982. között kezelt 757 egyoldali 
emlőrák esetében végezték el elemzé
süket. A kezelés széles (1-2 cm-es), épben 
történt kimetszésből állt, amit a műtét 
alkalmával pathologiai vizsgálat ellen
őrzött, majd beágyazott metszetekben 
ismét dokumentált. (Az intraoperativ 
vizsgálat eredménye néha eltért a beágya
zott anyagból készített metszetekből felál
lított véleménytől.) Alacsony axillaris dis- 
sectiot is végeztek minden esetben, át
tétek esetén teljes dissectio történt. 
Localis radiotherapia szintén minden 
betegnél volt és 1981-ig regionalis sugár- 
kezelést is végeztek nyirokcsomó áttétes 
esetekben. A betegek 89%-a nem kapott 
adjuváns chemotherapiát; csak magas 
kockázati tényezők esetén végeztek ilyen 
kezelést. Az első két évben 4 havonta, 
utána fél évente, majd 5 év után évente 
történt klinikai ellenőrzés, évente mam- 
mographiával és mellkas röntgennel 
kiegészítve. Az először távoli áttéttel 
jelentkező betegeket az elemzésben fi
gyelmen kívül hagyták. Az analysisben a 
következő jellemzőket mérlegelték: 
életkor, menstruációs ciklus megléte vagy 
hiánya, tumor elhelyezkedése, mérete 
(ami egyébként elég szűk határok között 
mozgott), szövettani típusa, differenciá- 
ciója, quantitativ hormon receptor sta
tusa, a kimetszés széleinek daganat
mentes volta, az axillaris dissectio típusa, 
a nyirokcsomó érintettség foka, az intra- 
mammalis nyirokcsomók besugárzása.

A betegek átlagéletkora 52,3 év, a 
tumorok átlagos mérete 18,1 mm és a 
követés átlagosan 9 év volt. Az 5, illetve 10 
éves túlélést 92 és 79%-osnak találták. 
Localis recidivát 51 betegnél észleltek és 3 
esetben regionalis recidiva is volt. Ezek 
közül 46 beteg adatait elemezték, ugyanis 
a fennmaradóaknái a távoli áttétek 3 
hónappal előbb jelentkeztek. A localis 
recidiva aránya 5, illetve 8% volt 5 és 10 év 
után. önmagában a szövettani differen- 
ciáció és típus, a betegek életkora, a tumor 
kimetszés széleinek adekvát volta, és a 
tumor medialis vagy lateralis elhelyez
kedése mutatott összefüggést a recidivá- 
val, de multivariációs analysisben csak a 
betegek életkora és a tumor excisiojának 
széle bizonyult szignifikáns tényezőnek. 
33 betegnél alakult ki ellenoldali daganat, 
aminek kockázata 5 év után 3%, 10 év 
után 6% volt. A vizsgált tényezők közül 
egyik sem bizonyult szignifikánsnak a

másik oldali emlőrák megjóslásában. 
Érdekes módon ellenoldali rák általá
nosan elfogadott fokozott kockázata inva
siv lobularis rákok esetében sem igazoló
dott ebben a sorozatban. Az ellenoldali 
daganatok kialakulása viszont hangsúlyt 
helyez arra, hogy mindkét oldali emlőt 
ellenőrizni kell a követéses vizsgálatok 
során.

A recidiva kockázata 40 éves vagy 
annál idősebb betegeknél épben történt 
kimetszés esetén 5,3% volt, és ez fiatalabb 
betegeknél megkétszereződött. Inadekvát 
kimetszés esetén a kockázat 11,3%-nak 
bizonyult és a 40 évnél fiatalabb korú 
betegeknél ekkor is közel kétszeres 
22,4%-os kockázatot számítottak. Ezek 
alapján lehetséges egy fokozott kockázati 
csoport kiemelése. A recidivák aránya 
alapján a conservativ kezelés elfogadható 
eredményeket ad. A jelenleg alkalmazott 
kezelési elvek értelmében a betegek nagy 
része chemotherapiában is részesült 
volna, amiről tudott, hogy nyirokcsomó 
áttétes esetekben is javítja a recidiva 
arányt. Ennek figyelembevételével a 
nagyobb recidiva kockázatú betegcso
portban is felajánlható a conservativ 
sebészi kezelés, hiszen a szélesebb excisio 
és az adjuváns chemotherapia csökkent- 
heti a localis recidivák számát.

Cserni Gábor dr.

Férfi emlőrák: a rosszabb prognosishoz 
vezető tényezők értékelése. Joshi, M.G. és 
mtsai. (Lahey Hitchcock Medical Center, 
Burlington; New England Deaconess 
Hospital, Boston, Massachusetts) Cancer, 
1996, 77, 490.

A fenti két intézményben 1963-1993. 
között 46 férfi emlőrákját észlelték, 45- 
üknél követéses vizsgálat eredménye is 
rendelkezésre állt és 31 esetben szövettani 
mintákat is át tudtak tekinteni a szerzők. 
Az invazív rákok esetén (n=44) a betegek 
médián életkora 64 év, in situ carcinomák 
esetén 56 év volt. A betegek többségénél 
radicalis mastectomia vagy annak módo
sított változata történt. A klinikai tünetek: 
tapintható tumor, emlőbimbó- vagy bőr- 
elváltozás, váladékozás voltak. A tumorok 
médián mérete 2 cm volt; 20 tumor 2 cin
nél kisebb volt és csak 2 tumor volt 3 em
uéi nagyobb. A daganatok 60%-ánál talál
tak axillaris nyirokcsomó érintettséget; az 
1 cm-es vagy kisebb daganatok 50%-ánál, 
a 2 cm-es vagy kisebb tumorok 67%-ánál 
volt axillaris metastasis. A daganatok 10, 
17, 50, 13, illetve 10%-a volt 0,1, II, III, és 
IV stádiumú. A tumor típusa 40%-ban 
invazív ductus carcinoma, 11%-ban tiszta 
invazív cribriform carcinoma, 30%-ban 
kevert invazív cribriform carcinoma, 7%- 
ban invazív papillaris carcinoma és 1-1 
esetben (4%) metaplasticus, colloid, 
valamint invazív lobularis carcinoma 
volt. Az invazív carcinomákhoz 19 eset
ben (45%) in situ carcinoma is társult, 
leggyakrabban ez is cribriform típusú 
volt. A tumorok szövettani grade-je 17,50, 
illetve 33%-ban I, II és III volt. A nuclearis 
grade 12%-ban I, és 44-44%-ban II, illetve 
III volt. ER pozitivitás 19/25 (76%) és PR

pozitivitás 19/22 (83%) esetben állt fenn. 
Az emlőbimbót a daganatok 13/27 eset
ben (48%) érintették. A bimbó érin
tettsége előrehaladott stádiumhoz társult; 
80%-ban nyirokcsomóáttét is jelen volt 
ilyenkor. Valódi Paget-kórt nem észleltek, 
mivel a bimbó érintettsége mellett mindig 
folytonosságban észlelték a tumort is. A 
vizsgálat 27 daganat közül 17-ben nyirok- 
érinvasio is fennállt és ezek közül 10 eset
ben a dermalis nyirokutakat is érintette a 
tumor. A vizsgált daganatok 41%-a c-erb- 
B2 overexpressiot és 29%-a p53 immunre- 
actiot mutatott. A 42 beteg közül 20-nál 
(48%) távoli áttét jelentkezett, leg
gyakrabban a csontokban (70%) és a tü
dőkben (50%). A tumorméret nem kor
relált a prognosissal. Az 5 éves túlélés I, II, 
III, illetve IV stádiumú betegeknél 100,83, 
60 és 25% volt. Bár statisztikailag szig
nifikáns hatást nem tudtak kimutatni, 
valószínűleg a minta kis esetszáma miatt, 
a tendencia rosszabb prognosisra muta
tott ER negativitás, p53 pozitivitás, 
nyirokérinvasio, nyirokcsomóáttét, magas 
szövettani és nuclearis grade esetén.

A férfi emlőrákok rosszabb progno- 
sisát az előrehaladott stádiummal és 
gyakoribb nyirokcsomó áttéttel magya
rázzák és ezt jelen vizsgálatok is alátá
masztották. Ebből logikusan következne, 
hogy a férfi emlőrákok agresszívabbak. 
Ugyanakkor a helyzet pont ellenkezőnek 
tűnik. A férfi emlőrákok a női emlőrákok
hoz képest jobban differenciáltak, gyak
rabban cribriform típusúak (relative jobb 
prognosisú típus), gyakrabban ER és PR 
pozitívak. A késői diagnosisnak szintén 
nem valószínű, hogy szerepe lehet rossz 
kórjóslatban, hiszen a tapintható emlő
rákok férfiakban kisebbek, mint nőkben. 
A relatíve kedvező kis tumorméret, jó dif
ferenciádé, szteroidhormon-receptor sta
tus mellett észlelt agresszív biológiai 
viselkedés valószínűleg anatómiai eltéré
sekkel magyazázható, mégpedig a csekély 
emlőállománnyal és a gyakori dermalis 
nyirokérinvasioval. Az emlőbimbó gya
kori tumoros infiltratioja lehetőséget te
remt a gazdag dermalis és subareolaris 
nyirokérhálózatban való betörésre és 
ezért társulhat rosszabb prognosishoz. A 
c-erb-B2 overexpressio nők emlőrákjánál 
rossz prognosztikai jel; esetleg férfiaknál 
is segítséget nyújthat egyéb jó prognosis
ra utaló faktortok mellett azon betegek 
kiválasztásában, akiknél agresszívabb 
adjuváns chemotherapia szükséges.

Cserni Gábor dr.

Elmélet a prostatarák praenatalis erede
téről. Szerkesztőségi cikk. Gardner, W. A. 
(University of South Alabama, Mobile): 
Hum. Pathol., 1995,26, 1291.

Bár a benignus és malignus prostata meg
nagyobbodás egyaránt az idősebb popu
latio betegsége, fiatal felnőttekben is 
kimutatták a növekedés abnormális mor- 
phologiáját, ami felvetette a lehetőséget, 
hogy az incipiens prostatarák kezdetei 
már fiatal korban, esetleg már a puber
táskorban megjelenhetnek. Az ebben a 
tárgyban leírtak és néhány friss megfi
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gyelés synthesise vezetett el a következő 
feltételezés megfogalmazásához: „A pros
tata betegségeinek eredete, beleértve a 
rákét is, a fejlődő prostatát érő in utero 
hatásokban rejlik.” Fiatal felnőttekben a 
prostata egyes gócai, segmensei praepu- 
bertalis jelleggel bírnak, ami a prostata 
asynchron postpubertalis növekedésere 
utal. Az asynchronitás a foetalis prostaták 
növekedésében is kimutatható. Ezek 
alapján a morphologiai heterogenitás 
embryonalis asynchronitással válhat 
magyarázhatóvá. Az abnormális területek 
prostatitisre hajlamosíthatnak és a gyul- 
ladásosmediátorok (pl. szabad gyökök) 
elősegíthetik a carcinogenesist. A mor- 
phologiailag eltérő területek hormon
hatásokra is eltérő módon reagálhatnak. 
Tekintettel arra, hogy az USA-ban a kli
nikai tüneteket okozó daganatok aránya 
magasabb, mint sok ázsiai országban, 
igyekeztek összehasonlítani kínai fiatal 
felnőttek prostatáit amerikaiakéval. Az 
előzetes eredmények szerint a kínaiaknál 
ritka volt a stimulálatlan, praepubertalis 
jellegű gócok jelenléte, prostatájuk ho
mogénebb volt, ami hasonló egynemű
séget sugall a foetalis prostaták esetében 
is. A foetalis prostatákra irányuló össze
hasonlító vizsgálat jelenleg folyamatban 
van. A fejlődési különbségekért anyai 
hormonalis hatások, akárcsak diétáris 
eredetűek vagy minimális mértékűek 
lehetnek felelősek, ha az elmélet helytálló.

„A hypothesisek pusztán a felfedezés 
szellemi eszközeinek tekintendők, ame
lyeket bármikor el kell vetni, egy jobb 
eszközért” -  idézi a cikk végén Sir 
Humphrey Davyt Fred Gorstein a lap 
főszerkesztője.

Cserni Gábor dr.

Rosszindulatú lágyrészdaganatok diag
nosztikája és kezelése. Tunn, P. U., Schlag, 
P. M, (Kaulsdorfi Kórház Orthopaed 
Klinikája és a Róbert Rössle Klinika 
Sebészeti Onkológiai Osztálya Berlin, 
Németország): Dtsch, med, Wschr, 1996, 
121,175.

A rosszindulatú lágyrésztumorok ritkák, 
1%-os gyakorisággal fordulnak elő fel
nőttkorban, a gyermekkori rosszindulatú 
tumorok között elérik a 10-15%-os gya
koriságot. A jó és rosszindulatú formák 
között helyezkednek el az ún. átmeneti 
típusú lágyrészdaganatok, amelyeket a 
localis agresszív növekedés jellemez 
áttétképződés nélkül. Az összes lágy- 
részsarcomák 40%-a az alsó végtagon, 
26%-a a törzsön, 14%-a a retroperi- 
toneumban és 5%-uk a fej, nyaki régiók
ban helyezkedik el. 20-60%-ban képeznek 
áttéteket. A távoli áttétek 80%-a a 
tüdőben jelentkezik. A stadiumbesoro- 
láshoz a WHO által kidolgozott TNM 
rendszert használjuk, amely figyelembe 
veszi a tumor nagysága és kiterjedése 
mellett a szövettani rosszindulatúság 
fokozatát is. A lágyrésztumorok tünetei a 
környezetre gyakorolt térfoglaló folyamat 
következtében jelentkeznek.

Képalkotó eljárások: ultrahang, mág
neses resonantia vizsgálat (MRI), natív 
röntgen vizsgálat szükségesek a kóris

méhez, amelyek segítségével a daganat 
kiterjedését, struktúráját és környezeté
hez való viszonyát, valamint a távoli át
tétek meglétét tudjuk megállapítani. Fa
kultatív esetekben szükséges érfestés, 
csontscintigraphias vizsgálat és compu- 
tertomographia a műtéti tervezéshez, a 
csontdestrukciók, illetve az áttétek kimu
tatásához.

A primaer tumor esetén műtéti típus
ként a széles excisio, a radikális resectio, 
kompartment eltávolítás és ablatív mű
tétek jönnek szóba. A kompartment- 
resectio az izomcsoportokban elhelyez
kedő végtagi tumoroknál kivitelezhető. A 
széles excisiót és radicalis resectiót a sub- 
cutan szövetekben és a kompartment 
határain túlnövő daganatok esetén végez
zük, lehetőleg 5-5 cm-re proximal és dis
talis irányban és 2 cm-re mélységi irány
ban a tumortól vissszalépve. A recon- 
structív sebészet eszköztárának alkal
mazásával ablatív műtétet napjainkban 
ritkábban végzünk. Az első beavatkozás 
radicalitásának biztosítására preoperatív 
és perioperatív chemo- és radiotherapiat 
végzünk, melyek a tumorvolumen reduc- 
tióját hivatottak elérni. A kezeléseket cél
szerű lehetőség szerint specializált cent
rumokban végezni, ahol az intraoperativ 
diagnosztika és a multimodalis kezelés 
lehetőségei adottak.

Távoli áttétek közül a tüdőmetstasisok 
sebészi kezelése a következő kritériumok 
alapján történik:
1. A primaer tumor controllalt
2. Másutt nem mutatható ki áttét
3. A metastasis resecalható.

A tüdőáttétek sebészi kezelését álta
lános systemás chemoth. előzi meg. Fi
gyelembe kell venni a tumor kettőződési 
idejét, a tünetmentes intervallum nagy
ságát és a szövettani típust.

Más szervek távoli áttétei esetén is 
szóba jöhet sebészi kezelés. Csontáttétek a 
csöves csontokban és csigolyákban path- 
ológiás fracturához vezethetnek, ezek fix- 
atiója történhet lemezes osteosyntesissel, 
illetve csontcement segítségével.

Pallaitív resectió jön szóba fájdalom- 
csillapítás, illetve kiterjedt retroperito- 
enalis áttétek esetén „debulking” célzattal. 
A tumorasszma megkissebítése javítja a 
chemoth. és radioth. lehetőségeit. Az adju
vans célú postop. chemotherapia nem 
javítja döntően a késői túlélési ered
ményeket. A neoadjuvans chemotherapia 
előnye az adjuvans kezeléssel szemben, 
hogy eredménye nemcsak klinikai kép 
lefolyásával controllálható, hanem a 
kezelést követő műtét után szövettanilag 
is bizonyítható. A primaeren nem resecal
ható sarcomák resecabilissé válhatnak és 
a subclinikai áttéteket a kezelés elpusz
títhatja.

Az eddig vizsgált chemotherapias 
szerek között Ifosfamide, Doxorubicin, 
Epirubicin, Etoposid combinációktól és 
nagydósisú Ifosfamid monotherapiától 
várhatók a legjobb remissiós eredmé
nyek.

Kompertment resectió után, amennyi
ben nem elegendő biztonsági zónával 
történt a resectió, sugárkezelés indokolt. 
Intraoperativ sugárkezelés és after load
ing kezelés előnye, hogy a sugárérzékeny

környező struktúrákat védjük és mégis 
leadásra kerülhet a szükséges sugárdósis. 
Relatív sugárérzéketlen tumorok a liposar- 
coma, leiomyosarcoma és malignus 
Schwannoma. A sugárérzékenységet figye
lembe véve a G 1 tumorok kevésbé érzé
kenyek a G 3 tumorokhoz viszonyítva.

A kombinált chemo- és radiotherapia a 
rhabdomyosarcomák és extrasceletalis 
Ewing sarcomák kezelésében megalapo
zott. A végtagmegtartó koncepció jegyé
ben végzett regionális hyperthermiás 
intraarterialis chemotherapia tumor 
necrosis factorral és cytostaticumokkal 
(Melphalan, Adriamycin Cisplatina) a 
localis tumorremissiót és a resecabilitás 
kivitelezhetőségét célozza. A lágyrész- 
sarcomák prognósisát a szövettani grade, 
a tumor típusa, a recidiva és áttétképzési 
hajlam, a localisatio (extra ill. intrakom- 
partmentalis localisatio) a tumor nagy
sága és a beteg kora befolyásolja G 1 
tumorok 5 éves túlélése 80-95% között 
mozog. G 2 tumoroknál 50-70%, G 3 
tumoroknál 20-40%-ra tehető. A progno
sis javítása -  figyelemmel a magas áttét
képződési hajlamra -  a korrekt első 
ellátás optimalizálásától a kezelési elvek 
standardizálásától várható. A közlemény 
19 irodalmi hivatkozást idéz.

Rahóty Pál dr.

Adjuváns folyamatos 5-FU infúziós 
kezelés, teljes has és tumorágy „boost” 
besugárzás magas rizikójú, III. stádiumú 
colon carcinomás betegekben. Fabian, C., 
Giri, Sh., Estes, N. és mtsai. (University of 
Kansas Medical Center, Kansas City, 
USA.): Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 
1995,32, 457.

A szerzők elhatározták, hogy alacsony 
dózisú 5-fluoro-uracil (5-FU) folyamatos 
infúzió alkalmazásával, teljes has és tu
morágy kiegészítő irradiációval megkí
sérlik csökkenteni a nyirokcsomó és peri
tonealis érintettséggel bíró, III. stádiumú 
vastagbélrákos betegek lokálisan jelent
kező recidiváinak gyakoriságát. A szerzők 
felhasználták munkacsoportjuk, a South
west Oncology Gruop korábbi vizsgálati 
tapasztalatait.

A vizsgálatba bevont betegek szövet
tanilag igazolt vastagbélrákos személyek 
voltak, nyirokcsomó érintettséggel és 
serosalis penetrációval, távoli áttét jelen
léte nélkül (T3, Nl-2, M0). A 41 beteg 
átlagéletkora 57 év volt (34-69), 54% volt 
férfi. A daganat minimum 15 cm-re volt 
az anustól. A betegek először műtéten, a 
lokalizációtól függő rezekción estek át. A 
további kezelés feltétele volt műtét utáni 
normális CEA érték, eltérés nélküli mell
kas felvétel, hasi CT, megfelelő máj-, vese
funkciók, granulocita-, tct-szám. A 
tumorágy meghatározását műtét előtti 
colonographiával és/vagy sebészileg 
behelyezett klippekkel végezték el. A 
további kezelés a 4-8. posztoperatív héten 
kezdődött el. A kezelés 1-42. napja között 
a betegek ív. 200 mg/m2/nap dózisú 
folyamatos 5-FU infúziót kaptak. A 
kezelés 8-21. napja között a tumorágyra
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16 Gy irradiációt adtak („boost” irradiá- 
ció), 1,6 Gy gócfrakciókkal, majd a 22-42. 
nap között napi 1 Gy gócfrakciókkal teljes 
has besugárzás következett. Egy hét 
szünetet követően 3 hétig folytatódott a 
fent részletezett dózisú kemoterápia és a 
teljes has sugárkezelése, melynek össz- 
dózisa 30 Gy. A sugárkezelés befejezése 
után 3 héttel vette kezdetét a konszolidá
ciós kezelés, 1000 mg/m2/nap 5-FU 28 
napos ciklusok 1-4 napján, kilenc ciklu
son át. A sugárkezeléshez 6 MEV vagy 
ennél nagyobb energiájú sugárterápiás 
készüléket használtak. A kezelés során 
rendszeres laborkontroll történt (vérkép, 
CEA, máj-, vesefunkciók), az átlagosan 5 
év követési idő alatt évente ismételték 
meg a mellkasfelvételt, hasi CT-t.

A 41 vizsgált betegből 10-nek alakult ki 
recidivája (nyirokcsomó és/vagy peri
toneum), 6-nak távoli áttéte (máj, pete
fészek, tüdő, csont), 13 hunyt el, 25 
egészséges maradt. Az ötéves betegség
mentes túlélés, ill. össztúlélés 58% ill. 67% 
volt. A betegek egy része kevesebb, mint 4 
áttétes nyirokcsomóval rendelkezett, a 
többiek ennél többel, az ötéves betegség
mentes ill. össztúlélés 61, 61% volt, utób
biak körében 55, 74%. A kezelés során a 
betegek 7%-ában nem alakult ki mel
lékhatás (3 fő), a toxikus tünetek 4 
súlyossági fokozatba voltak oszthatók, 
ezek előfordulása 20, 49, 17, 7% volt. 
Utóbbi három beteg állapota életveszélyes 
volt. A leggyakoribb mellékhatások granu- 
locitopénia, hányás, hasmenés, trombo- 
citopénia volt. 5 beteg esetében nem lehe
tett befejezni a kezelés első szakaszát, 
ugyancsak öt beteg nem kapta meg a kon- 
szoliós kezelést. A tervezett dózist a 
betegek csaknem 90%-a kapta meg. 
Kezeléssel összefüggő halálozás nem for
dult elő. Egy betegnek volt akut részleges 
bélelzáródása, kettőnek alakult ki 
krónikus enteritise.

A szerzők a leírt kezelési módot jól to
lerálhatónak tartják, összehasonlítva 
előző vizsgálati eredményükkel (5-FU + 
levamisol), 4 vagy annál kevesebb áttétes 
nyirokcsomó esetén a túlélés hasonló 
eredményt mutatott, ám négy vagy több 
pozitív nyirokcsomónál a most ismer
tetett kezelés hatékonyabbnak bizonyult. 
A szerzők betegeik kis száma miatt továb
bi, sok betegre kiterjedő vizsgálat elvég
zését tartják szükségesnek, tanulmányoz
va kombinált kezelési mód előnyeit III. 
stádiumú, rossz prognózisú betegekben.

Weninger Csaba dr.

RADIOLÓGIA

Száz éves a radiológia Hollandiában.
Kingma L. M., Szabó B. G., és Kai., H. B. 
(Utrecht, Den Haag, Groningen, Rijswijk): 
Ned. Tijdschr. Geneesk 1995,139, 2341.

Világszerte megünneplik a rtg. sugárzás 
100 éves felfedezését, mely meglepő gyor
sasággal ismertté vált a tudományos és az 
orvosok világában. 1993. decemberében 7 
orvosi-tudományos egyesület megala
kította a rtg. sugárzás 100 éves törté
nelmének megemlékezési alapítványát, a

Radiológiai Egyesület, a Radiológiai 
Dolgozók Egyesülete, a Radiotherapiás 
Egyesület, a Radiobiologiai, a Klinikai 
Physica, a Sugárzáshygiene, a Fogászati 
Holland Egyesületek, manifestatiókat, 
kiállításokat, előadásokat szerveztek 
Hollandia-szerte. A radiodiagnosztiká- 
ban Röntgennek mérhetetlen nagy a sze
repe. Hollandiában már 1901-ben mega
lakult a Radiodiagnosticai Egyesület, 
melyet később Radiológiának neveztek el. 
Utólagosan tekintve már 1890-ben 
Goodspeed kísérletezéskor egy sugárzást 
„látott” és Röntgen saját assistense, 
Zehnker fluoroscentiát észlelt a vacu- 
umos csövekkel folytatott vizsgálatoknál. 
Lenard is látott jelenségeket, de nem tudta 
magyarázatát adni. Már ez is párhuzamos 
a radiodiagnosztikával, a képet nemcsak 
„látni” kell, hanem correctül értelmezni is 
szükséges. Röntgen volt az első, aki felis
merte a sugárhatást és azért ünnepeljük 
most 100 év elmúltával. Az X sugarak 
alkalmazása mélyreható változást okozott 
az orvostudományban. Ez a csontrend
szer diagnosztikájával kezdődött és alkal
mazásával mérhetetlen fejlődés történt a 
radiodiagnosztikában és radiotherapiá- 
ban. Orvostudomány rtg. sugarak nélkül 
elképzelhetetlen, még a jelenlegi sokrétű 
ultrahang és magresonantiás vizsgálatok 
idejében is. A radiodiagnosztika gyakran 
használatos a sokoldalú therapiás be
avatkozásoknál. A radio therapia 1896. óta 
a malignus tumorok th-jában alkalmazás
ra került, eleinte alacsonyenergiájú suga
rakkal, kis mélységbehatolással, később 
nagyenergiájú rtg. sugárzással (Cobalt- 
60), ezután pedig magas energiájú rtg. 
besugárzással, mely a mélyebb rétegek
ben is kifejti hatását a lineáris gyorsítás
sal. A látványos th-s javulásban évente 
55 000 holland rákosbeteg 50%-ánál ke
rült a radioth. alkalmazásra. A radiothe- 
rapia multidisciplináris szakmákkal kar
öltve kerül a betegek felénél gyógyító 
alkalmazásra, a kezelés hatékony, gyors és 
jóformán nem okoz károsodást; az utolsó 
évtizedekben szélesen orientált szaktu
dománnyá fejlődött. Igénybe vétele 
általában poliklinikai, de minden kórház
ban rendelkezik ágyakkal. A, legújabb 
fejleményeknek köszönhetően lényegesen 
javult a lokális tumorellenőrzés és a 
szervkímélő kezelés. A radiobiológia a 
sugarak élő szervezetre való hatásával 
foglalkozó tudományág.

Az első radiobiológiai hatást maga 
Becquerel észlelte saját magán 1900-ban. 
Hat órán át mellényzsebében hordozott 
egy radiumos csövecskét és két hét múlva 
vette észre a bőrén az erythemát, mely 
hetek múlva gyógyult csak meg. Úgy 
mondják, Pierre Curie megismételte a 
„kísérletet” alkarját téve ki radium besu- 
árzásnak és ezáltal egy radiumulcust 
ózva létre. A radiobiológia a második 

világháború után indult fejlődésnek a 
sejtbiológiában, sejtgenetikában elért 
eredmények, az emlősállati sejtek in vitro 
tenyészthetősége segítségével. Az új isme
retek stimulálják a kísérleti eredmények 
klinikai felhasználását. A klinikai fizika is 
helyet kapott az eü-ben. Már kezdetben is 
lelkes és hozzáértő orvosok fejlesztették a 
rtg. csöveket, a klinikai fizikus a dosi-

metriát, a besugárzások tervezését, a be
rendezések fejlesztését szorgalmazza. A 
sugárhasználatnál is érvényben van a 
gyógyszerelés alapszabálya: a helyes esz
közt helyes mennyiségben és helyes 
módszerrel kell alkalmazni: a sugár he
lyes alkalmazásáért az orvos a felelős. A 
rtg. sugár felfedezésével a fogorvosok is 
nélkülözhetétlen segítőtársat kaptak. 
Évente több, mint 6 millió intraorális 
felvétel készül Hollandiában, az extra- 
oralis felvételek száma évente 0,5-1 millió 
között variálódik. A felvételek minősége 
az utóbbi években javult, a sugárterhelés 
felvételenkint 700-szor lett kisebb. A digi
talis radiológia további csökkentéshez fog 
vezetni. Röntgen az ionizáló sugarak 
bölcsőjénél tevékenykedett, közben meg
született a sugárzási hygiene, 1901-ben 
Bostonban még a sugár halálos hatásáról 
írtak, 1928 óta már a sugárvédelmet 
nemzetközi egyesület szervezi, a védelem 
is tudományszakká fejlődött.

Ribiczey Sándor dr.

Száz éves a radiológia Hollandiában. A 
radiodiagnosztika jelenlegi állása.
Schütte H. E. (Rotterdam):. Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1995,139,2354.

Nemrégiben a holland radiodiagnosztikai 
egyesület tudományos ülésén megje
gyezte az üléselnök, hogy az „öreg 
tortára” csak 5 perc jutott, a többi időt a 
magresonantiás tomográfiára (MRI), a 
computertomografiára (CT) és az inter- 
ventiós radiológiára fordították. Ez a mel
lékes megjegyzés mutatja, milyen fejlő
désen ment át a radiodiagnosztika az el
múlt években. A technikai haladáson 
kívül az új ismeretek klinikai alkalmazása 
a radiodiagnosztikában jelentős fejlődést 
biztosított a diagnózisban és a kezelésben 
és egyike lett az öt legnagyobb intramu
ralis szakmának. A pathologus és a radio- 
diagnoszta az eü. gerincévé vált. A külföl
di állapotokhoz mérten a holland szak
emberek monopolhelyzetben vannak, 
minden radiodiagnosztikai munka kór
házon belül történik, ez csökkenti az 
árakat az orvosi hibákat (doctor’s delay), 
gyorsítja a diagnózist, gyorsítja a kezelés
be vételt. Németországban majd minden 
radiodiagnosztikai munkát az extramu- 
rális betegeknél a kezelőorvos végzi, vagy 
végezteti és ez kimutatható költségtöbb
lettel jár; Franciaországban majd minden 
radiodiagnoszta vállalkozó és a kór
házban dolgozó szakemberek fizetése 
alacsonyabb. Mindez szűk lehetősége és 
hosszabb várakozási időt eredményezett. 
A szakma legfőbb feladata a feltételezett 
klinikai diagnózis megerősítése, a bizony
talanság megszüntetése. A negatív radio
diagnosztikai leletet céltalannak és költ
séges vizsgálatnak minősítik. Feladata 
továbbá a folyamat követése, a kezelés 
hatásának ellenőrzése. A konventionális 
radiodiagnosztika (computer nélkül) a 
radiológiai osztályok munkájának 70- 
80%-át teszi ki, de a sugármegterhelés 
terén jelentős előrehaladás történt. A 
filmanyag sokkal érzékenyebb lett, na
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gyobb a contrast feloldóképessége; a meg
világítási idő a másodperc ezredrészére 
csökkent. Jó példa erre a modern mam
mográfiás készülék. A nyert képek 
archiválása és a digitális képközlés javí
totta a szakemberek közti kommuniká
ciót. Az echografia 1975. óta a holland 
kórházakban megszokott tevékenység. A 
készülékek piaca itt a legnagyobb. Az egy
kori statikus echokép a monitoron szürke 
árnyalatú volt, főleg a nőorvosok és car- 
diologusok számára volt használhatók. Az 
echodiagnosztika a radiodiagnosztika 
18%-át vette át. Doppler-echo-vizsgálattal 
a véráramlás tanulmányozható. A színes 
Doppler képen az átlagos áramlási 
sebesség olvasható le. A laparoscopiás 
echografia jó példa az eljárás más szak
mák fejlődését előmozdító befolyására. A 
laparoscopia nélkülözi a „tapintó kezet”, 
az echografia veszi át ezt a szerepet. Az 
echosonda egy hosszú vékony pálca, a 
végén egy flexibilis részlettel, mely érzé
keli a hangokat. A transducert előzőleg 
viszik be a hasfalon át, ezt követi egy más 
nyiláson át bevitt laporoscop a levegővel 
kissé felfújt hasüregben. Egy másik nyilá
son át bevisznek más műszereket is. 
Magasfrequentiájú ultrahanggal jó minő
ségű képek nyerhetők. Leggyakrabban 
rosszindulatú tumoroknál alkalmazzák, a 
célja a tumor szórásának felismerése, így 
a beteg mentesül nagy beavatkozásoktól. 
Az interventiós radiológia echo- és angio- 
grafiával, átvilágítással, drainagekat, trom- 
bolysist, arteria obstructiót, embolisatiót, 
csöves részek tágítását, protesisek behe
lyezését teszi lehetővé, mindezek ré
gebben sebészek végezték el; napjainkban 
a radiodiagnoszták alkalmazzák ezeket 
helyi érzéstelenítésben. A computer to
mográfia 1973. óta az agyvizsgálatoknál 
gyakori, 1975. óta a test egyéb részein is 
használják, javult a képek feloldóké
pessége, a vizsgálat is meggyorsult. A 
többi információs lehetőség miatt az MRI 
felülmúlta a CT-t. A spirál CT élesebb 
képeket készít, contrastanyagokkal javítja 
az elváltozás felismerését. Évente egy CT 
készülékkel 4500 felvétel készíthető. MRI 
készülékkel évente 3000 vizsgálat vé
gezhető. Amerikai felmérés szerint echo,- 
CT-MRI vizsgálatokban az orvosok 60- 
83%-a, -71%-a, 99%-a nem kap adequat 
tájékoztatást, de a laboránsok kiképzése is 
a jövő feladata marad.

Ribiczey Sándor dr.

A radiológia száz éve Hollandiában. A 
radiodiagnosztika várható fejlődése. De
Roos. A., (Leiden): Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1995,139,2358.

A következő években a modern techniká
nak köszönhetően a radiodiagnosztiká- 
ban nagy fejlődés várható, elsősorban a 
technikai fejlődés következtében, de a 
conventionális radiológiában is, elsősor
ban a filmek előhívásában, a szokásos 
vegyszerek nélkül, a filmraktározás, kiér
tékelés területén, de a meglevő rtg. készü
lékek egyes alkatrészeinek tökéletesítése 
terén is fejlődés várható. A csonttörések

vizsgálatánál megmaradtak a conven
tionális fotók, az Ízületekbe való cont- 
rastanyag befecskendezését felváltja a 
magresonantiás képalkotás (MRI). Jelen
leg már a puha részek, szalagok, inak vizs
gálatánál az MRI vette át a vezetőszerepet. 
A nyelőcső, gyomor, vékony- és vastagbél 
bariumos vizsgálata megmarad, de az 
endoscopia előretörése csökkentette a 
bariumos vizsgálatok számát. A tractus 
digestivus endoscoppal nehezen elérhető 
részeinek vizsgálata tovább is a bariumos 
vizsgálat feladata marad. Több indicatiós 
területen az echografia, valószínűleg a CT, 
vagy az MRI fogja átvenni a vezetősze
repet, főleg a gyulladásos bélbetegsé
geknél, az activítás megítélésénél kerül
nek az új képalkotó eljárások használat
ba. A conventionális mellkasfelvételek, 
mindennapi alkalmazásukkal polgárjogot 
nyertek a szív és a tüdő elváltozásainak 
felismerésénél. A többsugaras kiegyenlítő 
radiografia („AMBER” technika) a lokális 
absorption alapuló sugáradag változ
tatásával optimálisan megvilágított kép 
nyerhető, a szív mögötti és a medi- 
astinális terület elváltozásait teszi lát
hatóvá. A CT és az MRT a jövőben na
gyobb szerepet kap a thoraxelváltozások 
diagnosztikájában. Jelenleg is már a dif
fus interstitiális tüdőelváltozásoknál a CT 
nagy feloldóképessége lényeges infor- 
matiókat szolgáltat, de a spiralis CT a leg
jobb módszer a tüdőmetastasisok felis
merésében. A gyorsan elvégezhető echo- 
grafiás vizsgálat nem terheli meg a pa- 
tienst és megbízható a tapasztalt vizsgáló 
kezében. Rendszerint az echografia az 
első vizsgálati mód a hasüreg vizs
gálatánál (epekövek, aneurysma, máj-, 
vese és egyéb elváltozások), ha ez nem 
eredményez dg-t, utána következik a CT, 
vagy az MRI, az angiografia. Echografiás 
ellenőrzés mellett végezhetők el a punc- 
tiók, biopsiák, drainage-ok. Az echo 
készülékek a jövőben kisebbek lesznek, a 
transducerek modernizálódnak, alkal
masakká válnak endoscopos, endolumi- 
nalis, intravascularis peroperatív vizs
gálatokra is. A Doppler echografia bevált 
módszer a capillarisokban történő szöve
ti circulatio diagnosztikájában. Majd 
minden holland kórház rendelkezik már 
1-2 Computertomográffal, fejlődésével 
nemsokára sokkal gyorsabban készülnek 
el majd a képek és spiralis CT-al egy 
felvételből, continuális expositióval a 
testrész, vagy has felvételéből recon- 
struálhatók, vékony keresztmetszetek és 
kis elváltozások így válhatnak felismer
hetővé. Kis tüdő és májmetastasisokat 
lehet vele felismerni: Projectiós angiogra- 
fiával nagy területek érrendszerei válhat
nak vizsgálhatóvá jodiumos contrast- 
anyagokat használva. CT angiografia 
fokozza az effectust. A spirális CT nagy 
előrehaladást jelent a tüdőemboliák diag- 
nostikájában. Electron beam-cine CT 
scanneres vizsgálat gyorsan változó (mil- 
limásodpercig tartó) állapotok fényké
pezését teszik lehetővé. Az MRI tomo- 

rafia és -spectroscopia már nélkülöz- 
etetlen a neurológiai, musculoskelettális, 

hasi és cardio-vascularis megbetegedések 
diagnosztikájában. A technikai fejlődés az 
MR-fluoroscopiát megvalósítva a jelenle

gi klasszikus átvilágítást fogja majd 
helyettesíteni, a MR fluoroscopia pedig az 
interventiós beavatkozásoknál kap szere
pet és elősegíti a katheter bevezetését, 
ellenőrzi az érszűkület megszüntetése 
után az áteresztőképességet, lehetővé 
teszi annak meghatározását, a stenosisok 
tágítását, a tumorpungálást kis mamma 
tumoroknál is, aorta aneurysmánál a pro
tézis behelyezését, az abscessusok drai- 
nálását, az epevezeték drainálását teszi le
hetővé.

Az országos politika a költségek 
csökkentését propagálja, arra hivatkozik, 
hogy drágák a műszerek, pedig műsze
rekre a budget 1%-a kerül csak kiadásra, a 
lényeges kiadásokat a személyzet és ad- 
minisztratio növeli nagyra. Jobb gépek
kel gyorsabb a dg. és a gyógyulás, ezt nem 
számítják a költségvetésbe. A radiológia is 
szakmánként subspecializálódik, a radi
ológusoknak sokat kell tanulniuk és a 
személyzetet is ki kell képezniük. A szak
ma már szervekre specializálódik, a tu
dományos munkába az általános kór
házakat is be kell vonni. A feladatok 
hosszú sora vár még megoldásra.

Ribiczey Sándor dr.

Radiológusok az Egyesült Államokban: 
Demográfiai, szakmai és gyakorlati 
jellemzők. Deitch, C. H., Chan, W. C., Sun
shine, J. H. és mtsai. (Reasearch 
Department, American College of Ra
diology, Reston; Department of Socio
logy, George Washington University, 
Washington; USA): Amer. J. Roentgeno
logy, 1993,162,471.

A cikk szerzői statisztikai képet adnak az 
egyesült államokbeli radiológusokról az 
Amerikai Radiológusok Testületének 
(American College of Radiology, ACR) 
1990-es nagyszabású felmérése alapján. 
Az addigiaktól eltérően, ez esetben a nem 
ACR tagokra is kiterjedt a felmérés, így 
sokkal reprezentatívabb képet nyújtva a 
radiológusokról. (A radiológusoknak kb. 
3/4-e ACR tag.) Azt vizsgálták, hogyan 
változnak a radiológusok demográfiai 
(kor, nem), szakmai és gyakorlati vonásai 
a főbb radiológiai szakágak között.

Az egyesült államokbeli orvosok 
adatait nyilvántartó intézménytől vélet
lenszerűen kiválasztott 2804 radiológus
nak és sugárspecialistának kiküldött kér
dőívekre 1845 értékelhető válasz érkezett 
vissza. A női radiológusok, a sugárspe
cialisták és a 35 év alattiak relative kis 
száma miatt szándékosan „többet kérdez
tek meg”, hogy biztosítsák ezen kate
góriák értékelhetőségéhez szükséges 
megfelelő számot. Felbecsülték, milyen 
eredményt kaptak volna, ha minden radi
ológust megkérdeztek volna és mind
egyiktől érkezett volna válasz.

94%-uk szakvizsgázott, 13%-uk nő, 
47%-uk kevesebb, mint 45 éves, 62%-uk a 
munkáltatói bérből él, 72%-uk magán
praxist végez. 69% hagyományos diag
nosztikai radiológus, 11% oncoradioló- 
gus, 18% specifikus diagnosztikai radio
lógus és 2% sugárspecialista. Koronkénti
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lebontás szerint: a 45 évnél fiatalabbak 
között több nő, több a speciális diag
nosztikában dolgozó és több az ösztöndí
jas, mint a többi korcsoportban, viszont 
kevesebb közöttük a hagyományos diag
nosztikai radiológus és az egyéni prak
tizáló. Az oncoradiológusok egyedül vagy 
2-4 fős csoportokban praktizálnak. A 
diagnosztikai radiológusok nagyrészt 
(60% vagy még több) a CT, a mammo- 
graphia és az UH szakértői. A radiológu
sok egy része 65 éves kor alatt nyugdíjba 
vonult, de a többség 65-69, sőt 40%-uk 
még 70-74 évesen is dolgozik (40%-a 
azoknak, akik 65-69 évesen is dolgoztak).

Az 1990. évi statisztika eredményei sze
rint: a fiatalabbak között több a nő, a 
specializálódott és az ösztöndíjas, míg 
kevesebb a szólóban praktizáló; a radioló
gusoknak csak nagyon kis százaléka nem 
szakvizsgázott; a radiológusok sokáig, 60 
év fölött is aktívak maradnak a szakmá
jukban.

Németh Kinga dr.

Neutron besugárzás és prosztatarák.
Griffin, Th. W, Laramore, G. E. (Dept, of 
Radiation Oncology, University of 
Washington, Box 356043, Seattle, WA 
98195-6043, USA): Int. J. Radiation 
Oncology Biol. Phys., 1995,33,231.

A szerzők több, mint 1000, lokálisan kiter
jedt prosztatarákos beteg gyors neutron 
kezelésének tapasztalatait tekintik át. A 
tanulmányokban, amelyek az Egyesült 
Államokban, Európában és Japánban 
születtek, vagy csak neutron, vagy neut
ron és foton sugárzás együttes alkal
mazásáról („kevert sugaras” kezelés) szá
moltak be, az eredmények figyelemre 
méltóan egyezőek, konzisztensek voltak. 
Valamennyi tanulmány kimutatta a neut
ron sugárkezelés fölényét a hagyományos 
külső foton besugárzáshoz képest a 
klinikai és/vagy szövettani helyi, regio
nális tumor kontroll tekintetében. A ran- 
domizált csoportok helyi/regionális 
kiújulási rátája 30% vs. 42% volt („kevert 
sugaras” csoport vs. foton kezeltek cso
portja) 10 év alatt és 11% vs. 32% (csak 
neutron besugárzásban részesültek vs. 
hagyományosan irradiáltak). Azon tanul
mányokban, amelyek a prosztata speci
fikus antigén (PSA) értékekkel is foglal
koztak, a neutron kezelés előnyét igazol
ták (1 évvel a kezelés után a beteg 91%- 
ának volt PSA értéke a normális tar
tományban; kezelés után 5 évvel ezen 
érték a normál tartomány felett a betegek 
17%-ának, ill. 45%-ának volt, a neutron 
ill. foton besugárzásban részesültek 
között). Ügy tűnik, a neutron besugárzás 
eredményesebben, hatékonyabban képes 
elpusztítani a prosztatarákot, a hagyomá
nyos sugárkezeléshez képest. A tanulmá
nyok ezen túlmenően, a kezeléssel össze
függő mellékhatásokkal, a túlélés kérdé
seivel is foglalkoztak. A „kevert sugaras” 
kezelés esetében a súlyos (RTOG 3-5 
fokozatú) szövődmények aránya elfogad
hatatlanul magas volt, 36%, a neutron 
kezeltek esetében 24%, összehasonlítva a 
hagyomány kezelésben részesültek 8%-os

arányával. A szövődmény ráta fordított 
arányban áll a sugár energiával, összefügg 
a sugárkezelés megtervezésével. Azon 
betegek esetében, akik kezelését nem 
megfelelően tervezték meg, az ép szöve
tek sugárterhelése magas volt, sok volt a 
szövődmény, azon nagy energiájú neu
tron besugárzásban részesültek betegek, 
akiket variálható ún. multileaf kollimá- 
torral, azaz személyre szabott mezőkkel 
kezeltek, a súlyos szövődmények aránya 
nem különbözött a hagyományos sugár
kezeitekkel összehasonlítva. A Wayne 
State University tanulmányából az derül 
ki, hogy 151 prosztatarákos beteg közül, 
akiket nagy energiájú neutronsugárzással 
és variáblis, multileaf kollimátorral kezel
tek, 3. vagy súlyosabb fokozatú szövőd
mény egyetlen esetben sem fordult elő. 
Megállapítható, lokálisan kiterjedt prosz
tatarák biztonságosan és hatásosan kezel
hető jól kollimált, nagy energiájú neutron 
sugárral. Mindazonáltal még nem meg
válaszolt az a kérdés, hogy a jobb he
lyi/regionális tumor kontroll növeli-e a 
végleges túlélést prosztatarákban. Bár 
számos megfigyelés sugallja a közvetlen 
kapcsolatot, jelenleg még nem állítható, 
hogy ok-okozati összefüggés lenne a jobb 
helyi/regionális tumor válasz és a ked
vezőbb túlélés között. Ha létezik ez a kap
csolat, ezt további randomizált vizsgála
toknak kell igazolnia. Bár szignifikáns 
javulás figyelhető meg a neutron sugár 
kezelésben részesülteknél, a hagyomá
nyos kezeléssel összehasonlítva a helyi/re
gionális tumor kontroll tekintetében és 
csökkenés a kezelés utáni 5 éves SPA- 
szintben, de ezt nem kíséri statisztikailag 
szignifikáns csökkenés a távoli áttétek 
jelentkezésének arányában, vagy a túlélés 
javulásában. Ezen tanulmányokban részt 
vevő beteg további követése megválaszol
ja majd a kérdést, hogy van-e ok-okozati 
összefüggés, avagy nincsen a prosztatará
kos betegek loko-regionális kezelése és a 
túlélés között. Ennek megválaszolásával 
nemcsak a neutron besugárzás szerepe 
tisztázható, hanem valamennyi lokális 
kezelésé ezen betegségben.

Weninger Csaba dr.

Conformalis prosztata brachytherapia: 
I/II fázisú megnövelt dózisú kezeléssel 
szerzett kezdeti tapasztalatok. Martinez, 
A.,Gonzalez, J., Stromberg, J. és mtsai 
(Departments of Radiation Oncology and 
Urology, William Beaumont Hospital, 
Royal Oak, MI, USA): Int. J. Radiation 
Oncology, Biol. Phys., 1995,33,1019.

A lokálisan kiterjedt prosztatarák eseté
ben szokásos kezelési mód a sugárkeze
lés, brachyterápiát alkalmaznak külső 
besugárzással, utóbbi időben 3 dimenziós 
(3D) conformalis radioterápiát. A trans- 
perinealis implantátumok és külső su
gárkezelés kiváló eredményeket ad (93% 
ötéves lokális tumor kontroll, 85% ötéves 
túlélés), de jelentős a krónikus toxicitás. A 
szerzők azt a célt tűzték ki, hogy javítsák 
a prosztata adenocarcinoma kezelési 
eredményeit conformalis sugárkezeléssel.

A külső sugárkezelés néhány kedvezőtlen 
sajátsággal rendelkezik, pl. a belső szer
vek mozgása, a naponkénti beállítások 
közötti eltérések stb. A szerzők a confor
malis brachytherapia kiterjesztett dózisú 
első prospektiv I/II fázisú vizsgálatába 
kezdtek el, egyidejű külső besugárzással. 
59 T2b-T3c tumor nagyságú prosztata 
adenocarcinomás beteget kezeltek trans- 
perinealis UH-vezérelt conformalis ma
gas dózisú (high-dose rate; HDR) lokális 
sugárkezeléssel. Húsz betegnek volt T2b 
tumora, 23-nak T2c, 16-nak T3. Valameny- 
nyiük egyidejű külső medence besug
árzásban részesült, 4 mezőből összesen 
45, 60 Gy dózisban. A brachytherapiát a 
sugárkezelés heteinek 5. napján alkal
mazták, a frakciók a következők voltak:
5,5 Gy (30 beteg), 6 Gy (20 beteg), 6,5 Gy 
(9 beteg) a külső kezeléssel együtt a 
prosztata összdózisa 62,1,63,6, ill. 56,1 Gy 
volt. Az akut toxikus hatás elfogadható 
mértékű volt. A kezeléshez 3-10 percre 
volt szükség. A kezelés megtervezéséhez 
számítógépes rendszert használtak, valós 
idejű UH készülék online kapcsolatával, a 
kezelés részleteit a szerzők ismertetik 
közleményükben. A prosztatába tűket 
helyeztek be spinális érzéstelenítés alatt, a 
tűk helyzetét röntgennel ellenőrizték, el
mozdulás miatti dózis változáskor az ak
tuális helyzetnek megfelelően a dózis el
oszlást újra számolták. CT vizsgálatot 
nem használtak a tervezéshez. A szerzők 
vizsgálták a végbél, húgycső dózisát. A be
tegeket rendszeresen ellenőrizték uroló
gusok és sugárterapeuták 3 havonta, 
prosztata specifikus antigén (PSA) szint 
meghatározást is végeztek. Vizsgálva az 
implantátumokat, a prosztata elmozdu
lást; a szerv craniocaudalis mozgása 
0,5-2,0 cm közötti volt, a laterális irányú 
csak 0,1-0,4 cm. Minden kezelés előtt szá
mítógéppel összekapcsolt UH vizsgálat 
jóvoltából a célszerv mozgása azonnal fel
ismerhető és korrigálható volt. A végbél 
dózisa a prosztatáénak 45-87%-a volt, a 
húgycsőé 97-112%-a. Enyhe, tartósan 
fennálló gáttáji fájdalom 15%-ban fordult 
elő, hematospermia 12%-ban. A szerzők 
nem tapasztaltak betegeiknél krónikus 
gyomor-bél rendszeri toxicitást. A kezelés 
során a 44 betegnek normalizálódott a 
PSA szintje, átlagosan 2,7 hónap alatt. A 
számítógépes 3D besugárzás tervező 
rendszer segítségével lehetséges a prosz
tata céltérfogat meghatározott dózisának 
leadása a környező ép szövetek maximális 
megkímélésével. A szerzők ultrahang 
vezérelt és interaktív online dozimetriai 
rendszert használtak betegeik kezelé
sénél, a prosztata optimális dózis elos
zlása érhető el, valamint a szerv mozgása 
miatti eltérés jelentéktelenné vált a kor
rekció lehetősége miatt, a céltérfogat széli 
részei dózisának csökkenése nélkül. A 
brachytherapia szokásos hibái, az operá
tor függőség, a reprodukálhatóság nehéz
sége a szerzők által használt számítógépes 
tervezőrendszer segítségével kiküszöböl
hetők. A kezelés jól tolerálható, a meg
növelt brachyterapiás dózis növelheti a 
helyi tumor kontrollt és a túlélést.

Weninger Csaba dr.
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Gyermekkori daganatos betegségek bra- 
chytherapiás sugárkezelése: 10 év tapasz
talatai. Healey E. A., és mtsai (Harvard 
Medical School, Radiotherapy Dept.): Int.
J. Radiation Oncology Biol. Phys., 1995, 
32,451.

A szerzők 10 éves tapasztalatuk alapján 
összegzik a gyermekkori daganatos be
tegségek kezelésében alkalmazott brachy- 
therapia eredményeit és morbiditását.

Tizennyolc, 6 hónap és 23 éves kor 
közötti gyermek kezelésének eredményét 
értékelik, összesen 19 kezelés tükrében. A 
műtét időpontjában 14 gyermeknél ültet
tek be jód125 gyöngyöket a tumor ágyba. 
Két gyermek agyába helyeztek magas 
aktivitású jód125 gyöngyöket afterloading 
technikával, amíg egy gyermeknél ma
radandó jód125 gyöngyöket ültettek az 
agyba 3 évvel a magas aktivitású jód125 
kezelés után. Egy kislánynál alkalmaztak 
ideiglenes iridium192 beültetést a vulva 
rhabdomyosarcomája miatt. A 15 mara
dandó jód125 kezelés 5 primer agydaganat 
és egy metastasis, 6 sarcoma, egy mel
lékvese neuroblastoma, egy hepatoblas
toma és egy pancreas adenocarcinoma 
miatt történt. Minden esetben műtét is 
történt, 15 beteg részesült külső besug
árzásban is.

Az átlagos követési idő a diagnózis 
felállítása után 55 hónap volt (24-119 
hónap), a sugárkezelés után pedig 46 
hónap (15-60 hónap). A 17 értékelhető 
esetből 13 alkalommal jónak bizonyult a 
tumor kontroll az implantátumok kö
zelében. Két esetben következett be a 
kezeléssel összefüggő szövődmény: egyik 
egy „adriamycin recall” reakciót követő 
súlyos desquamatio volt, a másik beteg 
pedig posztoperativ komplikációk miatt 
meghalt.

A sokrétű beteganyag ellenére a brachy- 
therapia számos hosszú tumormentes
séget eredményezett és összességében a 
szövődmények száma alacsony volt. 
Mindezek alapján a megfelelően váloga
tott esetekben alkalmazott brachytherá- 
piás sugárkezelés a gyermekkori dagana
tos betegségek multimodális kezelésének 
hatékony részének tűnik.

Horváth Gábor dr.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY

Magasabb-e a gégerák rizikó a gumiipar
ban dolgozóknál? Tisch, M. és mtsai. 
(HNO-Abteilung, Bundeswehrkranken
haus Ulm, Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie, Heidelberg) HNO., 
1995,43,649.

A munkahelyen keletkező károsító anya
gok okozta rákmegbetegedés jelentősége 
az utóbbi években egyre inkább előtérbe 
került. 1978-ban az eredeti Szövetségi 
Köztársaságban 90 foglalkozással össze
függésbe hozható felismert rákesetet re
gisztráltak, 1988-ban 434-et, 1990-ben 
597-et, és 1992-ben (a volt NDK részeivel 
együtt) 896 rákmegbetegedést találtak. E 
számok is kihangsúlyozzák a téma fontos
ságát. Az utóbbi években egyre több szó

esik a gumiiparban használt anyagok 
gégerák okozó szerepével. A gumiiparban 
az alapanyagoktól kezdve a készárukig 
számos anyag és közbeeső termék kelet
kezik, melyeknek hatásáról ma még nem 
tudunk biztosat mondani. Lehetséges 
okként a már eddig is ismert azbeszt és a 
napthylamin, a nitrozamin tartalmú ve- 
gyületek és a kombinált por- és hőbehatás 
feltételezhető. Szerzők ebben a művükben 
az 1984-1992 között megjelent, e témával 
foglalkozó 42 epidemiológiai közleményt 
tanulmányozták át. Ezek közül 22-t dol
goztak fel részletesen Ügy találták, hogy e 
munkáknak csak egy része alkalmas arra, 
hogy lehetséges oki összefüggést von
janak a gumiiparban való foglalkoztatás, 
és a gégerák létrejötte között. A legtöbb 
közleményben a közölt standard mortali
tás ráta és a relatív rizikó nem emel
kedett szignifikánsan. A legtöbb esetben 
nem vették figyelembe a dohányzás és 
alkoholfogyasztás befolyásoló szerepét. 
Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy a 
gumiiparban foglalkoztatottaknál maga
sabb-e a gégerák mortalitás, sokkal pon
tosabb, jobban átgondolt és hosszabb 
ideig végzett munkával tudunk csak 
választ adni.

Tolnay Sándor dr.

Gépkocsivezetés kardioverter/defibrillá- 
tor beültetése után malignus szívritmus- 
zavaroknál. Lüderitz, B. és Jung, W. 
(Medizinische Universitätsklinik und 
Poliklinik Bonn, Bundesrepublik Deut
schland): Dtsch, med. Wschr., 1996, 121, 
119.

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
került sor malignus szívritmuszavarok 
esetén implantált kardioverterek/defibril- 
látorok (IKD) alkalmazására. Az IKD- 
terápia indikációja többé-kevésbé tisztá
zottnak tekinthető, de nem alakult ki még 
egységes álláspont az így kezelt betegek 
további életmódja, különösen gépkocsi- 
vezetői alkalmassága vonatkozásában. A 
szerzők az Európai Kardiológiai Társaság 
„IKD és gépkocsivezetői alkalmasság” 
munkacsoportja megbízásából a munka- 
csoport tagjainak és az Európai Szívrit
musszabályozó Munkacsoport 46 nemzeti 
delegáltjának kérdőíveket küldtek ki a 
megítélés jelenlegi helyzetének felmérése 
és a további teendők meghatározása cél
jából.

24 európai országból (köztük Magyar- 
országról is) 39 értékelhető választ kap
tak. A válaszadók többsége (18/19, 48%) 
úgy nyilatkozott, hogy hazájában ez a 
kérdés nem rendezett, öten (13%) nem 
ismerik a vonatkozó rendelkezéseket.

A megkérdezettek zöme (30/39, 77%) 
az IKD-pácienseknek azt tanácsolja, hogy 
tartózkodjanak az autóvezetéstől, de 
közülük csak 22 javasolja ezt válogatás 
nélkül minden betegnek. A tilalomhoz 
vezető ok a legtöbb esetben szinkope. A 
javaslat csak az esetek 1/3-ában hangzik el 
végleges eltanácsolásként, 12 (31%) 
delegált 6, 7 (18%) szakértő 3 hónapos, 5 
(13%) egyéves időtartamra ajánlja a gép
kocsivezetés-mentes életmódot. Másfél

éves tilalmat, illetve a IKD első működé
séig tartó szabad gépkocsivezetést egy- 
egy delegált tart szükségesnek.

Az IKD-páciensek zöme nem követi az 
orvosi tanácsokat, de az engedetlenségi 
arány egyik válaszadó szerint sem éri el a 
70%-ot. A válaszadók véleménye szerint a 
betegek az IKD beültetését követő mint
egy 2-5 (14/93, 36%), illetve 6-12 (11/39, 
28%) hónap múlva kezdenek el ismét 
autót vezetni.

Két nemzeti delegált tudott olyan eset
ről, amikor az IKD autóvezetés közben 
lépett működésbe. Csak 1 IKD-páciens 
szenvedett halálos közlekedési balesetet, 
de abban vétlen volt.

Az európai országokban az IKD- 
páciensek gépjárművezetői alkalmassá
gának elbírálása tehát nem egységes és 
nem is rendezett. A jogharmonizációs 
folyamat előrehaladtával erre minden
képpen szükség lesz. Az Európai Kar
diológiai Társaság nevezett munkacso
portja ajánlásait a tengerentúli tapaszta
latokat is figyelembe véve fogja előterjesz
teni.

Galgóczy Gábor dr.

A rákkeltő anyagok munkaegészségügyi 
vonatkozásai. Letzel, S. (Institut und 
Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Um
weltmedizin, Erlangen. Nürnberg. Bun
desrepublik Deutscland): Dtsch. med. 
Wschr., 1996,121,104.

A szerző teljeskörű áttekintést ad a 
foglalkozási malignomák németországi 
helyzetéről, a fogalomkör kezeléséhez 
szükséges definíciókról, a legfontosabb 
szabályozásokról és az 1978-1992. évekre 
vonatkozó statisztikai adatokról.

A Német Szövetségi Köztársaságban az 
évi 900 ezer halál 25%-a neoplazmára 
vezethető vissza. Egyes források szerint 
az NSZK-ban évente 330 ezer új dagana
tos megbetegedést ismernek fel.

A daganatok kialakulásában a kör
nyezeti tényezőknek jelentős szerepük 
van. A munkakörnyezet oki szerepét 
Németországban is szélsőségesen értéke
lik. Egyes szerzők az összes daganatos 
megbetegedés 38%-át foglalkozási erede
tűnek tartják, mások ezt az arányt csak 
0,1%-ra becsülik.

A rákkeltő anyagok listáját Németor
szágban egy illetékes bizottság állítja 
össze és tartja karban a tudományos 
kutatások legfrissebb eredményeinek 
figyelembevételével. Annak megítélésé
hez, hogy egy elfogadott rákkeltő munka
helyi jelenléte a megbetegedés rizikóját 
mekkora mértékben növeli meg, ismerni 
kell az expozició körülményeit is. Mind
ezek figyelembevételével áll össze a fog
lalkozási megbetegedések listája, amelyen 
13 anyaggal (anyagcsoporttal) és két be
tegséggel kapcsolatban merül fel a foglal
kozási daganat lehetősége. Ezek: Cr; As; 
Ni; aromás aminok; klórozott szén- 
hidrogének; benzol; alkil; aril- és alkila- 
siloxidok; ionizáló sugárzás; azbeszt; kok
szüzemi gázok; kátránytermészetű anya
gok; tölgy- és bükkfapor; szilikózis; szi- 
íikotuberkulózis.

Az 1978-1992. közötti 15 évben össze-
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sen 4746 foglalkozási daganatot ismertek 
fel az NSZK-ban. Az azbesztexpozició 
jelentősége bizonyult kiemelkedőnek: 
1152 bronchuscarcinoma, 2152 pleura- és 
170 peritoneum-mesothelioma volt erre 
visszavezethető. 380 húgyúti daganat volt 
aromás aminokkal való munkavégzéssel 
összefüggésbe hozható. A benzol és 
homológjai 103 esetben okoztak leukae- 
miát, a keményfa (tölgy és bükk) por 
belégzése 148 esetben orrüregi adenocar
cinoma kialakulását eredményezte. Io
nizáló sugárzással kapcsolatban 81 
bronchus-rákot, 5 bőrrákot, 8 leukaemiát 
és 2 pleura-mesotheliomát ismertek el 
foglalkozási daganatként. A többi expozí
ció esetében a daganatok száma 100 alatt 
volt. A szilikózis és a sziliko-tuberkulózis 
95, illetve 15 hörgőrákkal szerepel az 
összesítésben.

A szerző a foglalkozási daganatok té
makörét azért is tartja kiemelkedően 
fontosnak, mert azok az elkerülhető be
tegségek közé tartoznak. Ezért hangsú
lyozza a megfelelő intézkedések fontos
ságát, de egyben figyelmeztet arra is, hogy 
a kérdéskörrel a medikumokban csak 
megfelelő szakismeretekkel célszerű fog
lalkozni.

[Ref: Az Európai Únióhoz való csat
lakozás előkészítése során a hazai szabá
lyozások a németországival harmonizálni 
fognak. Ezzel azonban nem szabad 
megelégednünk. El kell érni azt is, hogy az 
egyetemi képzésben a preventív medicina 
oktatása ne maradjon háttérben, s hogy a 
környezeti tényezőkből adódó meg
betegedéseket megfelelő színvonalú szak
ellátásban részesítsék.]

Galgóczy Gábor dr.

Éjjeli ápolónők ájultsága. Meijer Van 
Putten. J. B., Nederl. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2207.

A The Lancethez írt levélben (1995, 346, 
848.) felhívják a figyelmet az „éjjeli ápo
lónők paralysisére”, vagy az éjjeli ápoló
nők rémületének furcsa tünetére. A levél 
írója, Simon Thompson a brit Tauntoni 
Alfred Morris House Rehabilitation Unit
tői közli, hogy a tünet az ápolóknál, főleg 
a tanulóknál éjjelente jelentkezik, tehe
tetlenség érzésével, mozgásképtelenség
gel, de megtartott tudattal jár. Valakinek 
érintésére, nyugodt hangon közölt bá
torításra megszűnik ez a „bénult” állapot. 
Kiképzés alatt álló orvosoknál is előfordul 
ez a tünet, összehasonlítható ez a légi 
közlekedésben és a radar személyzetnél 
előforduló új állapottal, de ott a kialudt- 
ság hiánya és az álmosság okolható. 
Thompson szerint a nővéreknél nem 
szerepel a túlfáradtság az érdektelenség 
sem okozhatja, érintettek bevallása sze
rint a legkellemetlenebb az, hogy hallják 
közeledni a főápolónőt, fel akarnak állni, 
hogy bizonyítsák éberségüket, de képte
lenek ezt megtenni. Egy volt ápolónő, aki 
közben újságíró lett, elmesélte Thomp- 
sonnak, hogy ez kétszer fordult vele elő. 
Annak idején a terem közepén ültek az 
asztalnál az éjjeli ápolók, kezében volt a 
ceruza, mintha dolgozna, de képtelen volt

megmozdulni. Tapasztalt ápolók, akik is
merték ezt a jelenséget, ilyenkor az érin
tett vállára tették a kezüket és nyugodtan 
szóltak hozzá, ezzel megszabadították a 
megszállottságból. Thompson szerint a 
tanuló ápolónőket elő kellene készíteni az 
éjjeli szolgálatra, az első éjjeli szolgálatnál 
kísérőt kellene adni hozzájuk; a Royal 
College of Nursing szóvivője szerint a 
jelenséget gyakran észlelik, de sohasem 
írtak még róla, orvosi szakfolyóiratokban 
sem szerepel.

Ribiczey Sándor dr.

ORVOSI STATISZTIKA

Randomizált kontroll vizsgálatok meta- 
analízise. Moher, D. és Olkin, I. (Clinical 
Epidemiology Unit, Loeb Medical 
Research Institute, Ottawa Civic Hospital, 
1053 Carling Ave, Ottawa, Outario, K1Y 
4E9, Kanada): JAMA, 1995,274,1962.

Törekvés észlelhető az orvosi szakiro
dalomban tényekre épülő egészségügyi 
politika kialakítására. Ebben jelentős 
szerepe van meta-analízisek készítésének. 
Utóbbiak randomizált kontroll vizsgála
tok adatait gyűjtik, hogy általános 
érvényű megállapításokat tehessenek, pl. 
az egyes avatkozások hatásosságára vo
natkozólag.

A meta-analíziseknek több potenciális 
előnyük van. Rendszeres és explicit mód
szert szolgáltatnak evidenciák szinte
tizálására az egyes individuális stúdi
umokból eredeztethető, általánosítható 
mennyiségi következtetések levonására 
(konfidencia intervallum) s lehetőleg 
korai adatok, megismerések nyerésére, 
kezelések hatásosságára vonatkozólag.

Megcéloznak speciális alcsoportokat is, 
melyeket az egyes egyedi tanulmányok 
nem vizsgáltak.

Az ilyen meta-analízisek száma az 
utóbbi időben megszaporodott. Miért ez a 
drámai publikáció-szaporodás? Erre a 
kérdésre a szerzők példákkal válaszolnak. 
Egy 1990-ben közölt meta-analízis leírja a 
corticosteroidok hatását a koraszülések
re. A tanulmányból kitűnik, hogy ezen 
szerek adása után szignifikánsan csök
kent a magzatok morbiditása és mor
talitása. Az analízis meggyőzően bizonyít
ja, hogy ez t. k. már egy évtizeddel azelőtt 
is nyilvánvaló volt, csak nem figyeltek fel 
rá. Amennyiben akkor meta-analízist 
végeztek volna, egy csomó felesleges 
szenvedést lehetett volna megelőzni.

Egy a JAMA-ban 1992-ben közölt me
ta-analízis azt igazolja, hogy a szívizom- 
infarctusra gyanús betegek kezelése álta
lában 10 évvel az empirikusan igazolt evi
denciák mögött kullog.

Négy éve 7 randomizált kontroll vizs
gálat eredményeit közölték a susp. szívi- 
zom-infarctus i. v. magnéziumkezelésével 
kapcsolatban. Egy egészen friss, széles
körű vizsgálat viszont megkérdőjelezte a 
meta-analízisek eredményeit a Mg hatá
sosságára vonatkozólag. Ez rávilágít arra, 
hogy még a széles körű tudományos fel
mérések eredményeit is kétkedéssel kell 
fogadnunk.

Számos meta-analízis nem használ elég 
széles „stratégiát”, hogy az összes lehet
séges vizsgálatokat „bevonja” az értékelés
be. Más meta-analízisek pl. nem veszik 
figyelembe az olyan klinikai hetero
genitást, hogy intermittáló claudicatio 
esetében egyes tanulmányok rövidebb, 
mások hosszabb járási távolságot vesznek 
figyelembe.

Ismét mások statisztikai heterogenitást 
hagynak figyelmen kívül, amikor pl. a chr. 
schisophrenia neurolept therapiáját érté
kelik.

Szerzők felteszik a kérdést, vajon kidol- 
gozhatók-e standardok a meta-analízis 
jellegű közleményekre vonatkozólag. A 
válaszuk: igen. Ez azonban nem könnyű 
feladat, mivel a meta-analízisek tévedé
seinek a felismerésére nincsenek olyan 
ismereteink, mint pl. az egyedi témát fel
dolgozó vizsgálatokra vonatkozólag. A 
közlemények „kisiklásai”, statisztikailag 
pozitív eredmények „szelektív” közlése 
félrevezetők lehetnek itt is.

Többen állítják, hogy a meta-analízisek 
értékét, megbízhatóságát emeli, ha az azt 
készítők előtt nem ismert a klinikai köz
lemények szerzőinek, továbbá a publikáló 
folyóiratoknak a neve.

Nem elhanyagolható a közlési nyelv 
kérdése sem. Más értékek jöttek ki, ha 
angol nyelvű értékelők nem angol cikket 
elemeztek.

összefoglalva: nincs olyan „varázs
gomb”, melyet megnyomva ideális meta- 
analízis készítési receptet kapunk.

Betléri István dr.

A nem randomizált vizsgálatok hibale
hetőségei. Shi Wu Wen, M. B. és mtsai 
(Institute for Clinical Evaluative Sciences, 
Toronto, Ontario, Kanada): JAMA, 1995, 
274,1687.

A szerzők azt vizsgálták, hogy milyen 
hibalehetőségek lehetnek a valamilyen 
okból nem randomizálható vizsgálatok 
eredményeinek összehasonlításakor. Egy 
modellt állítottak fel, amelyben inciden- 
talis appendectomiát végeztek nyílt chole
cystectomia során. Céljuk az volt, hogy 
összehasonlítsák az incidentalis appen- 
dectomiával vagy anélkül végzett nyílt 
cholecystectomiák rövidtávú eredmé
nyeit és felmérjék az adminisztratív ada
tokból statisztikai kiigazítással nyert 
eredmények valószínűségét és összefüg
gését. Feltevésük az volt hogy az inciden
talis appendectomia ártalmas hatásai, ha 
vannak, következetesen csak az alacsony 
kockázatú alcsoportban mutathatók ki, 
amelyekben a sebészi esetválasztás nem 
mért hatásai kevésbé hiúsíthatják meg a 
kiigazított eredmény összehasonlítást. Az 
incidentalis appendectomia 3 szempont
ból is ideális példa. Először, mert vég
zésére az egyetlen ésszerű érv az appen
dicitis hosszabbtávú megelőzése, másod
szor, mivel az eljárás valóban esetleges és 
tetszésszerinti és harmadszor, valószínű, 
hogy van néhány ártalmas hatása és ez 
olyan téma, melyet nem valószínű, hogy 
valaha felmértek megfelelő esetszámú 
randomizált vizsgálattal, hogy ezek a
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hatások valóban jelen vannak-e. Három 
paramétert, a kórházi halálozási arányt, a 
sebészi szövődmények gyakoriságát és a 
kórházi tartózkodás idejét. A két csoport 
összesített eredményét klinikai jellemzők 
alapján szétválasztották és meghatároz
ták a szövődményekre nagy kockázatú 
csoportokat. Ezeket kizárták a további 
vizsgálódásból azon feltevés alapján, hogy 
a csoportok közötti, nem mért eredményt 
meghiúsító különbségek a kiskockázatú 
csoportban feltehetőleg kisebbek. Az ada
tokat az Ontarioi Orvosi Információs 
Központ számítógépéből kapták a záróje
lentések alapján. 1981-1990. közötti 10 
évben végzett 199 445 nyílt cholecystecto
mia került a vizsgálatba. Ezek közül 7846 
esetben történt incidentalis appendecto- 
mia. így a kontroll csoportot 191 599 cho
lecystectomia alkotta. A nem kiigazított 
összehasonlításkor az incidentalis appen- 
dectomiás csoportban paradox módon a 
halálozási arány kisebb és a tartózkodási 
idő rövidebb volt, mint a csak cholecys- 
tectomiás csoportban. A szövődmény 
arányban nem volt különbség. Azonban 
ezek a betegek fiatalabbak voltak, keve
sebb társbetegséggel és legvalószínűbben 
elektiv módon kerültek műtétre benignus 
epebetegség miatt. A betegek jellem
zőiben lévő ezen egyenlőtlenségek hatá
rozott meghíúsítói voltak az eredmények 
összehasonlításának. Az összesített mor
talitás magasabb volt férfiaknál, időseb
beknél, neoplasma miatti műtétnél, társ
betegségeknél és sürgősséggel felvettek
nél. Amikor a kiigazítást elvégezték a cso
portok közötti különbségeknél, a halálo
zás és kórházi tartózkodás hasonló lett, de 
50%-os relatív növekedést találtak a 
szövődmény arányában a kontrolihoz 
képest. A hypothésisnek megfelelően, a 
nem kontrollált meghiúsító tényezők 
miatt a következőkben a magas kockáza
tú alcsoportokat: idős betegek, nem elec- 
tív műtét, társbetegségek, neoplasma 
miatti műtét kizárták. így azt találták, 
hogy az alacsony rizikójú csoportban 
szignifikáns növekedés látható a szövőd
mény arányban, hosszabb lett a tartózko
dási idő és magasabb a halálozási arány az 
appendectomiás csoportban. Greenfild 
megjegyzi, hogy a csoportok közötti mor

talitás különbség akkor kell, hogy a leg
nyilvánvalóbbá váljon, amikor egészsé
geseknél, a betegek leghomogénebb al
csoportján történik az összehasonlítás, 
összegzésként megállapítják, hogy az 
incidentalis appendectomia együtt jár egy 
mérsékelt, de határozott szövődmény 
arány növekedéssel. Ez azonban csak 
akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a 
felmérést az alacsony rizikójú csoportra 
korlátozták, akiknél a nem mért, ered
ményt meghiúsító tényezők legkevésbé 
érvényesülnek. Az ilyen jellegű eredmény 
analysisek alkalmanként hasznosak lehet
nek, amikor randomizált vizsgálatra 
nincs lehetőség, hogy meghatározzuk két 
vagy több alternatív klinikai módszer 
kockázatát és hasznát.

Vajda Kornél dr.

Az átlagértékhez történő regresszió 
kezelés klinikai vizsgálatokban. Yudkin, 
P. L. és Stratton, I. M. (General Practive 
Research Group, Gibson Bilding, Padcliffe 
Infirmary, Oxford 0X2 6HE, Anglia): 
Lancet, 1996,347,214.

Klinikai vizsgálatok eredményeinek érté
kelésekor figyelembe veendő fontos tény
re hívják fel a figyelmet a szerzők egy 
esettanulmány kapcsán: egy kísérlet 
során (a felnőttek három csoportjában) 
háromfajta diétának a serum koleszterin 
szintre gyakorolt hatását értékelték. Hat 
hónappal később 10%-os csökkenést ta
pasztaltak mindhárom kezelt csoportban. 
A koleszterin szint csökkenése a terápia 
és az RTM (regresszió az átlaghoz) 
együttes hatása miatt következett be. A 
probléma az, hogy a terápia eredménye 
nem állapítható meg ebből a közös hatás
ból. De mi is maga az RTM hatás? Ha 
veszünk egy olyan csoportot, melyben a 
vizsgált paraméter a normál értékhez 
képest magas, akkor az átlagérték egy idő 
után minden beavatkozás nélkül is 
csökkenni fog. Ugyanilyen, de ellenkező 
értelmű hatást figyelhetünk meg alacsony 
értékek esetén is, amikor az átlagérték 
nőni fog. Az RTM hatás minden való
színűségi változó esetén jelentkezik (pl.

vérnyomás, plazma glükóz stb). Ugyanis 
egy mérés során a mintába olyan egyének 
is bekerülnek, akiknek paramétere az 
adott pillanatban a véletlen hatás miatt 
alacsonyabb vagy magasabb, mint valós 
értékük, A jelenség a populáció elosz
lására (normális eloszlást feltételezve) 
vezethető vissza: a populációs eloszlás 
számos egyén szintén normális eloszlás
ból tevődik össze, amelyben az egyéni 
eloszlások csúcsai jelentik a valós pa
raméterértéket. Egy magas értéknél (ri
zikós határérték) metsszük el az eloszlást. 
Egyidő múlva a csoportátlag a valós 
értékekhez fog közelíteni (RTM hatás), 
vagyis az átlagérték csökkeni fog.

A cikk két problémakörrel foglalkozik: 
hogyan lehet becsülni az RTM értékét, 
illetve minimalizálni befolyásoló hatását. 
A becsléssel kapcsolatban a számítások 
elvégzéséhez (a cikk összefoglalja a for
mulákat) szükséges a populáció átlaga, 
szórása, a kezdeti és az újramért értékek 
közötti korrelációs érték. Az átlag és a 
szórás értékét pl. szűrővizsgálattal lehet 
becsülni. Ezen értékek alapján a megadott 
formulákkal a számítások egyszerűen 
elvégezhetőek. A cikk megállapítja, hogy 
az RTM hatás akkor a legnagyobb, ha 
magas a kórosnak minősített metszési 
érték és gyenge a korreláció a mért érté
kek között. Érdekességként a szerzők a 
számított eredményt szimulációval is 
ellenőrizték és gyakorlatilag azonos 
értéket kaptak.

Az RTM hatásának minimalizálására 
három lehetőség van: a) Randomizált 
kontrollált kísérlet végrehajtása, b) Alap
értékének (base-line) több mérés átlagát 
kell venni (a számítási lépéseket a cikk 
bemutatja), c) Kezelés előtt végezzünk két 
mérést: az első mérés a számításokhoz 
fontos, a második mérés pedig a base-line 
érték lesz. A kezelés hatását a második 
méréshez kell viszonyítani. Az RTM hatás 
akkor hagyható el, ha az első-második 
mérés értékeiből számított korreláció 
azonos a második-harmadik (a paramé
ter egy hosszabb idő utáni újramérésekor 
kapott eredmény) mérés értékeiből szá
mított korrelációval.

Dinya Elek dr.

LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Lipidszintek változása osteoporosis meg
előzésére alkalmazott transzdermális 
ösztradiol kezelés hatására

T. Szerkesztőség! Nagy érdeklődéssel 
olvastuk Szántó Ferenc dr. és Hörömpöli 
Csaba dr.: Per os kombinált hormonpótló 
kezelés eredményessége a postmenopau
salis panaszok kezelésében című közle
ményét (4). A szerzők klimax ambu
lanciájukon Kliogest hatására betegeik 
menopausával összefüggő panaszainak 
javulásáról számolnak be, a kezeléstől 
nem tapasztaltak változást a zsíranyag- 
cserében. Magunk a Békés Megyei Képvi
selőtestület Pándy Kálmán Kórháza,

Gyula, Reumatológiai Szakrendelésén os
teoporosis megelőzésére alkalmazott 
Estraderm TTS-tapasz lipid paramé
terekre kifejtett hatását vizsgáltuk. (1996 
januárjától kórházunkban a Reumatoló
giai Osztály keretében Osteoporosis Am
bulancia is működik, de vizsgálatunk 
elvégzésekor ez még nem létezett.) Lipid- 
vizsgálataink éhgyomorra történtek. Az 
ossz-, HDL-koleszterin- és trigliceridszint 
meghatározása enzimatikus módszerrel, 
az LDL-koleszterin kiszámítása a Friede- 
wald-képlet segítségével történt. Tizenegy 
betegünk átlagos életkora 50,4 ± 2,6 év 
volt, öten korábban hysterectomián estek 
át. A nem hysterectomizáltakon az ösztra

diol adása mellett oralis gesztagénpótlás 
is történt, de ezt az első 6 hétben a gesz- 
tagének okozta lipidhatások kiküszöbö
lésére nem tettük meg. A lipid para
méterek meghatározása az Estraderm 
TTS-kezelés előtt és 6 hét múlva történ
tek. Az ösztrogénpótlás kedvezően befo
lyásolta a lipidparamétereket (1. táblá
zat).

1. táblázat: Lipidszintek változása 
Estraderm TTS hatására

előtte utána p változás

Összkoleszterin 6,42±0,69 5,77±0,58 ++ -10%
HDL-koleszterin 1,20±0,23 1,35±0,33 + + 12%
LDL-koleszterin 4,33±0,61 3,63±0,43 ++ -16%
Triglicerid 1,95±0,58 1,73±0,35 - -11%
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Tisztában vagyunk azzal, hogy esetszá
munk kicsi, de az ossz- és LDL-ko- 
leszterin szintek szignifikáns csökkenése, 
valamint a HDL-koleszterin szint szig
nifikáns növekedése mindenképpen ked
vező hatású az arteriosclerosisra is, 
hiszen kimutatott, hogy a 10%-os kolesz
terinszint csökkenés életkortól függően 
20-54%-kal csökkenti az ischaemiás szív- 
betegség kockázatát (2). Az ösztrogén 
pótlása csökkenti a myocardialis infarc
tus kockázatát, a progesztogén hozzá
adása nem emeli azt (3). Levelünkkel arra 
szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
Estraderm alkalmazásával kedvezően 
befolyásolhatók a lipidszintek. Ily módon 
kezelésünkkel az osteoporosis megelőzése 
mellett az ischaemiás szívbetegség pre
venciójáért is tettünk. Ésszerűnek látszik, 
hogy a coronariabetegség rizikófaktorait 
hordozó nők esetében megfontoljuk a 
hormonpótló kezelést (1).

IRODALOM: 1 .Jacobs H. S., Loeffler, F. E.: 
Postmenopausalis hormonszubsztitúciós 
kezelés. LÁM, 1993, 3, 518-527. -  2. Law, 
M. R., Wald, N. ]., Thompson, S. G.: By how 
much and how quickly does serum cho
lesterol reduction lower the risk of 
ischaemic heart disease? BMJ, 1994, 308, 
367-372. -  3. Psaty, B. M., Heckbert, S. R., 
Atkins, D. és mtsai: The risk of myocardial 
infarction associated with the combined 
use of estrogens and progestins in post
menopausal women. Arch. Intern. Med., 
1994, 154, 1333-1339. -  4. Szántó Ferenc 
dr., Hörömpöli Csaba dr.: Per os kom
binált hormonpótló kezelés ered
ményessége a postmenopausalis pana
szok kezelésében. Orv. Hetil., 1996, 137, 
1079-1081.

Márk László dr., 
Kovács Hajnalka dr., 

Búzás Erna dr.

T. Szerkesztőség! Köszönöm a szolnoki 
osteoporosis ambulancia munkatársainak 
(Márk dr., Kovács dr. és Búzás dr.) a „Per 
os kombinált hormonpótló kezelés...” 
(Orv. Hetik, 1996,137, 1079) című dolgo
zatunkra küldött hozzászólását, melyben 
a transdermalis hormonpótlás jelen
tőségét emelik ki a szérum lipidszintek 
csökkentésében és a cardiovascularis 
megbetegedések prevenciójában.

Az idézett dolgozatunk célkitűzései 
között a hormonpótló kezelés (továbbiak
ban HPK) és a szérum lipidszintek közötti 
összefüggés részletesebb tárgyalása nem 
szerepelt, mivel munkánkban a 
menopausalis panaszok alakulását vizs
gáltuk. A HPK preventív szerepére egyéb 
közleményeinkben már felhívtuk a figyel
met (1-3).

Az utóbbi időben örvendetes változá
son ment keresztül a HPK gyakorlata és a 
kurativ indikáció mellett egyre nagyobb 
szerephez jut a kezelés preventív alkal
mazása, mely leginkább a postmeno- 
pausás osteoporosis és a cardiovascularis 
megbetegedések esetében igazolható. 
Még néhány évvel ezelőtt is a HPK kont

raindikációi között a hypertonia szere
pelt, ma ennek éppen az ellenkezője igaz: 
a HPK időben történő elkezdése megelőz
heti egy későbbi magas vérnyomás ki
alakulását.

A mai szemlélet szerint mind a per os, 
mind a transdermalis HPK során az öszt- 
rogének hatására csökkenhet a plazma 
LDL, és emelkedhet a HDL-szint, mely 
tendenciát a progesztogén komponens 
sem változtatja meg (4, 5), így jelentős 
szerephez juthat a cardiovascularis meg
betegedések megelőzésében. A HPK-nek 
számos egyéb betegség kialakulásának 
megelőzésében is szerep jut, ezért is 
lényeges a HPK preventív céllal történő 
minél szélesebb alkalmazása, melyre a 
szolnoki munkacsoport ajánlásait megis
mételve szeretném még egyszer felhívni a 
figyelmet.

IRODALOM: 1. Szántó F., Hörömpöli Cs.: 
A klimax ambulancia helye és szerepe a 
hypertonia és rizikófaktorainak szűrésé
ben. Orv. Hetil., 1995, 136, 2283. -  2. 
Szántó F, Hörömpöli Cs.: Kombinált hor
monpótló kezeléssel szerzett tapaszta
lataink a postmenopausában. Gyógysze
reink, 1996, 46, 12. -  3. Szántó E, Höröm
pöli Cs.: Kliogest kezelés hatása az endo
metrium vastagságra a postmenopau
sában. Magy. Nőorv. L., 1996, 59, 201. -  4. 
Soma, M., Osnago-Gadda, L: The lowering 
of lipoprotein induced by oestrogens plus 
progesterone replacement therapy in 
postmenopausal women. Arch. Intern. 
Med., 1993, 153, 1462. -  5. Walsh B. W, 
Schiff, L: Effect of postmenopausal 
oestrogen replacement on the concentra
tions and metabolism of plasma lipopro
teins. N. Engl. J. Med., 1995,325, 1196.

Szántó Ferenc dr.

Orvosok a Nemzeti Színházért

T. Szerkesztőség! Dr. Andriska Jolán és dr. 
Csordás Teréz kolléganők kezdeményez
ték, hogy mi orvosok is vállaljunk részt az 
ezerszázadik jubileum és a magyar kul
turális élet tiszteletére abban a mozga
lomban, amely visszaadja az országnak 
első színházát. Ez nem egy a 21 budapesti 
intézmény közül, hanem színházkultú
ránk meghatározója. Első pillanatban 
sokakban az a kifogás merül föl, hogy 
ilyen nehéz időkben sok más fontosabbra 
kell a pénz, ezt most sajnos félre kell 
tenni, nyugodtabb időkre halasztani. De 
vajon igaz-e ez az érvelés? A kultúra sehol 
sem egy gazdag állapot feleslege, hanem 
az a mozgatóerő, amely kihúzhat egy 
nemzetet a rászakadt nehézségekből. 
Mindig és minden országban éppen a 
nehéz időkben nőtt meg a kultúra ázsiója, 
ezt láttuk a háborúk előtti fenyege
tettségben, ezt az elnyomásokban. Victor 
Hugo Hernanija óta a színház sokszor állt 
ki a haladás ügyéért. Hogy ne menjünk 
messze, idézzük Zilahi Fatornyok c. 
drámáját, amely emberien és szépen szólt 
az emberiesség mellett akkor, amikor a 
legszörnyűbb emberüldözés kezdődött a

második világháborúban. A fenyege
tettség ellenére mindig fölzúgott a vas
taps, amely az emberi összetartozást és 
együttérzést hangosabban mondta ki, 
mint bármely más állásfoglalás. Ma is 
szükség van arra, hogy az emberekbe 
lelket öntsenek, biztassák őket és megmu
tassák az utat, amely előrevezet. S az anya
gi és termelési meglendülésen kívül 
éppen a kultúra az, amely plusz erőt tud 
adni.

A kezdeményezésből alapítvány lett, 
élén dr. Tankó Attila elnökkel. Az eddig 
csatlakozottakat hívta meg egy kellemes 
estére május 20-án Ablonczy László, a 
Nemzeti Színház igazgatója és a Kurató
rium. A bemutatkozást Németh László: 
Villámfénynél c. drámája vezette be mél
tóan, kitűnő szereplőkkel (Moór Mari
ann, Császár Angela, Nagyváradi Erzsé
bet, Csendes László, Csurka László, 
Szatmári Attila; rendező: Kállai Ferenc). A 
megjelentek méltó elismeréssel adóztak a 
szép előadásnak. Ezután Dézsi Erika 
fuvolaművésznő szép játékát élvezhettük, 
megtekintettük a Páskándi-kiállítást és 
egy könyvbemutatót. így valóban színes, 
gazdag élményben volt része a közön
ségnek. Ezután a színház igazgatója szá
molt be röviden az új Nemzeti szerve
zésével kapcsolatos erőfeszítésekről.

Igazi ráadás volt, hogy a közönség 
találkozhatott és elbeszélgethetett a színé
szekkel. Nemcsak azt állapíthatták meg, 
milyen közvetlenek és szimpatikusak, 
hanem az is kétségtelenné vált, hogy 
hasonló létbizonytalanságban, nehézsé
gek között élnek, mint ma az orvosok. 
Nemcsak létfeltételeik hasonlóak, de lét
bizonytalanságuk is a miénkhez mérhető. 
Különös találkozása ez két látszólag 
egészen eltérő szakmának, amelyen érde
mes elgondolkodni. Ezek szerint mélyebb 
kapcsolat is lehet az élet tragikuma és 
csapásai ellen harcoló orvosok és drámai 
helyzeteket elemző művészetek képvise
lői között.

Az értékes találkozás kellemes körül
ményeit az MSD és a Westel 400 tele
fontársaság és természetesen a Nemzeti 
Színház igazgatója és társulata teremtette 
meg.

Az alapítvány hív és vár minden 
magyar orvost és egészségügyi munka
társat a nemes cél támogatására. Min
denki, aki jelentkezik elnökünknél, dr. 
Tankó Attila főorvosnál (1027 Bp. II., 
Kapás u. 22., tel.: 201-74-11 vagy 156-73- 
63), személyre szóló meghívót kap a 
következő szépnek ígérkező találkozásra 
az ősz folyamán. Szeretnénk, ha vidéki 
kollégáink is alkalomnak tekintenék eze
ket az estéket, amelyeken a szakmai ta
lálkozáson felül színházi és zeneélmény
ben is részük lehet. De azt hiszem, min
den alkalom fontos, amely egy jó ügy 
érdekében összehoz és összefog minket, 
sokszor elmarasztalt és bizonytalanság
ban élő orvosokat.

Ablonczy igazgató úr minden új belé
pőnek két tiszteletjegyet ajánl fel az általa 
választott előadásra.

Hankiss János dr.
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Emléknap a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem II. Gyermekklinikáján

Kettős jublieumról, a hajdani Fehér 
Kereszt Gyermekkórház fennállásának 
110. és Kerpel-Fronius Ödön születésének 
90. évfordulójáról emlékezett meg 1996. 
április 3-án a Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem Tűzoltó utcai Gyermek- 
klinikáján az intézet jelenlegi és volt dol
gozóin kívül számos vendég, köztük az 
egykori igazgató professzornak, a magyar 
és az egyetemes gyermekgyógyászat nagy 
egyéniségének korábbi munkatársai és 
családjának tagjai is.

Fekete György professzor, a klinika 
igazgatója megnyitójában tisztelettel adó
zott a kiváló elődöknek, akik közül 
Szalárdi Mór, Heim Pál és Petényi Géza 
emlékének ápolását szolgálják az épület
ben elhelyezett márványtáblák is, melyek
hez Karpel professzor most felavatott em
léktáblája csatlakozik. Az egyetem nevé
ben Ádám Veronika professzor, rektorhe
lyettes méltatta Kerpel-Fronius Ödönt, aki 
1967-től 1976-ig vezette a klinikát. 
Schuler Dezső professzor, az Országos 
Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Inté
zet igazgatója elődjére emlékezve ki
emelte az 1970-ben induló OCSGYI sze
repét a hazai neonatális intenzív cent
rumok hálózatának létrehozásában. A 
Magyar Gyermekorvosok Társasága és a 
Gyermekgyógyász Szakmai Kollégium 
nevében vezetőik, Oláh Éva és Pintér Sán
dor professzorok tisztelegtek Kerpel pro
fesszor orvosi és emberi nagysága előtt.

Az emléktáblák megkoszorúzását kö
vetően nyílt meg a könyvtárban a család, 
a volt munkatársak és tanítványok által 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok
ból összeállított emlékkiállítás, mely sike
resen idézte fel a nagyívű életutat s a 
rendkívüli személyiséget. A falakon és a 
tárlókon kívül figyelmet érdemeltek a 
hosszú asztal felületének jelentős részét 
borító könyvek is, amelyek a klinika szel
lemi termését mutatták be, a nagy elő
döktől egészen napjainkig.

Fogadás után a tanteremben folytató
dott a program. A pécsi televízió portré- 
filmjének részletében láthattuk Kerpel- 
Fronius Ödönt, amint visszatekint pályá
jára, majd mesterekké vált tanítványai
nak, munkatársainak személyes emlékek
kel fűszerezett tudományos előadásai 
következtek. A pécsi évekhez kapcsolód
nak Cholnoky Péter, Méhes Károly, Fekete 
Miklós és Sulyok Endre, főleg a budapes
tiekhez Miltényi Miklós, egészen az utób
biakhoz Schuler Dezső, Fekete György és 
Tulassay Tivadar profeszszorok. Az 
impozáns névsoron kívül az egész ren
dezvény is az értékek folyamatosságát és a 
megőrzésükre irányuló sikeres igyeke

zetét sugallta a napi gondokon egy napra 
felülemelkedő résztvevőknek.

Drexler Miklós dr.

Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság 
Nagygyűlése. 1996. május 20., Philadelphia

Ebben az évben május 18-21. között Phi
ladelphiában tartották az Amerikai Kli
nikai Onkológiai Társaság (ASCO) szoká
sos évi nagygyűlését.

A sajtótájékoztatón ismertették az Eas
tern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) Q-TWiST analízisét (Quality-ad
justed Time Without Symptoms or To
xicity = tünetek vagy toxikus jelek nélküli 
minőségivé tett időszak). A tanulmány ar
ról számol be, hogy a melanoma ma
lignum magas dózisú interferon (IFN) al- 
fa-2b kezelési eredményei jelentősen fe
lülmúlják annak mellékhatásai okozta 
kellemetlenségeit.

Az ECOG kutatóorvosai már korábban 
bebizonyították az egyéves, nagy dózisú 
IFN alfa-2b adjuváns kezelés hatékony
ságát a magas rizikójú melanoma ma
lignum sebészeti eltávolítása után. Egy 280 
beteget felölelő klinikai vizsgálat során a 
kutatók azt tapasztalták, hogy a műtéti 
eltávolítás után IFN alfa-2b-vel kezelt 
betegek hosszabb ideig éltek, és ritkábbak 
voltak a relapsusok, mint azoknál a 
betegeknél, akik nem részesültek adjuváns 
kezelésben. A médián túlélési idő 12 hóna
pos növekedést mutatott az IFN alfa-2b-vel 
kezelt betegeknél. A kutatók azt is megfi
gyelték, hogy a nagy dózisú IFN alfa-2b- 
kezelteknél nagyobb számban jelentkezett 
mellékhatás, elsősorban influenzaszerű 
tünetek képében. Ezek tükrében végezték 
el a Q-TWiST-analízist, hogy meghatároz
zák az IFN alfa-2b kezelés előnyeit, ösz- 
szevetve a mellékhatásokkal.

„Mivel a carcinoma kezelése gyakran 
jár mellékhatásokkal, melyek jelentősen 
befolyásolhatják az életminőséget, gyak
ran merül fel a kérdés, vajon a klinikai 
haszon felülmúlja-e a kezeléssel járó mel
lékhatásokat” -  mondta dr. John M. Kirk
wood, az ECOG vezető kutatója. „Végre 
van egy adjuváns kezelési lehetőségünk a 
magas rizikójú melanoma malignum ese
tén, mely jelentősen megnöveli a túlélést, 
bár vannak mellékhatásai is.”

A Q-TWiST-analízis elvégzéséhez elő
ször meg kellett határozni, hogy a beteg 
átlagosan mennyi ideig van a következő' 
három stádiumban: 1. az IFN alfa-2b mel
lékhatásainak ideje; 2. mellékhatás- és 
relapsusmentes időszak; 3. a carcinoma 
relapsusa utáni időszak. Ezután a fenti 
stádiumokat aszerint súlypontozták, hogy 
milyen életminőséggel jártak együtt, 
majd ezt a minőségileg igazított túlélési 
időt számították ki, hozzáadva a három 
súlypontozott egészségi stádium időtar
tamát. Az eredmények azt mutatják, hogy

az IFN-kezelés pozitív hatásai felülmúlják 
a mellékhatások kellemetlenségeit.

„A Q-TWiST-módszer a melanoma 
malignum mellett más rosszindulatú da
ganatos betegségek kezelésének kiértéke
lésére is használható” -  mondta Bemard 
F. Cole, a Q-TWiST tanulmány vezető ku
tatója. „A Q-TWiST-analízis olyan eszköz 
a kezünkben, mellyel felbecsülhetjük egy 
új kezelési módszer klinikai hasznosságát 
és a mellékhatásait. Amikor a Q-TWiST-et 
az ECOG melanoma tanulmányra alkal
maztuk, megállapítható volt, hogy az IFN 
alfa-2b kezelés eredményei felülmúlták a 
kezelés mellékhatásait.”

Szakács Ferenc dr.

Granisetron fórum.
1996. április, Budapest

A SmithKline Beecham Pharmaceuticals 
1996 áprilisában tudományos fórumot 
rendezett a granisetronról (Kytril).

Az első előadásban Pierre Pellier, a 
CNS/GI Therapeutic Unit igazgatója szá
molt be az intravénás Kytril hatásossá
gáról. A gyógyszer szelektíven blockolja 
az 5-HT3-receptorokat. Erősen emetogen 
cytostaticumokkal -  Cysplatin, Dacarba- 
zin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Ta
moxifen, Methotrexat -  adták együtt, s 
ilyen esetben is megelőzte a hányinger és 
hányás kialakulását. Hatékonysága a ke
zelési ciklusok során sem csökkent. Ta
pasztalat szerint a betegek jól tolerálják. 
Mellékhatásokat -  fejfájás, obstipatio -  
csak kevés betegnél észleltek. Hatása cor- 
ticosteroidokkal kombinálva fokozható.

A második előadásban dr. Géczi Lajos, 
az Országos Onkológiai Intézetből a ma
gyarországi tapasztalatokról számolt be. 
A Kytrilt monoterápiában és dexametha- 
sonnal kombinálva adták egy multicent
rikus tanulmány keretében. A gyógyszer a 
vizsgálatok alatt hatásos antiemetikum- 
nak bizonyult, de dexamethasonnal 
együtt adva hatása fokozható volt.

Végül dr. Gál Róbert, a SmithKline 
Beecham Pharmaceuticals munkatársa 
foglalta össze a Kytril intravénás alkal
mazásáról szerzett eddigi tapasztalatokat. 
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 
gyógyszer hatékonysága az ismételt keze
lési ciklusok során is megmarad. A 
betegek jól tolerálják. Mellékhatásként 
fejfájást okozhat, mely az esetek több
ségében minor analgeticumokkal eny
híthető. Három mg Kytril intravénás 
infúzióban adva 24 órás hatást biztosít.

Jelenleg Magyarországon a kórházak
ban hozzáférhető intravénás injekció for
májában. Ára terápiás dózisban hasonló a 
vele egy kategóriájú antiemetikumokéval.

Remények szerint a közeljövőben tab
letta formájában is elérhető lesz a gyógy
szertárakban.

Werling Klára dr.
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1996 áprilisában törzskönyvezett gyógyszerkészítmények (III. rész)

Gelofusine infúzió

A Gelofusine infúzió kolloidális plazmapótló szer, mely izo- 
tóniás, steril, pirogénmentes 4%-os zselatinoldat.

A kezelés során fokozódik a vénás visszafolyás, az artériás 
nyomás, a verőtérfogat és a perifériás átáramlás. Zselatinoldat 
hatására jelentősen javul a diuresis. A véralvadást nem befolyá
solja. A zselatin infúziót többfázisú elimináció jellemzi, 
grafikus módszerrel a globális felezési idő 9 óra. A kiválasztás 
főként vesén keresztül történik, csak kis mennyiség ürül szék
lettel. További eliminációs lehetőség az enzimek (peptidázok) 
révén történő lebomlás. Átmenetileg a RÉS sejtjei felvehetik a 
zselatin kis részét, azonban a szervezetben nem raktározódik.

Összetétel
Gelatina (módosított folyékony) 
Natrium chloratum 
Natrium hydroxidatum 
Aqua destillata pro inj.

literenként 
40,00 g 

7,00 g 
1,36 g

ad 1000,00 ml

Elektrolittartalom mmol/1
Na+ 154
ci- 120

Ozmolaritás: 274 mOsm/1

Javallatok: Hypovolaemia vagy haemodilutio esetén kolloid 
volumenpótlóként, extracorporalis keringés (pl. szívmotor, 
művese).

Ellenjavallatok: Zselatin túlérzékenység, hyperhydratatio, 
hypervolaemia, súlyos szívelégtelenség, tüdőoedema, beszű
kült veseműködés.

Haemorrhagiás diathesis, dehidrációs állapotok, nátrium- 
és/vagy káliumhiány esetén elővigyázatosság szükséges.

Adagolás: Intravénásán.
A volumenhiány mértékétől függően és az életfontosságú 

véralkotóelemek elvesztésének függvényében kell a zselatin in
fúziót gyorsan -  a teljes vér vagy alkotóelemeinek beiktatásáig 
terjedő idő áthidalására -  vagy tartósan adni.

Tartós adagolás esetén akár önállóan vagy 1500 ml-t meg
haladó volumenvesztés esetén akár vérrel együtt (pl. 1 : 1 arány
ban) is adható.

Az adagolás mértékét és időtartamát az elveszített térfogat 
határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

1. Kisebb volumenvesztés pótlása, ill. műtét alatti keringés 
stabilizálás céljára 500-1000 ml.

2. Jelentősebb térfogatvesztés vagy kezdődő shock esetén 
1000-1500 ml.

3. Kialakult shockban 2500 ml, ill. a tényleges volumenhiány 
függvényében akár ennél több is lehet.

Shockban a 10-15 percig tartó túlnyomásos gyorsinfúzió 
adása javasolt.

Mellékhatások: Ritkán: túlérzékenységi (anaphylaxiás) 
reakció léphet fel.

Ez főként bőrreakcióban nyilvánul meg (vörösödés, visz
kető bőrkiütés), gyakran hőmérséklet-emelkedéssel és vérnyo
máseséssel jár. Anaphylaxiás shock is bekövetkezhet. Ezek a 
reakciók általában a kezelés kezdetén, ill. az első 20-30 ml

infúzió bejuttatása után lépnek fel. Túlérzékenységi reakciók  
fellépésekor az infúzió adását azonnal fel kell függeszteni és a 
szokásos sürgősségi intézkedéseket m eg kell tenni (1. F igyel
m eztetés részben).

Gyógyszerkölcsönhatások: Elektrolit- és szénhidrátoldatok  
a Gelofusin infúzióval azonos kanülön keresztül beadhatók.

Zsíremulziókat nem  szabad Gelofusin infúzióval együtt al
kalmazni.

Keringésre ható gyógyszerek, izomrelaxánsok, barbiturá- 
tok, kortikoszteroidok, antibiotikum ok a Gelofusine in fúzió
hoz általában hozzáadhatok. Közvetlen beadás előtt vizuálisan  
ism ételten ellenőrizni kell a hozzákevert gyógyszert tartalm azó 
infúziót.

Egyéb gyógyszerekkel való keverés esetén inkompatibilitás 
léphet fel.

Figyelmeztetés: Túlérzékenységi reakciók (1. M ellékhatá
sok) általában azonnal, a beadást követően lépnek fel, ezért a 
beteget az infúzió adásának kezdetén (az első 20-30 m l lefolyá
sáig) különösen gondosan kell m egfigyelni. Fia anaphylaxiás 
reakció lép fel, az infúzió adását azonnal m eg kell szakítani és a 
helyzetnek m egfelelő kezelést m eg kell kezdeni.

Azonnali intézkedések:
Bőrtünetek fellépése esetén:
-  antihisztam inkészítm ények adása, kalcium adása (d ig ita

lizált betegeknél a kalcium  adását óvatosan kell végezni).
Súlyos lefolyású esetekben;
-  adrenalin azonnali adása iv. 0,05-0,1 m g dózisban (ha kell, 

többször ism ételhető),
-  kortikoszteroidok adása nagy dózisban iv. (pl. prednizo- 

lon 250-1000 mg),
-  antihisztam in adása,
-  kalcium  adása (digitálisz kezelés alatt álló betegek eseté

ben óvatosság szükséges). G yógyszer okozta shock esetén az 
alábbi kiegészítő intézkedések szükségesek;

-  láb felpolcolás (autotranszfúzió),
-  gyors volum enfeltöltés zselatint nem tartalmazó oldattal 

(legjobb 5%-os hum án album innal),
-  oxigénbelélegeztetés,
-  a vér sav-bázis háztartásának ellenőrzése, ill. korrekciója 

(m etabolikus acidózis),
-  szív- és keringésstabilizálás.
A folyadékegyensúly és a szérumionogram ellenőrzése szük

séges zselatin infúzió alkalm azása során.
Dehidrált állapotú vagy prerenális akut veseelégtelenségben 

szenvedő' betegeknek a norm ális elektrolit- és folyadékegyen
súly fenntartásáról vagy helyreállításáról -  m egfelelő oldatok  
adásával -  gondoskodni kell. Zselatin infúzióval történő keze
lés alatt a vizelet fajsúlyából nem  lehet a vesefunkcióra követ
keztetni.

Hypofibrinogenaemiában kolloid volum enpótlókat csak  
életveszély esetén szabad adni, és amint lehet, vérkonzerw el 
vagy friss, fagyasztott plazm ával kell a kezelést folytatni.

Klinikai-laboratóriumi vizsgálatok.
Zselatin infúzió adása során az alábbi laboratóriumi vizs

gálatok esetében lehet hamis értékkel számolni: vércukor, vér
süllyedés, vizeletfajsúly, szérumfehérje, karbamid, zsírsav, ko
leszterin, fruktóz- és szorbitdehidrogenáz.

Terhesség és szoptatás: Ez ideig nem  ism ert a készítm ény  
magzatkárosító hatása.
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A terhesség és szoptatás ideje alatti alkalmazására vonatko
zóan nem állnak rendelkezésre tapasztalatok, így ezen esetek
ben használva az előny/kockázat szigorú mérlegelése szükséges.

Csak sértetlen palackban levő, tiszta oldat használható fel.
A megbontott palack tartalmát azonnal fel kell használni, 

különben a sterilitás és a pirogénmentesség nem biztosítható.
Megbontott és fel nem használt infúziót félretenni és később 

felhasználni tilos.
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül 

szabad felhasználni.
Eltartása: 25 °C alatti hőmérsékleten, fagytól védve.
Megjegyzés: + Orvosi rendelő részére beszerezhető.
Csomagolás: 500 ml -  infúziós palackban.

Sedotussin 8 mg végbélkúp csecsemőknek;
Sedotussin 20 mg végbélkúp gyermekeknek;
Sedotussin 30 ml cseppek*

A pentoxyverin nem opiát típusú centrálisán ható köhögéscsil
lapító. Specifikusan hat a köhögési reflexre, csökkenti a köhö
gési központ ingerlékenységét és normalizálja annak funk
cióját.

Gyenge antikolinerg, localanaestheticus, valamint spas- 
molyticus hatással is rendelkezik. Állatkísérletek során ked
vezően befolyásolta a hisztamin és acetilkolin által kiváltott 
bronchospasmust. A legerősebb köhögéscsillapítók egyike.

A codeinnel ellentétben a légzési térfogatot nem csökkenti.
Rectalis alkalmazás után a pentoxyverin lassan szívódik fel 

(Tmax: 3,5 óra). Oralis alkalmazás után gyorsan szívódik fel. 
(T max 0,5—2 óra) és eliminációs felezési ideje 2,3 óra.

Dependenciát, elvonási tüneteket nem okoz.
Hatóanyag: 8 mg, ill. 20 mg pentoxyverinum végbélkúpban; 

30 mg/ml pentoxyverinum citricum 30 ml cseppben (1 ml = 30 
csepp = 30 mg).

Javallat: Ingerköhögés tüneti kezelése.
Ellenjavallatok: A termék bármelyik komponensével szem

beni túlérzékenység. Terhesség, szoptatás (1. Figyelmeztetés).
4 hónapos kor alatt nem adható.
Asthmás köhögés és jelentős mennyiségű köpettermelődés- 

sel járó kórképek, amelyeknél a köhögési reflex elnyomása 
nemkívánatos.

Adagolás: Sedotussin 8 mg végbélkúp csecsemőknek: 4 
hónap -  2 éves korban naponta 1-szer, vagy 2-szer 8 mg-os kúp. 
Két végbélkúp beadása között legalább 6-8 órának kell eltelnie.

Sedotussin 20 mg végbélkúp gyermekeknek: 2-6 éves korban 
naponta 1-2-szer 20 mg-os kúp, életkor szerint. Két végbélkúp 
beadása között legalább 6-8 órának kell eltelnie. 6 éves kor fe
lett naponta 2-szer vagy 3-szor 20 mg-os kúp.

Sedotussin cseppek: 4 hónap -  2 éves korban a napi adag 
nem haladhatja meg 0,5-1 mg/ttkg-ot, azonban 2 éves életkor 
alatt elsősorban a 8 mg-os végbélkúp javasolt.

2-4 éves korban naponta 3-4-szer 10 csepp.
4-12 éves korban naponta 3-szor vagy 4-szer 20 csepp, 

életkor szerint.
Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekeknek naponta 

3-6-szor 30 csepp.
Mellékhatások: Alkalmazása során esetenként előfordul

hatnak gastrointestinalis zavarok, mint émelygés, hányás, has
menés. Álmosság.

Ritkán allergiás reakciók, beleértve a bőrreakciókat is.
Nagy dózisok csökkenthetik a nyálelválasztást.
Gyógyszerkölcsönhatás: A pentoxyverin erősítheti az alko

hol és más, a központi idegrendszert depresszáló gyógyszerek 
hatását (pl. szedatívumok, nyugtatószerek).

Figyelmeztetés: A pentoxyverin 4 hónapos kor alatt nem 
adható.

Terhességben történő alkalmazásáról adat nem áll rendelke
zésre. Mint minden gyógyszer, a pentoxyverin alkalmazása is 
kerülendő terhesség ideje alatt. Szükség esetén csak a várható 
előny és a potenciális veszély gondos mérlegelésével alkal
mazható. Mivel a hatóanyag az anyatejben kiválasztódik, nem 
szedhető szoptatás ideje alatt.

* Törzskönyvezése folyamatban.

Vese- és májelégtelenségben szenvedőknek fokozott óvatos
sággal szabad alkalmazni.

Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befo
lyásoló hatásának időtartama alatt járművet vezetni vagy bale
seti veszéllyel járó munkát végezni tilos.

Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani 
tilos.

Túladagolás: Tünete: aluszékonyság, hányinger.
Megfigyeltek vizeletretenciót, szájszárazságot, glaukóma- 

provokációt. Gyermekeken elsősorban légzésdepresszió fordult 
elő. Specifikus antidotuma nincs.

Kezelése: a szokásos eljárásokon kívül (hánytatás, orvosi 
szén adása) a beteg vitális paramétereit folyamatosan kell moni- 
torozni és az intenzív terápia módszereivel, azok korrigálását 
elvégezni.

Eltartása: Végbélkúpok: száraz helyen 25 °C alatt.
Cseppek: szobahőmérsékleten.
A Sedotussin cseppek felbontás után 6 hónapig használható 

fel.
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 12 végbélkúp (8 mg), 12 végbélkúp (20 mg), 30 

ml cseppek (30 mg/ml).

Systen 50 TTS tapasz

Hatóanyaga, az ösztradiol a célszervek (pl. méh, hüvely, emlő, 
máj, hypothalamus, hypophysis) sejtjeiben lévő specifikus re
ceptorokhoz kötődve stimulálja a DNS- és fehérjeszintézist.

A petefészek ösztradiol termelésének megszűnése vazomo- 
toros és hőszabályozási instabilitáshoz, alvászavarokhoz, az 
urogenitális rendszer atrophiájához és osteoporosishoz vezet
het. A tünetek nagy része ösztrogénpótló kezeléssel enyhíthető, 
illetve megelőzhető.

A Systen TTS egy transzdermális terápiás rendszer, melyből 
az ösztradiol fiziológiás mennyiségben (50 pg/óra) szabadul fel.

Postmenopausában lévő nők esetén az ösztradiol szintet a 
korai, ill. középső í úlikuláris fázis szintjére emeli.

A bőrre történő felhelyezést követően 4 órán belül az öszt
radiol plazmaszintje 6-16 pg/ml-re emelkedik, 10 órán belül 
pedig 28 pg/ml-t ér el. A plazma-csúcskoncentráció 34 pg/ml, a 
plazmakoncentráció egy alkalmazási periódus során (96 óra) a 
korai, ill. középső follikuláris fázis szintjének megfelelően alakul.

A tapasz eltávolítása után 24 óra múlva az ösztradiolszint 
visszaesik a kiindulási értékre.

Hatóanyag: 3,2 mg oestradiolum micronisatum szögletes, 
lapos tapaszonként.

Javallatok: Természetes úton vagy sebészi beavatkozást kö
vetően kialakult menopausalis ösztrogénhiány-tünetek (pl. 
hőhullám, alvászavar, urogenitális atrophia, valamint hangulati 
zavarok) kezelése. Postmenopausalis osteoporosis megelőzése, 
a csonttörésekre való fokozott hajlam, ill. kockázati tényezők 
(pl. korai menopausa, családi anamnézisben szereplő osteopo
rosis, hosszan tartó kortikoszteroid kezelés, erős dohányzás, al
koholizmus, nagyfokú mozgáskorlátozottság) esetén.

Ellenjavallatok: A készítmény iránti túlérzékenység, emlő 
vagy endometrium carcinoma, endometriosis, ismeretlen ere
detű hüvelyi vérzés, súlyos máj- és vesekárosodás, Dubin-John- 
son-szindróma, Rotor-szindróma, súlyos szívbetegség, throm
bophlebitis, otosclerosis, korábban előforduló vagy fennálló 
thromboemboliás megbetegedések, terhesség és szoptatás.

Adagolás: A tapaszokat folyamatosan, hetente 2-szer (3-4 
naponta) cserélve kell alkalmazni 3 héten át, majd 7 nap szüne
tet lehet tartani, melynek ideje alatt menstruációszerű vérzés 
jelentkezhet.

Folyamatos kezelés hysterectomiát követően alkalmazható 
vagy, ha súlyos ösztrogénhiány-tünetek jelentkeznek a 7 napos 
szünet alatt.

Intakt uterus esetén egyidejű, ciklikus progesztogén alkal
mazás szükséges, ciklikus System TTS-kezelés esetén a ciklus 
utolsó 10-12 napján, folyamatos Systen TTS-kezeléskor pedig a 
hónap utolsó 10-12 napján.

Az alkalmazás módja: A védőfólia eltávolítása után a ta
paszt azonnal fel kell ragasztani arra a tiszta, száraz, sértetlen 
bőrfelületre, ahol a bőr a mozgáskor kevésbé ráncolódik (far, 
csípő vagy has) és nincs napfénynek kitéve (ahol a tapaszt ruha 
takarja).
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A tapaszt nem szabad az emlőre vagy annak közelébe, vala
mint kétszer egymás után ugyanarra a bőrterületre ragasztani.

Mellékhatások: Leggyakrabban áttöréses vagy pecsételő 
vérzés, emlőérzékenység és bőrreakciók (erythema, irritáció, 
viszketés az alkalmazás helyén), ritkán thromboemboliás 
események, cholestasis, jóindulatú vagy rosszindulatú emlőel
változások, méhcarcinoma, az epilepsia súlyosbodása, migrén, 
májadenoma, nagyon ritkán kontakt dermatitis, valamint gyul
ladásos reakciót követően fellépő reverzibilis pigmentáció a ta
pasz helyén, általános viszketés és exanthema fordulhat elő.

Gyógyszerkölcsönhatások: A mikroszomális enziminduk- 
torok pl. barbiturátok, hidantoinok, karbamazepin, meproba- 
mat, fenilbutazon, rifampicin megváltoztathatják az ösztrogé- 
nek hatását, de nem ismert ennek mértéke transzdermális alkal
mazás esetén.

Figyelmeztetés: Alkalmazása előtt alapos belgyógyászati és 
nőgyógyászati kivizsgálás szükséges. Hosszan tartó kezelés 
esetén az említett vizsgálatokat -  beleértve az endometrium vizs
gálatát is -  rendszeresen (kb. V2-I évenként) meg kell ismételni.

Elhúzódó áttöréses vérzés esetén endometrium vizsgálatot 
kell végezni (szükség szerint biopsziát is).

Intakt uterus esetén progesztogén egyidejű alkalmazása 
nélkül fokozottabb az endometrium hyperplasia kialakulásá
nak veszélye.

Jelenleg néhány adat szerint a mellrák kialakulás kockáza
tának kismértékű növekedését észlelték a hosszú távú poszt- 
menopauzális hormonkezelésben részesülő nők esetében.

Ezért 5-10 évnél hosszabb ideig tartó terápia csak az 
előny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmazható.

A kezelés során, különösen olyan nők esetében, akiknek 
fibrocisztikus emlőbetegségük van vagy családjában (közvet
len rokonai között) emlőrák fordult elő, rendszeres emlő
vizsgálat (mammographia is) szükséges, továbbá fel kell hívni a 
figyelmet az emlő önvizsgálatára is.

Fokozott elővigyázatosság és rendszeres orvosi ellenőrzés 
szükséges uterus leiomyomák, korábban előforduló ösztrogén 
terápiával összefüggő halláskárosodás, cholelithiasis, diabetes, 
szívelégtelenség, hypertonia, vese- vagy májkárosodás, epilep
szia és migrén esetén.

A gyógyszerkészítmény nem alkalmazható fogamzásgátló
ként.

Túladagolás esetén hányinger, emlőfeszülés, áttöréses vér
zés jelentkezhet. Ilyen esetben a tapaszt el kell távolítani.

Eltartás: 25 °C alatti szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: * Csak vényre „Sz” jelzéssel.
Csomagolás: 6 tapasz.

Noodis 33% oldat

Hatóanyaga, a piracetam előnyösen befolyásolja a neuronok 
anyagcseréjét és a neurotranszmissziót. A sejt energiaforgalmát 
hypoxia esetén is fenntartja. Vascularis szinten helyreállítja a 
cerebralis mikrocirkulációt, csökkenti az arteriolák spasmusát, 
de nem okoz vasodilatatiót. Csökkenti a vörösvértestek adhae- 
sióját az endotheliumhoz, a thrombocyták fokozott aggregá- 
cióját és a vér viszkozitását, vagyis növeli a vörösvértestek 
deformabilitását és javítja a capillaris perfusiót.

Direkt módon javítja a cognitiv funkciókat (tanulás, memó
ria, éberség és tudatosság) mind normál személyeken, mind 
funkcionális deficitben szenvedőkön. Ugyancsak védi a cogni
tiv funkciókat cerebralis traumák, hypoxia, intoxicatio során.

Orálisan adva gyorsan és csaknem teljesen felszívódik a 
gastrointestinalis traktusból.

A piracetam plazmafelezési ideje 4-5, a liquorban 6-8 óra. A 
felezési idő veseelégtelenségben megnő.

Nem kötődik a plazmaproteinekhez és változatlan for
mában főleg a vesén keresztül ürül. Minden szövetféleségbe 
behatol, átjut a vér-agy gáton és a placentán, bekerül a vesedia- 
lizáló folyadékba is.

Hatóanyag: 41,663 g piracetamum (125 ml 33%-os) oldat
ban.

Javallatok: Dyslexiás, tanulási nehézségben szenvedő olyan 
gyermekek teljesítményének javítása, akiknél a mentalis retar
datio vagy a nevelési és környezeti ártalom kizárható.

(A gyógyszer azonban nem helyettesítheti a gyógypedagó
giai módszereket.)

Ellenjavallatok: Súlyos veseelégtelenség, 20 ml/perc alatti 
Creatinin clearance.

Adagolás: A 7-13 éves gyermekek tanulási nehézségeiben a 
napi összadag 3,3 g. Ez a 33%-os oldatból naponta kétszer 5 ml-t 
jelent, amit más italban kell beadni. (1 ml oldat = 330 mg 
hatóanyag). A kezelés az egész iskolaévben folytatható. Ennél 
hosszabb kezelés hatásossága még nem bizonyított.

Mellékhatások: Idegesség, ingerlékenység, szorongás, al
vászavar, esetenként émelygés, hányás, hasmenés, gyomorfáj
dalom, szédülés, fejfájás, remegés előfordulhat.

A Noodis általában hosszabb kezelés során is jól tolerálha
tó. Az ajánlott adaggal gyermekeken kettős vak kísérlettel sem 
mutattak ki szignifikáns eltérést a Noodis és a placebo között.

Gyógyszerkölcsönhatások: Egy esetben írtak le Nootropil 
(piracetam) és thyreoidea kivonat, illetve hormonok (T3, T4) 
együttes adásakor confusiót, irritabilitást és alvászavart.

Figyelmeztetés: Vesebetegeknek csak különös óvatossággal 
adható, a vesefunkciók folyamatos monitorozása ajánlott.

A felezési idő megnövekedése összefügg a csökkent vese- 
funkcióval, az alacsony creatinin clearance-szel.

Ha a creatinin clearance 60 ml/perc alatti, vagy a szérum 
creatinin 1,25 mg%-nál magasabb, az adagolás az alábbiak sze
rint számítandó ki:

Creatinin clearance Se-creatinin érték Adag

60,-40 ml/perc 
40-20 ml/perc

1,25-1,7 mg% 
1,7-3,0 mg%

normál adag fele 
normál adag negyede

Bár a Noodist alkalmazók korcsoportjában előfordulása 
nem valószínű, megjegyzendő, hogy terheseknek és szoptató 
anyáknak a piracetam egyéb indikációban sem adható, külö
nösen indokolt esettől eltekintve. A hatóanyag a placentán átjut.

A Noodis még igen magas adagok mellett sem toxikus, 
ennek ellenére szükséges a túladagolás elkerülése, a dózishatá
rok megállapítása.

Eltartása szobahőmérsékleten (15-25 °C között).
Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 1 üveg (125 ml) és adagolókanál.

Prozac 20 m g kapszula;
Prozac 20 mg/5 ml oldat

A fluoxetin a szerotonin újrafelvételének szelektív gátlója.
Antidepressans és kényszerellenes hatása feltehetőleg a 

központi idegrendszeri szerotonin-újrafelvétel gátlásának kö
vetkezménye.

Űj típusú, a triciklikus és tetraciklikus antidepressansoktól 
eltérő kémiai szerkezetű (ún. biciklikus) antidepressans.

Egyszeri adag szájon át történő bevétele után 6-8 órával 
alakul ki a plazma-csúcskoncentráció. Étkezés nem befolyásol
ja a felszívódott fluoxetin mennyiségét, bár a felszívódás sebes
ségét lassíthatja.

A felszívódott fluoxetin széles körben eloszlik a szervezet 
víztereiben. A vérplazmában jelentős része (95%) plazmafehér
jékhez kötődik.

A fluoxetin jelentős része a májban metabolizálódik aktív és 
inaktív származékokká. Csak minimális hányada ürül változat
lan formában a vizelettel.

Aktív metabolitja a norfluoxetin, szintén hatékonyan gátol
ja a szerotonin neuronalis újrafelvételét. Az elimináció elsőd
leges útja a májban képződött inaktív származékok kiválasz
tása a vizelettel. A fluoxetin eliminációs felezési ideje 4-6 nap, 
aktív metabolitjáé, a norfluoxetiné 4-16 nap.

A fluoxetin és a norfluoxetin hosszú felezési ideje miatt ezek 
az aktív vegyületek jelentősen akkumulálódnak a gyógyszer 
rendszeres alkalmazása során, és egyensúlyi plazmakoncentrá
cióikat csak hetek múlva érik el. A viszonylag lassú elimináció 
további következménye, hogy a fluoxetin-kezelés felfüggeszté
sekor a hatóanyag és aktív metabolitja még hetekig jelen van a 
szervezetben.

A metabolizmus egyéni eltérései: A fluoxetin metabolizmusa 
a máj citokróm P450 enzimrendszerének P450IID6-OS izoen-
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zimje útján megy végbe. Egyes egyénekben genetikai defektus 
folytán az enzim aktivitása a normálisnál alacsonyabb. Az ilyen 
személyek lassabban metabolizálják a fluoxetint, emiatt a fluo- 
xetin egyensúlyi plazmakoncentrációja magasabb, a norfluoxe- 
tiné viszont alacsonyabb lesz.

A két aktív vegyidet plazmakoncentrációinak összege és 
következésképpen a farmakodinámiás hatás nem fokozódik je
lentősen ezekben a lassú metabolizmusú emberekben, de a 
gyógyszer eliminációja még jobban elhúzódhat.

Hatóanyag: 20 mg fluoxetinum (fluoxetinium chloratum 
formájában) kapszulánként.

280 mg fluoxetinum (fluoxetinium chloratum formájában) 
70 ml oldatban (20 mg = 5 ml).

Javallatok: Depressio és obsessiv-compulsiv betegség („kény
szerbetegség”).

Ellenjavallatok: Fluoxetin-túlérzékenység.
Monoamino-oxidáz (MAO) inhibitorokkal kombinálva, 

vagy a MAO-gátló kezelés felfüggesztését követően legalább 14 
napig a fluoxetint nem szabad alkalmazni.

Fluoxetin-kezelést követően legalább 5 hétig nem szabad 
MAO-inhibitor terápiát kezdeni.

Általában terhesség, szoptatás (1. Figyelmeztetés).
Gyermekkori alkalmazásának biztonságos és hatásos volta 

még nem bizonyított.
Adagolás: Szájon át, ajánlott kezdő adagja mind depres- 

sióban, mind obsessiv-compulsiv betegségben napi 20 mg, amit 
lehetőleg a reggeli órákban kell bevenni.

Ha néhány hét elteltével a beteg nem reagál a kezelésre vagy 
a klinikai állapot javulása nem kielégítő mértékű, emelni lehet 
a napi adagot. Húsz mg feletti napi adagokat naponta egyszer 
(reggelenként) vagy kétszeri alkalommal (reggel és délben) cél
szerű adagolni. A fluoxetin legnagyobb napi adagja nem lépheti 
túl a napi 80 mg-ot.

Károsodott máj- vagy veseműködésű betegeknek alacso
nyabb dózisokban vagy nagyobb időintervallumokkal kell a 
fluoxetint adagolni. A csökkentett dózisú vagy ritkább adagolás 
lehetősége megfontolandó más kísérőbetegségben szenvedő 
vagy többféle egyéb gyógyszert szedő idős betegek kezelésében 
is.

Mellékhatások:
Általános: ADH szekréciós zavar, angiooedema, gyengeség, 

allergiás reakciók, hidegrázás, szérumbetegség-szerű reakció, 
anaphylaxiás reakció, neuroleptikus malignus syndroma.

Cardiovascularis: Palpitatio, vasodilatatio, vasculitis.
Emésztőszervi: Hasmenés, hányinger, étvágytalanság, dys

pepsia, anorexia, szájszárazság, hányás, dysphagia, constipatio.
Haematologiai: Bőrvérzések.
Metabolikus és táplálkozási: Fogyás.
Idegrendszeri: Fejfájás, szorongás, szédülés, álmatlanság, 

idegesség, aluszékonyság, tremor, szokatlan álmok, csökkent 
libido, a gondolkodás zavarai, alvászavar, akathisia, ataxia, buc- 
coglossalis syndroma, depersonalisatio, mániás reakció, izom
rángások, myoclonus.

Légzőrendszeri: Ásítozás.
A bőrön és a bőrfelületeken: Viszketés, bőrkiütés, verejté

kezés, urticaria, alopecia.
Érzékszervi: Látászavar, szokatlan ízérzés, mydriasis.
Urogenitalis: Az ejakuláció zavara, impotencia, anorgasmia, 

gyakori vizeletürítés, vizeletürítési zavar.
Gyógyszerkölcsönhatások: MAO-bénítók: Súlyos, időnként 

fatális reakciókat, ún. szerotoninerg syndromát (hyperthermia, 
rigiditás, myoclonus, vegetatív instabilitás az életjelenségek 
gyors fluktuációjával, tudatzavar extrém agitatióval, mely delí- 
riumig és comáig fokozódhat) jelentettek fluoxetin és MAO- 
bénítók együttes alkalmazásakor, vagy a fluoxetin-kezelés 
abbahagyása után közvetlenül adott MAO-bénító hatására. Né
hány esetben a neuroleptikus malignus syndromára emlékez
tető tünetek jelentkeztek. Ezért a fluoxetin és MAO-bénítók 
együttes vagy közvetlenül egymást követő adása szigorúan el- 
lenjavallt.

Figyelembe véve azonban a fluoxetin és aktív metabolitjá- 
nak lassú eliminációját, a fluoxetin-kezelés felfüggesztését kö
vetően legalább 5 hétig kell várni a MAO-bénító kezelés meg
kezdésével (1. „Ellenjavallatok”).

Irreverzíbilis MAO-bénító (pl. nialamid, fenelzin) adago
lását követően legalább 14 napig nem szabad a betegnek fluo

xetint adni, a szerotoninerg syndroma kialakulásának veszélye 
miatt. Reverzibilis MAO-bénító (moklobemid) kezelés után 
közvetlenül elkezdett fluoxetin-adagolás során a szerotoninerg 
syndroma kialakulását nem észlelték.

Triciklikus antidepressansok: Az imipramin és a dezipramin 
plazmaszintjei több, mint 2-10-szeresen megemelkedtek fluo
xetin kiegészítő adásakor. Ez a hatás a fluoxetin szedésének 
felfüggesztése után még több mint 3 hétig fennállhat. Ezért 
fluoxetin párhuzamos alkalmazása esetén, vagy közvetlenül a 
fluoxetin-kezelést követően, szükséges lehet a triciklikus anti- 
depressans adagjának csökkentése és a plazma koncentrációjá
nak monitorozása.

Lítium és fluoxetin együttes adásakor a lítiumszint emel
kedése és csökkenése egyaránt előfordulhat. Néhány esetben lí
tium intoxicatiót is leírtak, ezért a két gyógyszer együttes adá
sakor a lítiumszint gondos monitorozása, esetleg a lítium adag
jának csökkentése szükséges.

Diazepam: Egyes betegekben a fluoxetinnel együttesen al
kalmazott diazepam felezési ideje növekedhet.

Fenitoin: Rendszeres fenitoin-kezelésben részesülő betege
ken a fluoxetin-kezelés bevezetése után magasabb fenitoin 
plazmaszintek és a fenitoin toxikus klinikai tünetei jelentkez
tek.

A központi idegrendszerre ható egyéb szerekkel történő 
együttes adásakor, célzott klinikai vizsgálati adatok hiányában, 
fokozott óvatosság ajánlott.

A P450IID6 enzim által metabolizált gyógyszerek, köztük a 
fluoxetin, gátolják ennek az izoenzimnek az aktivitását, így 
ilyen gyógyszerek együttes adagolása gyógyszerkölcsönhatá
sokhoz vezethet. A fluoxetin gátolja a P450IID6 által metabo
lizált egyéb gyógyszerek lebomlását. Klinikai szempontból 
különösen a viszonylag szűk terápiás indexű gyógyszerek érde
melnek figyelmet (pl. triciklikus antidepressansok, debriso- 
quin, dextrometorfan, flekainid, enkainid, vinblasztin, karba- 
mazepin stb.). Ezeket a gyógyszereket óvatosan kell adagolni, és 
szükség lehet a dózis csökkentésére is, amennyiben a beteg 
egyidejűleg fluoxe int szed, vagy a megelőző 5 hét során fluo
xetin terápiában részesült.

A plazmafehérjékhez kötődő gyógyszerek: A fluoxetin szoro
san kötődik a plazmafehérjékhez, ezért más, plazmaproteinhez 
kötődő gyógyszerekkel (pl. oralis anticoagulansok, oralis anti- 
diabeticumok, szívglikozidok stb.) együtt alkalmazva, a fehér
jekötésből egymást kiszoríthatják, s így kölcsönösen megvál
tozhat plazmakoncentrációjuk.

Triptofán: Fluoxetin és triptofán együttes alkalmazásakor 
néhány esetben agitatiót, nyugtalanságot és gastrointestinalis 
panaszokat írtak le.

Figyelmeztetés:
-  Késői hatáskezdet: Depressióban, hasonlóan a többi anti- 

depressanshoz, a fluoxetin teljes terápiás hatásának kifejlődése 
a kezelés 2-4. hetéig is elhúzódhat.

-  Kényszerbetegségben a kedvező terápiás hatás még ké
sőbb, általában a 4-6. héten jelentkezik.

-  Suicidveszély depressióban: Az öngyilkossági kísérlet a 
depressio egyik súlyos, velejáró veszélye.

A fluoxetin antidepressiv hatása, akárcsak más antidepres
sansok esetén, csak hetek alatt fejlődik ki, a suicidkésztetés 
azonban a terápiás hatás megjelenése előtt, majd az állapot ren
deződéséig is fennállhat. Ezért a kezelés kezdeti szakaszában a 
depressiós betegek szoros ellenőrzést igényelnek, mindaddig, 
amíg depressiójuk nem javul jelentősen.

-  Az obsessiv-compulsiv betegség és a depressio jól ismert 
gyakori együttes előfordulása miatt, a kényszerbetegségben 
szenvedő betegek kezelésében is hasonló óvatosság szükséges.

-  Hoszú felezési idő: A fluoxetin-kezelés elhagyásakor, vala
mint az adagolás megváltoztatásakor gondolni kell a fluoxetin 
és az aktív metabolit, a norfluoxetin hosszú eliminációs felezési 
idejére. Minden adagolásbeli változtatás csak hetekkel később 
tükröződik a plazmakoncentrációban (1. a bevezetésben).

-  Bőrkiütés és allergiás reakciók: Ä fluoxetin alkalmazása 
kapcsán fellépő bőrkiütéseket olykor súlyos, általános allergiás 
reakciók kísérték, melyeknek a hátterében feltehetőleg vasculi
tis állt (láz, leukocytosis, lymphadenopathia, ízületi fájdalom, 
oedema, carpalis alagút syndroma, szérumbetegség). Ritkán 
ugyan, de ezek a jelenségek súlyosak is lehetnek, érinthetik a 
tüdőt, a vesét vagy a májat (gyulladásos vagy fibrotikus tüdő
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elváltozások, respiratorikus distress syndroma, proteinuria, 
szérumtranszamináz emelkedése), és fatális kimenetelről is be
számoltak.

Előfordultak anaphylactoid reakciók is bronchospasmus- 
sal, angioedemával és urticariával. Ha fluoxetin adása idején 
bőrpír, kiütések vagy más allergiás jelenség lép fel, melyekért 
más etiológiai tényező nem tehető felelőssé, a gyógyszer adását 
fel kelj függeszteni.

-  Étvágytalanságot és fogyást okozhat, amely elsősorban a 
csökkent súlyú depressiós betegek számára lehet kedvezőtlen.

Súlycsökkenés miatt azonban csak ritkán kell a fluoxetin- 
kezelést felfüggeszteni.

-  Convulsiók, electroshock: Epilepsiás betegek fluoxetin- 
kezelésének kezdetén fokozott óvatosság szükséges.

Fluoxetint szedő betegek electroshock-kezelésekor ritkán 
elhúzódó görcsrohamokat észleltek.

-  Kísérőbetegségek: A metabolizmust és a haemodynamiás 
választ esetleg befolyásoló kísérőbetegségek vagy állapotok 
fennállása esetén, elegendő klinikai tapasztalat hiányában, a 
fluoxetin csak fokozott elővigyázatossággal adható.

-  Máj- és vesekárosodás: A májfunkció beszűkülése jelen
tősen megnyújthatja a fluoxetin és a norfluoxetin eliminációs 
felezési idejét.

Mivel a vesén át változatlan formában történő kiürülés a 
fluxoetin eliminációjában csak jelentéktelen szerepet játszik, 
ezért súlyos veseelégtelenségben a gyógyszer egyszeri adag
jainak farmakokinetikája nem változik meg jelentősen. Tartós 
adagolása során azonban a fluoxetin és metabolitjai a szokásos
nál is nagyobb mértékben akkumulálódhatnak.

Májkárosodás vagy veseelégtelenség esetén alacsonyabb 
dózis vagy ritkább (pl. másodnaponkénti) adagolás ajánlott.

-  Diabetes mellhúsban a fluoxetin-kezelés hatására módo
sulhatnak a beállított vércukorértékek. A fluoxetin-kezelés alatt 
hypoglycaemia, a fluoxetin-kezelés felfüggesztésekor pedig hy- 
perglycaemia jelentkezhet, ezért az inzulin, ill. az oralis antidia- 
beticumok újbóli beállítása válhat szüksége: sé.

-  Alkalmazása időskorban: Az időskor önmgában nem teszi 
szükségessé a csökkentett adagolást, a kísérőbetegségben szen
vedő vagy többféle gyógyszert szedő idős betegek kezelésében 
azonban óvatosság és szükség esetén adagcsökkentés vagy 
ritkább adagolás ajánlott.

-  Hyponatraemia: Ritkán, főleg idős, diureticumot szedő 
vagy más okból hypovolaemiás betegeken hyponatraemiát 
írtak le, ami a fluoxetin-kezelés abbahagyását követően reverzi
bilisnek bizonyult. Néhány eset feltehetően az elégtelen antidi- 
uretikus hormonszekréció következménye volt.

-  Terhesség: a fluoxetin-kezelés biztonságos volta emberi 
terhességben még nem bizonyított. Az állatkísérletek eredmé
nyei nem utalnak a magzat fejlődését vagy a terhesség lefolyá
sát érintő káros hatásra.

A fluoxetint terhesség alatt csak akkor szabad alkalmazni, 
ha az előny/kockázat mérlegelése alapján az egyértelműen 
szükséges.

-  Szoptatás: A fluoxetin kiválasztódik az anyatejbe, és ve
szélytelensége a csecsemőre nem bizonyított, ezért az anya 
fluoxetin-kezelése és a szoptatás egyidejűleg nem ajánlott.

Megfontolandó vagy a gyógyszerszedés, vagy a szoptatás 
felfüggesztése.

-  Karcinogenitás, mutagenitás, fertilitás: Állatkísérletes és 
laboratóriumi vizsgálatok nem utaltak a karcinogén, mutagen, 
vagy a fogamzóképességet kedvezőtlenül befolyásoló hatásra.

-  Alkalmazásának első szakaszában -  egyénenként meg
határozandó ideig -  járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határo
zandó meg a tilalom mértéke.

Alkohol fogyasztása kerülendő.
-  Túladagolás esetén a fluoxetin széles dózishatárok között 

biztonságos. Önmagában történő fluoxetin túladagolás miatt 
haláleset rendkívül ritkán fordult elő, a betegek általában mara
dandó károsodás nélkül gyógyulnak.

Túladagolási tünetek: Nagyobb fluoxetin adagok túladago
lása után az émelygés és a hányás a fő tünetek. Agitatio, nyugta
lanság, hypomania, convulsiók és a központi idegrendszer exci- 
tatiójának továbi tünetei is jelentkezhetnek.

A túladagolás kezelése: Specifikus antidotuma nem ismert.
Általános tüneti és supportiv kezelés ajánlott. A túladagolás 

kezelésekor gondolni kell több gyógyszer együttes túladagolá
sának lehetőségére, gyógyszerinterakciókra és a farmakoki- 
netika egyéni eltéréseire is.

A gyógyszerkölcsönhatások, az akkumuláció és a súlyos kli
nikai következmények veszélye miatt különös figyelemmel kell 
ellátni az olyan fluoxetint szedő betegeket, akiknek az esetében 
fennáll a triciklikus antidepressans túladagolásának lehetősé
ge-

Ha a beteg eszméletén van, sürgős teendő a gyomor kiüríté
se, lehetőleg gyomormosással, vagy ha erre nincs lehetőség, 
hánytatással. Eszméletlen betegen a gyomormosásra csak a 
légzés és a keringés biztosítása után, a légutak gondos szabadon 
tartása mellett kerülhet sor. Aktív szén adása, esetleg szorbitol- 
lal kiegészítve, sok esetben legalább olyan hatékonyan csökken
ti a gyógyszer további felszívódását, mint a hánytatás vagy a 
gyomormosás. A fluoxetin nagy eloszlási térfogata miatt a for
szírozott diuresistől, peritonealis dialysistől, haemodialysistől 
és vércserétől nem várható jelentős eredmény.

Eszméletlen betegnek biztosítani kell a szabad légutakat, és 
támogatni kell a légzést és a keringést. Javasolt a szív- és egyéb 
életfunkciók monitorozása, szükség esetén általános tüneti és 
supportiv kezelés. EKG-monitorozás feltétlenül szükséges. 
Görcsrohamok esetén diazepam adandó.

Eltartása szobahőmérsékleten (15-25 °C között), fénytől 
védve.

Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 14 kapszula; 28 kapszula, 70 ml oldat.
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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 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. 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. 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.

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, Pf.: 94. 1327.

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.



Agyi vérátfolyás SPECT és transcranialis Doppler-szonográfiás 
vizsgálatok subarachnoidealis vérzésben
Ambrus Edit dr., Pávics László dr., Barzó Pál dr.1, Vörös Erika dr.2, Almási László dr.,
Bodosi Mihály dr.1 és Csernay László dr.
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium (vezető: Csernay László dr.) 
Idegsebészeti Klinika (vezető: Bodosi Mihály dr.)'
Radiológiai Klinika (mb. vezető: Csernay László dr.)2

A subarachnoidalis vérzés (SAH) kezelésének megter
vezésében a kialakuló vasospasmus kimutatása nagyje
lentőségű. Erre a célra az utóbbi időben az invazív kon
traszt angiográfia mellett egyre többen alkalmazzák a 
noninvazív regionális agyi vérátfolyás SPECT vizsgála
tot, illetve a transcranialis Doppler-szonográfiát (TCD). 
A felsorolt eljárások teljesítőképességének megítélésére 
29 személyben a betegség szubakut stádiumában össze
hasonlító vizsgálatokat végeztünk. A vasospasmus kö
vetkeztében kialakuló agyi ischaemia kimutatásában az 
agyi vérátfolyás SPECT szenzitivitását 90%, specificitá- 
sát 28%, pontosságát 50%-nak találtuk. A TCD szenzitiv- 
itás, specificitás és pontosság értékei 82%, 71% illetve 
75% voltak. Azokban a betegekben, akikben vasospas- 
mustól független krónikus neurológiai tünetek, illetve 
CT-vel kimutatható morphológiai elváltozások kizárha
tók voltak, a SPECT specificitása változatlan érzékenység 
mellett 67% volt. Eredményeink alapján megállapítot
tuk, hogy az agyi vérátfolyás SPECT és a TCD vizsgálatok 
egyaránt értékes noninvazív módszerek a subarach
noidealis vérzést követően kialakuló vasospasmus ki
mutatására. A két módszer egymást kiegészítve segíti a 
korrekt diagnózis felállítását. További vizsgálatok szük
ségesek annak tisztázására, hogy ezen eljárások milyen 
eredménnyel használhatók a prognózis megítélésében.

Kulcsszavak: vasospasmus, agyi vérátfolyás SPECT, transcra
nialis Doppler-szonográfia

A subarachnoidealis vérzés akut stádiumában a betegek 
kb. 30%-a az első vérzést követően meghal (10). A túl
élőkben súlyos komplikációként vasopasmus követ
keztében agyi ischaemia, illetve ismételt vérzés jelent
kezhet (15). Vasospasmus a betegek kb. 36%-ában észlel
hető, kialakulása a vérzést követő 4-16. napon a leggyako
ribb (7,15). A vasospasmus következményeként klinikailag 
agyi ischaemiás tüneteket, angiográfiás vizsgálattal az agyi 
erek szűkületét figyelték meg (13). A vasospasmus pontos 
pathophysiológiája még nem teljesen tisztázott. A jelenség 
korai kimutatása azonban lehetőséget nyújt a kedvezőtlen 
agyi ischaemiás szövődmények elkerülésére, és ily módon 
segít a vérzés okát megszüntető m űtéti beavatkozás idő
pontjának, illetve a vasospasmus korai gyógyszeres kezelé
sének megválasztásában.

A vasospasmus igazolásában az invazív angiográfiás 
vizsgálat mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a 
noninvazív eljárások, úgymint az agyi vérátfolyás SPECT

Cerebral blood flow SPECT and transcranial D oppler 
sonography in subarachnoid hem orrhage. The detec
tion of vasospasm  plays an im portant role for the defi
nition of the strategy of treatm ent in patients with sub
arachnoid hem orrhage (SAH). Besides the invasive 
contrast angiography, the non-invasive 99m-Tc- 
HMPAO brain perfusion SPECT and transcranial 
Doppler sonography (TCD) are recently used for this 
purpose. For the investigation of the possibilities o f the 
last two m ethods, comparative studies were perform ed 
in 29 SAH patients in the subacute phase of the disease. 
In the detection of regional brain ischaemia the sensiti
vity of the SPECT study was 90%, the specificity was 
28% and the accuracy was 50%. the corresponding val
ues of TCD were 82%, 71% and 75%. In patients, in 
whom chronic neurological sym ptom s, or m orphologi
cal abnorm alities could be excluded, the specificity of 
the SPECT study was 67% at unchanged sensitivity. 
Based on the results it is concluded, that the brain p er
fusion SPECT and the TCD investigation are useful 
methods for the detection of vasospasm after SAH. The 
combination of the two methods is recom m ended for 
the correct diagnosis of vasospasm in SAH. Further in 
vestigations are necessary to clarify the prognostic im 
pact of the result of these investigations.

Key words: vasospasm, cerebral blood flow SPECT, trascra- 
nialis Doppler sonography

vizsgálat (4 ,8 ,17) és a transcranialis D oppler-szonográ
fia (1, 6, 14). Néhány m unkacsoport az utóbbi időben 
vizsgálta ezeknek a viszonylag új diagnosztikus m ódsze
reknek a teljesítőképességét a subarachnoidealis vérzést 
követő vasospasm us kim utatásában, de az eljárások 
eredményeinek összehasonlításáról még kevés adat áll 
rendelkezésre (15,5,9).

M unkánk célja az volt, hogy subarachnoidealis vér
zésben analizáljuk az agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat és 
a transcranialis Doppler-szonográfia diagnosztikus érté 
két a vasospasm us és az azzal összefüggő regionális agyi 
vérátfolyás zavar kimutatásában.

Betegek és módszerek
Munkánk során 29 (17 nő, 12 férfi, átl. életkor: 52 év, a legfiata
labb 27, a legidősebb 69 éves) subarachnoidealis vérzés miatt 
intézetbe került beteget vizsgáltunk meg. A vérzés, vérzésfor-
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rás, illetve az agyi morfológiai elváltozások tisztázására min
den betegben koponya CT (Siemens Somatom DR) és négy ér 
angiográfiás vizsgálat (Siemens Polytron 1600) történt. A 
betegek klinikai állapotának súlyossága a Hunt Hess féle skála 
szerint 16 beteg esetében I—II., 13-ban pedig III—IV. stádiumú 
volt. A vérzés kiterjedése Miller-Fisher-skála szerint a 20 
betegben az I—II., 9 betegben a III—IV. fokozatnak felelt meg. 
Hydrocephalust egy betegben sem észleltünk.

A betegek közül 10 személynek (5 nő, 5 férfi, átl. életkor: 54 
év) volt a vizsgálatok idején a klinikai tünetek és betegség 
lefolyása alapján vasospasmusa, míg 19 betegben (12 nő, 7 férfi 
átl. életkor: 49 év) vasospasmusra utaló tünetek nem voltak 
megfigyelhetők.

A betegekben a vérzést követő átlag 10. napon (SD: ± 6 nap) 
végeztünk agyi vérátfolyás SPECT vizsgálatot. A transcraniális 
Doppler-szonográfiás vizsgálatokat a SPECT vizsgálat napján 
végeztük el. Egy SPECT vizsgálat és egy transcranialis Doppler- 
szonográfiás vizsgálat eredményét a nem megfelelő kép
minőség miatt kihagytuk a további értékelésből.

Agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat
Az agyi vérátfolyás SPECT vizsgálatokat "mTc-HMPAO-val 
(740 MBq, Brain SPECT, OSSKI, Budapest), a Gamma Művek 
(Budapest) MB 9300-as tomográfiás gamma kameráján, a hoz
zá kapcsolt MicroSegams (Gamma Művek, Budapest) számí
tógépes adatfeldolgozó rendszerrel, néhány esetben pedig a 
Siemens Diacam Icon SPECT rendszerrel végeztük (13). A 
rekonstruált (Hanning filter), reorientált és abszorpciókorri
gált (Chang módszer) 3 irányú metszetképeket két megfigyelő 
együtt, vizuálisan értékelte. Kórosnak véleményeztük a kör
nyezetükhöz, ill. az ellenoldali hemisphaeriumhoz képest csök
kent aktivitású területeket.
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1. ábra: Agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat transzverzális 
metszeti képei. Jobb oldalon frontálisan a vasospasmus 
következtében kialakult hipoperfúziónak megfelelően 
csökkent aktivitású terület látható

i

Transcranialis Doppler-szonográfia (TCD)
A TCD vizsgálatokat EME TC-64B készülékkel végeztük (2). 
Vasospasmusra utaló jelnek a vizsgált ér felett mért agyi vérát
folyás sebesség 120 cm/sec-nél nagyobb értéket tekintettük. ' n i* /  1

Eredmények

Agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat
Vizsgálataink során regionális agyi vérátfolyás zavart 22 
betegben találtunk (1. táblázat). A klinikai tünetek 
alapján vasospasmust m utató személyek csoportjában 
(10 személy) egy kivételével, körülírt területen hypoper-

1. táblázat: A regionális agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat 
eredményei klinikai tünetek alapján diagnosztizált 
vasospasmusban

rCBFSPECT

pozitív negatív összesen

Vasospasmusra 
utaló klinikai 
tünetek

pozitív 9 
negatív 13

1 10 
5 18

Összesen: 22 6

fusiót m utattunk ki (1. ábra). Várakozásunkkal ellentét 
ben a vizsgálat a klinikai tünetek alapján a vasospas- 
m ustól mentes betegekben is viszonylag nagy szám ban 
utalt pefúziós zavarra. A hypoperfusiót a vasospasm us 
jeleként értékelve a m ódszer szenzitivitása klinikailag 
vasospasmusos betegekben 9/10 = 90%, specificitása 
5/18 = 28%, pontossága 14/28 = 50% volt. A 13 téves po
zitív esetből, amelyekben a klinikai tünetek nem  utaltak

2. ábra: Agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat transzverzális 
metszeti képei. A vasospasmus tekintetében tévesen kórosnak 
ítélt képen a nyíllal jelölt területen, a jobb oldali frontobasalis 
régióban kiterjedt csökkent perfúziójú terület látható

vasospasmusra, a k im utato tt vérátfolyászavar 4 esetben 
m ár a SAH előtt is észlelt központi idegrendszeri érin
tettséggel, 3-ban pedig a vasospasmustól független CT-vel 
igazolt morfológiai elváltozással [egy óriásaneurysma (2.,
3. ábra), 1-1 esetben régi lágyulás, ill. hypodenzitás] füg
gött össze. A valódi pozitív esetek közül 2 esetben intra
cerebralis vérzés, egyben pedig CT vizsgálattal, korábbi 
ischaemiás vascularis folyamat következményeként észlelt 
hypodenzitás zavarhatta a SPECT képek megítélését. 
Ezekben a betegekben azonban a morfológiai eltérésekkel 
összefüggésbe hozható elváltozásokon kívüli területeken 
is megfigyelhető volt hypoperfusio. A SAH előtti neuroló
giai tünetek és a CT elváltozások figyelembevételével 
összességében a módszer változatlan érzékenysége mellett 
90% (9/10) a specificitás 67% (12/18) volt. Fischer-féle 
egzakt teszttel az összefüggés az ily m ódon szelektált 
SPECT elváltozások és a vasospasmus klinikai diagnózisa 
között statisztikailag szignifikáns (p < 0,01) volt.

Az agyi vérátfolyás SPECT vizsgálattal kimutatott 
aktivitáscsökkenések lokalizációja, illetve kiterjedése, a tel
jes, szelektálatlan betegcsoportban nem függött össze a 
klinikai állapot súlyosságával, illetve a vérzés kiterje
désével.
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3. ábra: Ugyanazon beteg angiographiás képe, melyen a jobb a. 
carotis interna C2-C3 szakaszának átmeneténél, 3-4 mm-rel 
az a. ophtalmica eredése felett, egy 2,5 cm legnagyobb 
átmérőjű óriásaneurysma látható. Az aneurysma lokalizációja 
megfelel az agyi vérátfolyás SPECT vizsgálattal kimutatott 
perfúziós defektus elhelyezkedésének

Transcranialis Doppler-szonográfia 
TCD vizsgálat során 14 esetben észleltünk vasospasmus- 
ra utaló jeleket (2. táblázat). A vasospasmus kim utatása 
szempontjából a módszer szenzitivitását 9/11 = 82%, 
specificitás 12/17 = 71%, pontosságát 21/28 = 75%-nak 
találtuk. A TCD-vel kim utatott eltérések és a klinikailag 
diagnosztizált vasospasmus között Fischer-féle egzakt 
teszttel statisztikailag szignifikáns összefüggést találtunk 
(p<0,01).

2. táblázat: A transcranialis Doppler-szonográfia eredményei 
a klinikai tünetek alapján diagnosztizált vasospasmusban

TCD

pozitív negatív összesen

Vasospasmusra pozitív 9 2 ii
utaló klinikai 
tünetek

negatív 5 12 17

Összesen: 13 14

Megbeszélés

Az első subarachnoidealis vérzést követően csupán a be
tegek harm ada gyógyul meg nyomtalanul. A többi beteg 
állapotának alakulását ismételt vérzés, illetve vasospas
mus és annak következményei befolyásolják (15). Az is
mételt vérzés gyakorisága korai m űtéttel csökkenthető 
(10). A gyakran csupán a szubakut stádium ban intézetbe 
kerülő személyeknél a vasospasmus következtében k i
alakuló agyi ischaemia a m űtéti kockázatot jelentősen 
növeli, ezért a vasospasmus kim utatása a beteg ke
zelésének megtervezésében alapvető fontosságú. Bár az 
agyi ischaemia a m űtéti kockázatot jelentősen növeli, a 
vasospasmus kim utatása a beteg kezelésének m egter
vezésében alapvető fontosságú. Bár a vasospasmus patho-

mechanismusa részleteiben még nem  tisztázott, újabban 
a korán megkezdett orális nim odipin  kezelés hatásosnak 
bizonyul a vasospasmus kim enetelének javítására (10). A 
vasospasmust a gyakorlatban általában a beteg klinikai 
neurológiai állapotának átm eneti vagy folyamatos rom 
lása, illetve az angiográfiás vizsgálat során megfigyelt ér- 
lum enszűkület alapján diagnosztizálják (1,3). A klinikai 
állapot m onitorizálása elég megbízható a vasospasm us 
kialakulásának retrospectiv igazolására, a korai diag
nózisra azonban ily m ódon nincs lehetőség. Nehezíti a 
helyzetet, hogy a vasospasmus szubklinikus form ában is 
jelentkezhet (9). Az angiográfia során nehézséget jelent, 
hogy az eljárással talált vasospasm us hátterében nem  
minden esetben van tényleges vérátfolyás csökkenés (pl. 
kontrasztanyag, katéteres m anipuláció hatása) (7), m ás
részt klinikailag vasospasm usra utaló kórállapotban az 
elváltozás angiográfiás vizsgálattal nem mindig bizo
nyítható. A korai diagnózis felállításában nagy je len 
tőségűek tehát az új noninvazív eljárások. Ezek közül az 
agyi vérátfolyás SPECT vizsgálat a vasospasmus követ
keztében kialakuló agyi ischaem ia (4,8,17), míg a TCD a 
vasospasmus miatt felgyorsuló keringés érzékeny in 
dikátora (1,6, 14), amit irodalm i adatok és saját tapaszta
lataink is alátámasztanak.

A HMPAO-val végzett agyi vérátfolyás SPECT vizs
gálat igen hatékonyan alkalm azható az agy regionális 
vérellátási zavarainak diagnosztizálására. A m ódszert 
vasospasmus kövekeztében kialakuló agyi ischaemia k i
mutatására először Soucy és m tsai (15) alkalmazták. Ti
zenhat betegben végeztek akut subarachnoidealis vérzést 
követően agyi vérátfolyás SPECT, angiográfiás és CT ösz- 
szehasonlító vizsgálatokat. M egállapították, hogy azok
ban a betegekben, akikben agyi infarctust CT vizsgálattal 
kizártak, az észlelt perfúziós zavar igen nagy m egbíz
hatósággal vasospasmus következménye volt. Davis és 
mtsai (4) összefüggést találtak az agyi vérátfolyás SPECT 
vizsgálat során látott hypoperfúzió kiterjedése és a va
sospasmus következtében kialakult klinikai tünetek sú 
lyossága között. Saját vizsgálatainkban ilyen következ
tetések levonására a viszonylag inhom ogen betegcsoport 
(óriásaneurysm a, intracerebralis vérzés, agyi infarctus, 
anamnesztikus neurológiai deficitek) miatt nem vállal
kozhattunk.

Ahogy arra  vizsgálataink is utalnak, az agyi vérát
folyás SPECT vizsgálatok eredm ényének interpretálása
kor subarachnoidealis vérzés esetén az agyi m etszet
képeken ábrázolódó csökkent aktivitású területek csak 
akkor tarthatók  vasospasmussal összefüggő agyi ischae
mia következményének, ha egyéb perfúziós zavart okozó 
okokat (korábbi központi idegrendszeri megbetegedé
sek) kizárhatunk. Tekintettel arra, hogy a vizsgálómód
szer bizonyítottan az agyi perfúzió szöveti szintű áb rá
zolására alkalmas, joggal feltételezhetjük, hogy téves 
pozitív eseteink között szubklinikus agyi ischaemiák is 
m eghúzódhattak. Ily m ódon az eljárás specificitása a 
valóságban, az általunk talált értéknél feltehetően jobb.

A TCD a nagyobb agyi erekben a vérátáramlás sebes
ségének m eghatározására alkalm as, olcsó, gyakran is
mételhető, ágy mellett is végezhető, noninvazív módszer. 
Hátránya az agyi vérátfolyás SPECT-tel szemben, hogy a 
vasospasmus következtében kialakuló agyi ischaemiá- 
nak csupán indirekt bizonyítására alkalmas, és hatékony
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sága a vizsgált ér lokalizációjától is függ. Aaslid és mtsai 
(1) 38 betegben a TCD-vel az agyi erekben kim utatott 
vérátáram lást az angiográfiával kim utatott érszűkület 
m értékével vetették össze. Az arteria cerebri m edia terü
letén szoros összefüggést találtak az angiográfiával m ért 
érátm érő és az érintett artériában m ért vérátfolyás se
bessége között. Figyelemre méltó azonban, hogy a pozi
tív összefüggést az arteria cerebri anterior területén nem 
tud ták  reprodukálni. Később Newell és mtsai (11) 68 be
tegben a basalis artériákban jó, a distalis artériák  te
rü letén  sokkal gyengébb korrelációt találtak az angio
gráfiával m ért érátmérő és a vérátfolyás sebessége között.

A TCD vonatkozásában kapott eredményeink megfe
lelnek az irodalmi adatoknak (3, 16). A viszonylag kis 
szám ú betegcsoport m iatt m i nem vizsgáltuk külön a 
m ódszer hatékonyságát az erek lokalizációja szerint. 
Eredm ényeink a TCD globalis teljesítőképességére vo
natkoznak és klinikai szem pontból az eljárás alkalm az
hatóságát bizonyítják.

Vizsgálati eredményeink alapján az agyi vérátfolyás 
SPECT és a transcranialis Doppler-szonográfiás vizs
gálat egyaránt értékes noninvazív módszer a subarach- 
noidealis vérzést követő vasospasmus kim utatására. Na
gyobb beteganyagon, prospektiv TCD és agyi vérátfolyás 
SPECT vizsgálatok igen fontos támogatást nyújthatnak a 
subarachnoidealis vérzés ezen súlyos szövődménye pa- 
tom echanizm usa tisztázásához és prognózisa előrejelzé
séhez.
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A GONDOZÁS KÉRDÉSEI

A dilatativ cardiomyopathia kórlefolyása, prognózisa gondozott 
betegeken

Cserhalmi Lívia dr., Huszár Gézáné, Zorándi Ágnes és Pártos Oszkár dr.
Országos Kardiológiai Intézet és Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kardiológiai Tanszék, Budapest 
(főigazgató és tanszékvezető: Lozsádi Károly dr.)

A szívelégtelenség kezelésére irányuló vizsgálatok a 
kombinált gyógyszeres kezelés célszerűségét tám aszt
ják alá, ez jelenleg a diuretikum ok, digitalis és az ACE 
gátló szerek adását jelenti. A szerzők célkitűzése a di
latativ cardiomyopathia (DCM) kórlefolyásának vizs
gálata volt, a fenti, standardként alkalmazott kombinált 
gyógyszeres kezelés mellett, a speciális szakrendelésen 
gondozott, 209 közepes-súlyos DCM okozta szívelégte
lenségben szenvedő beteg 2,5-4, átlag 3 év alatti után- 
követéses adatai alapján. Az anamnézis szerint a koráb
bi tartós fizikai megterhelés, vírusinfekció és alkoholfo
gyasztás változó gyakorisággal szerepelt kondicionáló 
faktorként a szívizomkárosodás kialakulásában. Az 
utánkövetés során a szerzők vizsgálták a cardiomegalia 
kvantitatív röntgen adatokkal jellemzett változását, és a 
radioizotópos haemodynamicai param étereket (perc
térfogat index, systole térfogat index). A kórlefolyás 
vizsgálatára ezen mérési adatok felhasználásával score 
rendszert képeztek. A gondozásba vett betegeknél a 
fenti kombinált kezelés m ár fél év múlva jelentős 
javulást eredményezett a cardiomegalia és a haem ody
namicai adatok tekintetében. A kórlefolyás értékelése 
fél év múlva a betegek 61%-ában javulást, 26%-ában ál
lapotuk stabilizálódását mutatta. Bár a 3 éves u tán
követés alatt a romló állapotú betegek aránya növe
kedett: a javult (50%), illetve stabil állapotban (17%) 
lévő betegek aránya a 3. év végén is jelentős volt, melyet 
a gondozás és az aktuális gyógyszeres irányelvek alkal
m azásának tulajdonítottak. Hazai vontkozásban eddig 
nem került közlésre hasonló széles körű és hosszú távú 
utánkövetéses vizsgálat szívelégtelenségben.

Kulcsszavak: dilatativ cardiomyopathia, szívelégtelenség, 
digitalis, diuretikus, ACE gátló kezelés, kórlefolyás

Clinical course and prognosis of dilatative cardiom yo
pathy in regularly controlled patients. Studies on heart 
failure treatm ent established the rationale of polyphar
macy: it m eans combined diuretics, digoxin and va
sodilators first of all ACE inhibitor therapy. The aim  of 
the study was to evaluate the effect of this therapy on 
the clinical course of 209 pts with dilatative cardiom yo
pathy and consecutive moderate -  severe heart failure 
followed by and regularly controlled through 2.5-4 on 
the average 3 years at specialised out-patient clinic. 
Analysis of pts history showed the different frequency 
in occurence of previous longlasting physical stress, al
cohol consum ption and viral infection respectively, 
which m ight have been the conditioning factors of 
heart failure. Cardiomegaly was evaluated on the basis 
of quantitative data of X-ray, and haem odynam ic data 
from radionuclide measurements, that of the clinical 
course by a score system. The improvement of card io
megaly and haemodynamic data, were observed in 6 
months of treatm ent. The evaluation of clinical course 
showed improvement in 61%, and stable condition in 
26% of pts in half a year. The rate of pts with improved 
and stable condition proved the beneficial effect of regu
lar care and combined drug therapy. A similar longterm  
follow-up study on same large pts population with 
heart failure has not been published yet in Hungary.

Key words: dilatative cardiomyopathy, heart failure, digitalis, 
diuretics, ACE inhibitor therapy, clinical course

A világszerte nagy jelentőségű társadalomegészségügyi 
problém át képező szívelégtelenség syndrom a csaknem 
felét a progresszív lefolyású dilatativ cardiomyopathia 
okozza.

A dilatativ cardiomyopathia progresszív természetét, 
magas halálozási arányát számos irodalmi adat tám aszt
ja alá (16, 17, 20). Kevés adat áll rendelkezésre arra

Rövidítések: DCM = dilatativ cardiomyopathia; CTI = cardiothoracikus 
index; SZTI = szívtérfogat index; PVI = perctérfogat index; SVI = systo- 
letérfogat index

vonatkozóan, hogy hogyan változott a betegség kórle
folyása a jelenlegi m odern gyógyszeres kezelési le
hetőségek birtokában. A korábban alkalmazott digitalis 
és diureticum ok mellett ma a nemzetközi m ulticentrikus 
vizsgálatok alapján m ár egyöntetűen elfogadott a va
sodilatator kezelés, elsősorban az ACE-gátló szerek alka
lmazása (2,10).

Az Országos Kardiológiai Intézetben 1970 óta spe
ciális szakrendelés keretében folyik ezen betegek gondo
zása. Betegeinket 1985 óta részesítjük a jelenlegi s tan 
dard kezelésnek tekintett digitalis, diuretikus (kacsdi- 
uretikum  és kálium  spórolódiuretikum ) és ACE gátló
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kezelésben. Aktuális célkitűzésünk volt, hogy a többéves 
utánkövetési adatok feldolgozásával értékeljük az ily 
m ódon kezelt és rendszeres gondozásban részesített be
tegek kórlefolyását. Hasonló széles körű vizsgálatról ha
zai vonatkozású közlés nem  ismeretes.

Betegek és módszerek
209 beteg adatait elemeztük, akiken az anamnézis, panaszok, 
fizikális vizsgálat, röntgen, radioizotópos keringési vizsgálat és 
echocardiographia adatai alapján állapítottuk meg a dilatativ 
cardiomyopathia diagnózisát. Betegeink közül 141 férfi volt, 68 
nő. Életkoruk a kezelés kezdetén átlag 43,6 év volt. Ezen 
betegeket speciális „Szívizombetegségek és szívelégtelenség” 
szakrendelés keretében állapotuktól függően havonta, vagy 
két-háromhavonta rendszeresen kontrolláltuk. Kezelésük digi
talis, diuretikum (minden esetben együttesen Spironolactone 
és Furosemid, esetenként Uregyt), valamint captopril 
(Tensiomin) kombinációja volt. Szükség szerint alkalmaztunk 
antiarrhythmiás, valamint anticoaguláns kezelést. A gyógy
szerek dózisát a betegek klinikai állapota, panaszaik és az iga
zolt bal kamra funkció károsodás mértéke alapján alkalmaz
tuk, és a kontrollvizsgálatok során észlelt állapotváltozásnak 
megfelelően módosítottuk. A 209 beteg utánkövetésének idő
tartama 2,5-4 év volt. A statisztikai értékelést a harmadik év 
végén végeztük el. A betegek összes vizsgálati adatát szá
mítógépes adatbázisunkban az e célra létrehozott „szívizom- 
data” szoftver segítségével tároltuk. A bal kamra systolés dys- 
functioját az echóvizsgálatból mért ejectiós frakció csök
kenése, a röntgenvizsgálat által kimutatott cardiomegalia és a 
radioizotópos, hemodinamikai adatok alapján állapítottuk 
meg. Vizsgáltuk a betegek anamnézise alapján a szívizom
károsodásban feltételezetten szerepet játszó, úgynevezett kon
dicionáló faktorokat. Az alapvizsgálatkor -  a betegség gondo
zásának megkezdésekor -  és a kontrollvizsgálatok során kvan
titatív módon értékelt adatok a következők voltak. A röntgen- 
vizsgálat során mért kvantitatív paraméterek: cardiothoracicus 
index: CTI; szívtérfogat index: SZTI. Röntgenvizsgálatból szá
mított paraméterek: cardiothoracicus index (CTI; normálérték: 
0,50); szívtérfogat index (SZTI, amelyet Jefferson módszere sze
rint a kövekező képlet alkalmazásával számítottunk:

y _ L x Bx Dx d x M
A

ahol L = a szív hosszanti átmérője; B= a szív szélességi átmérő
je; D= a szív legnagyobb mélységi átmérője cm-ben; K= ellip
soid konstans; M= nagyítási faktor; A= testfelszín DuBois sze
rint m2-ben.

A szívtérfogat index normál értékének férfiaknál az 550 ± 79 
ml/m2, nőknél 500 ±79 ml/m2-t fogadtuk el. A radioizotópos 
úton mért hemodinamikai paraméterek: perctérfogat index: 
PVI; systoletérfogat index: SVI. A nyugalmi szívteljesítmény 
értékelésére alkalmazott izotópos keringésvizsgálatok: a nyu
galmi systole volumen indexet (SVI) és percvolumen indexet 
(PVI), illetve ezek változását vizsgáltuk, amelyet precordialisan 
detektált radiocardiographiás módszerrel -  "mTc HSA radio- 
farmakon iv. bolus adását követően 0,37 MBq adagban -  nyert 
adatokból számítottunk. A totális perifériás rezisztenciát (TPR) 
is értékeltük. Az SVI normál értéke: 45 ml/m2 a PVI normál 
értéke: 3,51/min/m2.

A kórlefolyás vizsgálatára a fenti négy adat felhasználásával 
saját score rendszert képeztünk, amely a beteg gondozásba 
vételekor mért CTI, SZTI, PVI, SVI értékei változásának össze
sítésén alapszik fi. táblázat). Ezen paramétereket súlyozottan 
értékeltük, és normálértékük szórását figyelembe véve -2-től 
+2-ig pontoztuk változásukat.

Az egyes kontrollvizsgálatok alkalmával kapott pontokat 
összeadtuk és ennek alapján jellemeztük a beteg állapotát. Ha 
az összesített pontszám < (-2) volt: romlott, ha -1, 0, +1 volt: 
stagnáló, ha > (+2): javult volt a beteg állapotának minősítése. A 
mért adatok statisztikai értékelését 6 hónap, 1, 2 és 3 év után 
egymintás t próbával végeztük.

1. táblázat: Score számítás

CTI SZTI

(-S) > D -* 1 pont (-S) > D * 2 pont
(-SM+S) = D -* 0 pont (-SM+S) = D — > 0 pont

(+S) < D -» -1 pont (+S) < D -2 pont

PVI SVI

(-S) > D -» -1 pont (-S) > D -* -2 pont
(-SM+S) = D -» 0 pont (-SM+S) = D -> 0 pont

(+S) < D -* 1 pont (+S) < D —* 2 pont

Kiszámoltuk a CTI, SZTI, PVI, SVI gondozásba vételkor mért 
értékeinek változását az utánkövetések során (D). Ezt a normálérték 
szórásához viszonyítottuk (S)

Eredmények

Kondicionáló tényezők
Az  irodalm i adatok alapján a szívelégtelenség kialaku
lásában úgynevezett kondicionáló tényezők is szerepet 
játszhatnak. Saját betegeinken ezek előfordulási gyako
riságát az anamnézisek adataiból értékeltük. Alkohol- 
fogyasztás (kb. 100 ml ethanolnak megfelelő napi alko
holbevitel 5-10 éven keresztül) 18,7%-ban fordult elő. 
Felsőlégúti hurut, feltehetően a vírusfertőzés következ
tében a szívelégtelenség tüneteit megelőző egy éven belül 
7,2%-ban, megelőző magasvérnyomás 24,4%-ban volt 
kim utatható. Tartós, több éven keresztül fennálló és je
lentős fizikai terhelés (aktív sport, nehéz fizikai munka) 
62,7%-ban fordult elő a betegek anamnézisében. A be
tegek 6,2%-ában nehéz fizikai m unka és alkoholfo
gyasztás, 4,8%-ában nehéz fizikai munka és akut vírusin- 
fekcio együttes előfordulása volt kimutatható a szívelég
telenség tüneteinek jelentkezése előtt (1. ábra).

62,7%

alkohol  virus- hyper- fizikai alkohol virusf. 
f er t őzés  tonia te rhelés  -»fizikai terh.

1. ábra: A kondicionáló tényezők előfordulási gyakorisága 
a betegcsoportban az anamnézis adatai alapján

Alapvizsgálati adatok
A  beteg diagnózisának felállításakor a systoles dysfunc
tio kim utatására alapvető adatnak tekintettük az echo- 
cardiographiával m ért ejectiós fractio (EF) csökke
nését. A betegcsoportban az EF átlagértéke 0,30 ±0,11 
volt.
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Röntgenvizsgálat
A betegcsoport átlag CTI értéke 0,53 ± 0,06 volt. A bete
gek 18%-ában volt a CTI 0,48 alatt -  mely normális szív
nagyságot jelent -  62%-ukban 0,48-0,57 közötti, 20%-uk- 
ban 0,57 feletti CTI értéket m értünk. A szívtérfogat in 
dex átlagértéke 797 ± 209 m l/m 2 volt, csak 4%-ban volt 
500 m l/m 2, (mely normális értéknek vehető), a betegek 
70%-ában 500-950 m l/m 2 között volt az értéke, 26%-ban 
950 m l/m 2 felett (2. ábra).

dulásinál, de feltehetően a szórás következtében a kü
lönbség nem  volt szignifikáns. Az átlagérték emelkedése 
a 2. év u tán  volt észlelhető és a 3. év végére érte el, illetve 
m inim álisan meghaladta az alapvizsgálati átlagértéket.

Az SZTI átlagértéke a betegek gondozásba vétele és 
kezelése során a 6. hónapban, 1. és 2. évben egyaránt szig
nifikáns csökkenést m utatott (6. hó és 1. év: p<  0,001,2. 
év: p < 0,01) és a 3. év végén is m ég alacsonyabb volt a k i
indulási értéknél, bár a különbség nem  volt szignifikáns 
(4. ábra).

cordiothorocicus sz ív té r fogat
index index

a l a p v i z s g á l a t

>950

600-950 

<500

7= 0,53 t  0,06 x = 7 9 7 í  209 m l / m 2

2. ábra: A röntgenvizsgálatból számított cardiothoracicus 
index (CTI) és szívtérfogat index (SZTI) alapvizsgálati értékei 
a betegcsoportban

Radioizotópos vizsgálat
A  perctérfogat index átlagértéke 2,5 ± 0,881/min/m2 volt. 
A betegek 12%-ában volt m érhető normális érték (a  3,5 
1/min/m2), 36%-ukban 2,6-3,5 1/min/m2, 39%-ban 1,6-
2,5 1/min/m2 és 13%-ban 1,5 l/m in/m 2-nél alacsonyabb 
volt a PVI. A systoletérfogat index átlagértéke 30,4 ± 13,7 
m l/m 2 volt. A betegek 14%-ában a  45 m l/m 2, 36%-ában 
30-45 m l/m 2, 30%-ában 20-29 m l/m 2, és 20%-ukban 
kevesebb m int 20 m l/m 2 (3. ábra).

> 0,57 (26%)

0,48-0,57
(79%)

<0,48 ( 4%)

p e r c t é r f o g a t  v e r ő t é r f o g a t
index index

a l apv i z sgá l a t

(12 %)

( 3 6 % )

(39%)

( 1 3 % )

x = 2.5± 0,88 l / m i n / m 2 ?  = 30,4±13,7 m l / m 2

3. ábra: A radioizotópos alapvizsgálati értékek: perctérfogat 
index (PVI), és verőtérfogat index (SVI) a betegcsoportban

A z utánkövetés során mért adatok 
Röntgenvizsgálat
A  kezelés megkezdése után a CTI átlagértéke a 6. hónap
ban szignifikánsan csökkent (p < 0,001), az 1. év és a 2. év 
után m ért átlagérték ugyancsak alcsonyabb volt a k iin 

4. ábra: A cardiothoracius index (CTI) és a szívtérfogat index 
(SZTI) változása a 3 éves utánkövetési idő alatt

Radioizotópos vizsgálati adatok
A  kezelés során  a PVI átlagértéke szignifikánsan em el
kedett, m ind a 6. hónapban (p<0,05), 1. év után 
(p < 0,01), 2. év után (p < 0,05). A 3. év végén is magasabb 
volt a kiindulásinál, bár ekkor m ár a különbség nem  volt 
szignifikáns. A systoletérfogat index javulása is szig
nifikáns volt, m ind 6 hó: (p<0,01), m ind 1 év (p < 0,01) 
után, a 2. év végére csökkenni kezdett, de még a 3. év 
végén is mérsékelten magasabb volt a kiindulásinál, bár a 
különbség a 2. és 3. év végén m ár nem  volt szignifikáns 
(5. ábra).

p < 0,01

5. ábra: A perctérfogat index (PVI) és a verőtérfogat index 
(SVI) értékének változása a 3 éves utánkövetési idő alatt

A score rendszerrel értékelt klinikai állapot változása 
A  6. hónap elteltével a betegek 61% -ának javult az ál
lapota, 26% -ának stagnált és 13%-uknak romlott. Az l.év  
végén a javult betegek aránya 59%, a stagnáló 24%, a

1801



romló 17% volt. A 2. év végén javulás 52%-ban, stagnáló 
állapot 23%-ban, progresszió 25%-ban m utatkozott a 
betegcsoportban. A 3. év végére a betegek 50%-ának 
javult az állapota, 17%-ban változatlan volt, és 33%-uk- 
nak progrediált a gondozás kezdetéhez képest (6. ábra).

■  javult E3 s t a g n á l t  [13 romlott

6. ábra: A betegek score rendszerrel értékelt állapotváltozása 
a 3 éves utánkövetés alatt

Megbeszélés

A szívelégtelenség világszerte rohamosan növekvő tár
sadalom-egészségügyi problém át jelent. A m egbete
gedések becsült száma 2 ,5-4 millió, és 4-500 ezer új eset
re tehető évente (13,16), a m orbiditás növekvő tenden
ciát m utat. Az esetek valamivel több, mint a felét okozza a 
szívizom primer inotrop károsodása, az úgynevezett „di- 
latativ cardiomyopathia” (DCM) -  korábban „congestiv 
cardiomyopathia” (COCM) -  (18,22). A korábbi conges
tiv elnevezés valójában nem  fedi ezen kórképek klinikai 
megjelenését. Ma már a korai, csupán eszközös vizsgála
tokkal igazolt bal kam rai systoles dysfunctiót is a conges
tiv szívelégtelenség syndrom a körébe sorolják (23).

Az alapvető funkcionális zavar a szívizom kontrakti- 
litásának csökkenése, ennek talaján alakul ki a bal kam ra 
dom inálóan systolés vagyis pumpafunkció csökkenése, 
amelyet dilatatioval kom penzál. Ugyanakkor m ár a korai 
stádium ban életbe lépnek a neuroendokrin kompenzáló 
mechanizmusok is (11, 19, 22, 23). A kutatási adatok 
alapján az az álláspont alakult ki, hogy a kardiális dys
functio és a klinikai tünetek  a későbbiekben a myocar- 
dialis károsodás etiológiájától függetlenül folyamatosan 
progrediálnak (5,22). Ezért m a a szívelégtelenség kezelé
sének alapvető új irányzata e folyamatos progresszió 
megelőzése, a kórlefolyás és halálozás kedvező irányú be
folyásolása (5,22). Ennek alapvető feltétele, hogy igazolt 
bal kam ra dysfunctio esetén a betegeket minél előbb 
gondozásba vegyük, és megkezdjük gyógyszeres kezelé
süket, elsősorban az ACE gátló szer adását (6, 7 ,8 ,9 ,21 , 
22) .

Az ACE gátló kezelés a bal kamra dysfunctio korai 
stádium ában is fellépő neurohorm onális aktiváció -  a 
renin -  angiotensin és a szim patikus rendszer -  gátlása 
révén javíthatja a prognózist (2, 19, 21, 22, 23). Ennek 
alapján ma a digitalis és diuretikum  mellett az ACE gátló 
szerek jelentik a szívelégtelenség standard kezelését (1,2, 
3,4,12).

A dilatativ cardiomyopathia kórlefolyására vonatko
zóan még tisztázatlan kérdés, hogy hosszú távon a be
tegek rendszeres gondozása és a fenti kombinált gyógy
szeres kezelés mellett m ennyiben sikerül javítani a bete
gek bal kam ra funkcióját, valam int lehetőleg lassítani az 
egyébként progresszív betegség kórlefolyását.

Célkitűzésünk e kérdések megvilágítása volt a 209 
rendszeresen gondozott és a fenti terápiás irányelvek sze
rin t kezelt betegünkön végzett vizsgálatok alapján, aki
ken a szívelégtelenség dilatativ cardiomyopathiának meg
felelően ismeretlen etiológiával alakult ki.

Az esetlegesen szerepet játszó kondicionáló tényezők 
gyakoriságát vizsgálva az anamnézisben, kiemeljük a be
tegek 62,7%-ában kim utatható fizikai terhelés jelentősé
gét, amely vagy fizikai m unka vagy aktív sportolás volt.

A bal kam ra funkcionális károsodását a szívdilatatio 
m értékével és a perctérfogat, illetve verőtérfogat csökke
nése alapján jellemeztük.

A betegek teljes csoportjára jellemző volt a szívdilata
tio. A megoszlás vizsgálatakor a betegek 82%-ában 
m értünk  kifejezetten növekedett CTI értéket -  20%-ban 
0,57 felett -, az SZTI értéke, mely szenzitívebb param é
ternek  tekinthető, a betegek 96%-ában volt kifejezetten 
kóros. így a 26%-ban észlelt 950 m l/m 2 feletti SZTI érték 
a klinikai tapasztalat alapján korábban „cor bovinum ”- 
nak nevezett cardiomegáliának felelt meg. A hemodi- 
nam ikai adatok a bal kam ra funkció tekintetében átlag 
csaknem  30%-os perctérfogat index csökkenést mutat
tak, ilyen vagy súlyosabb PVI csökkenés következett be 
betegek 52%-ában.

Betegeink többségében tehát klinikailag m ár köze
pes-súlyosnak tekinthető szívelégtelenség volt kim utat
ható.

A féléves aktív kezelés után  eredményeink szerint a 
szívdilatatio jelentős csökkenése, és a szív teljesítmé
nyének növekedése volt elérhető. Igen figyelemreméltó, 
hogy ezen paraméterek értékeinek alakulása a gondozott 
és kezelt betegcsoport állapotának tartósan fenntartható 
javulására utalt.

Joggal merül fel az a kérdés, hogy ezek az eredmények 
m inden betegre érvényes kórlefolyást tükröznek-e? Ezt 
óhajtottuk a score rendszer segítségével megválaszolni, 
mely a bal kamra károsodás fokára jellemző adatokat sú
lyozottan összegezve nyújtott lehetőséget a kórlefolyás 
vizsgálatára.

Ezen módszerrel kapott eredményünk azt mutatta, 
hogy a kezelés fél év múlva betegeink 61%-ában javulást 
eredményezett. Bár a 3 éves utánkövetés során a betegség 
progresszív természetének megfelelően a javulást mu
tató  betegek aránya fokozatosan csökkent, de m inden
képpen a jelenlegi gyógyszeres kombináció hatékony
ságára utal, hogy a 3. év végén is még a betegek 50%-a 
jobb állapotban volt, m int a gondozás megkezdésekor.

Természetesen a gondozás és kezelés hatékonyságát 
tükrözi a stabil állapot is, mely 6 hónap elteltével a be
tegek 26%-ában, és 3 év múlva még m indig 17%-ában 
volt igazolható, vagyis a klinikai progressziót sikerült 
megakadályozni. A rom ló állapotú betegek arányának 
lassú növekedése a 3 éves utánkövetés során a dilatativ 
cardiomyopathia természetes, progresszív kórlefolyására 
utal.

Összegezve vizsgálati eredményeinket megállapít
ható, hogy azok a rendszeres gondozás és a jelenlegi
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gyógyszeres kezelési irányelvek alkalmazásának kedvező 
hatását igazolják dilatativ cardiomyopathiában.
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Tájékoztató az ■a ■ i sorozatról

SH atlasz SH atlasz

D. Heinrich-M. Hergt:

Ökológia (2. kiadás)

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.

Ökológia
1 2 2 |* 0 O U 4  m i tixw -*6

Springer i jg j  tftifigarica

S. Silbemagl—A. Despopoulos:

Élettan (2. kiadás)

A kötet először megismerteti az olvasót az élet
tan alapfogalmaival, az ezzel összefüggő mate- 
matikai-flzikai-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.

Élettan
m  tó ö ö  oltó, «56  tírgnrf

Sprtog-w Hangaric«

H. Benesch:

Pszichológia
M i m i i ü l

Pszichológia
20« «rfrin cádd. 213« ttrgv*tó E kötet valódi hiánypótló mű a magyar pszi

chológiai irodalomban. Az SH atlaszok már jól is-

Biológia
m  MtMtt oldal. 11706 tírgwtó

mert formája mellett pszichológiai szakszótár 
teszi jól használhatóvá. 22 nagy fejezet tárgyalja 
a pszichológia ágazatait. A tartalomból: 
Szakszótár. Elmélettörténet. Metodika. 
Statisztika. Neuropszichológia. Észlelés.
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Spring« Bungaik, Springs fJí)Hong»ric.

.
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.

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. 1280,—  Ft SH atlasz Élettan
SH atlasz Pszichológia .......................pld. 1690,— Ft SH atlasz Biológia

pld. 1790,— Ft 
pld. 1890,— Ft

Ha mind a négy kötetet megrendeli, 15% kedvezményt kap! 

Megrendelő neve, címe:..............................................................



A RADIOTERÁPIA KÉRDÉSEI

A daganatos betegek besugárzástervezésére használt klinikai 
és dózisszámítási módszerek hazai fejlődésének áttekintése

Treer Tivadar dr. és Németh György dr.
Országos Onkológiai Intézet, Budapest (fó'igazgató: Kásler Miklós dr.)

A szerzők a hazai besugárzástervezés m ódszereinek és 
klinikai alkalmazásának több, mint 3 évtizedes fejlő
dését tekintik át a megavoltterápia megjelenésétől nap
jainkig. Időrendi sorrendben tárgyalják a fontosabb új 
klinikai, dozimetriai, ill. számítástechnikai eljárásokat, 
beleértve az egyes decentrum ok önálló fejlesztéseit is 
[Országos Onkológiai Intézet (OOI), Pécsi O rvostudo
mányi Egyetem és Uzsoki utcai Kórház]. Ezek áttekin
tése után az egyéb klinikai és dozimetriai m ódszerek je
lentősebb hazai eredményeit ismertetik a brachyterá- 
piában, a sztereotaxiás sugársebészetben, és az egész
test besugárzásban. A tervezési módszerek alkalma
zásában és új klinikai m ódszerek (pl. multikollimátor- 
ring, inverz besugárzástervezés stb.) kifejlesztésében a 
legjelentősebb eredményeket az OOI-ben és az Uzsoki 
utcai Kórházban érték el. Összegezve az eredményeket 
megállapítják, hogy a sugárterápia nagyfokú infra
strukturális elm aradottsága ellenére m inden fejlődési 
szakaszban akadtak olyan hazai sugárterapeuták és 
sugárfizikusok, akik önálló fejlesztő m unkával a lehe
tőségekhez képest megfelelő színvonalon tarto tták  a 
besugárzástervezés minőségét. A jelenlegi hazai hely
zetet elemezve hangsúlyozzák, hogy az ICRU által 1986- 
ban lefektetett pontossági követelmény nem  teljesít
hető. Ebből az következik, hogy reális igényként kell 
megfogalmazni, hogy lehetőleg minden decentrum  
előbb-utóbb hozzájuthasson megfelelő 3 dimenziós 
(3D) besugárzástervező program hoz és korszerű dózis
mérő berendezésekhez. Ennek legtakarékosabb módja 
nemzetközi 3D -  program-fejlesztésben való részvétel. 
Erre az OOI Sugárterápiás Osztálya szolgáltat jó példát.

Kulcsszavak: sugárterápia, besugárzástervezés, 3D, konformá
ciós terápia, irreguláris sugármezők

Röntgen korszakalkotó felfedezésének centenárium i évé
ben m ár többször elhangzott, hogy hazánkban közvet
lenül a felfedezés után m ár megpróbálták az X-sugárzást 
gyógyításra is használni. A század első 3-4 évtizedében 
kifejlődött az ortovoltos röntgenterápia. A II. világhá
ború után a mélyebben fekvő tumorok kielégítő ellá
tására nagyobb energiájú (keményebb) sugárzást kibo
csátó készülékek kifejlesztésére jelentkezett igény. Ezt 
elégítette ki a kobaltágyú és a lineáris gyorsító alkal

Development of clinical and dose-computing methods 
for radiotheraphy treatment planning of tumor pa
tients in Hungary. Authors review the three-decade de
velopment and clinical application of treatm ent p lan
ning in Hungary from the beginning of high energy ra
diotherapy till today.

Before 1978 the dose plans have been prepared m a
nually in the external therapy. In 1978 the National 
Computer Network for Treatment Planning was orga
nized and put into practice. In a few therapy centres 
[National Institute of Oncology, Budapest (NIO), Uzso
ki Hospital, Budapest (UH) and Medical University, 
Pécs] local initiatives resulted in new softwares. Prog
ram  tests were made in each therapy centres. Dose com
putation and measurement methods in the field of other 
technics, as brachytherapy (UH and NIO), stereotactic 
and total body irradiation (NIO), are also reviewed. 
Most im portant results were reached in the UH and 
NIO in the field of clinical application of dose planning 
methods. Upon summing up the results it can be stated 
that although the infrastructure in Hungarian radio
therapy is still undeveloped the treatm ent planning has 
achieved an adequate level, due to the managing and 
developing work of radiation physicists and radioonco
logists.

The conclusion of the paper is that presently we are 
not able to meet the requirem ent prescribed by the 
ICRU standards appeared in 1986. It means that there is 
a real dem and in each centres to install up-to-date (3D) 
softwares in treatm ent planning and appropriate dose 
meters. In the National Institute of Oncology, Budapest 
the problem was settled in a very cost-saving way -  
joining to an international 3D treatm ent planning pro
ject.

Key words: radiotheraphy, treatment planning, 3D, conforma
tional theraphy, irregular field

mazása. Ezeknél a keményebb sugárzásoknál azonban 
fontossá vált a beteg testében várható dózis pontosabb 
kiszámítása, különösen az ún. kritikus szervekben. E 
nagy áthatolóképességű sugárzások alkalmazása nélkü
lözhetetlenné tette a besugárzástervezés klinikai és do
zim etriai-szám ítástechnikai módszereinek állandó to 
vábbfejlesztését.

A dózisszámítási módszerek és eszközök fejlődését a 
besugárzó-berendezések, szimulátorok, dózismérő mű-
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szerek és diagnosztikai eszközök fejlődésének tükrében 
célszerű áttekinteni.

Nyilvánvalóan az szolgálná legjobban a betegek gyó
gyulását, ha az előbbiek m indenhol a kor színvonalának 
megfelelőek lehetnének és ugyanakkor minden cent
rum ban arányosan fejlődnének. Ezen eszközök és szám í
tási módszerek korszerűsége alapvetően meghatározza a 
beteg daganatában ténylegesen elnyelt dózist, illetve an 
nak eltérését az előírt dózistól, tehát végső soron a beteg 
gyógyulási esélyét. Ugyanakkor fontos pontosan m egha
tározni az úgynevezett „kritikus szervekben” (különösen 
sugárérzékeny szervek) abszorbeált dózist is, m ert ennek 
nagysága befolyásolja a várható  mellékhatásokat és a 
beteg életminőségét.

Az elmúlt 20 esztendőben a hazai sugárterápia eszközál
lománya sokat fejlődött, de összességében sajnos jelenleg is el
maradott, még néhány közép-európai ország színvonalához 
képest is. Különösen kevés a lineáris gyorsító, a szimulátor és az 
automatikus vízfantom. A meglévő néhány csúcstermék is na
gyon egyenlőtlenül oszlik el a két fővárosi és 8 vidéki centrum 
között.

A dózistervezés minőségét -  az adott decentrumban ren
delkezésre álló anyagi erőforrások mellett -  nagymértékben 
meghatározza a szakembergárda színvonala és az is, hogy a 
vezető sugárterapeuta mennyire támogatja, illetve követeli meg 
a sugárfizikusok minőségi munkáját, illetve továbbképzését. 
Néha sok millió forintos szoftver beszerzését lehet megtakarí
tani nemzetközi fejlesztésekbe való bekapcsolódással.

Közleményünkben szeretnénk áttekinteni annak a 
fejlődési folyamatnak a legfontosabb állomásait, amely
ben a manuális dózistervezéstől eljutottunk addig, hogy 
a közeljövőben megvalósulhat a CT/MRI/PET vizsgála
tok alapján történő három dim enziós (3D) dózistervek 
megbízható kiszámítása tetszőleges (pl. multileaf-kol- 
lim átorral megvalósítható) irreguláris sugármezők ese
tén.

A manuális dózistervezés
Hazánkban az első kobaltágyút -  a Bozóky professzor kifej
lesztette Gravicertet -  1958-ban helyezték üzembe az OOI-ben. 
A megavoltterápiás készülékek száma a 60-as évek elejére 7-re 
növekedett (6 kobaltágyú és 1 betatron). Szemben az ortovoltos 
technikával, nagy energiájú besugárzásnál tumorölő dózist le
hetett leadni a nagyobb relatív mélydózis miatt (kobalt-60-nál 
kb. 50% 10 cm mélyen), ezért felmerült az igény, hogy besu
gárzás előtt kiszámítsuk a várható dóziseloszlást -  legalább a 
céltérfogat néhány pontjában és a kritikus szervekben. Ezeket a 
számításokat egészen 1978-ig, a Számítógépes Országos Besu
gárzástervezési Hálózat beindulásáig, kézzel voltunk kényte
lenek elvégezni (30).

A 2D besugárzástervezés terén szerzett tapasztalataiból me
rítve Varjas az OOI-ben kidolgozta a dózisgradiens-vektor 
módszert (31) és azt a dózis-eloszlások elemzésére alkalmazta. 
Jelentős eredményeket értek el a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Radiológiai Klinikáján is. Dézsi alkalmazott először 
ékszűrőt (3) a kobaltágyú izodózisainak módosítására 1965- 
ben. Ő vezette be 1966-ban a dózisesési vonalak módszerét (4) 
az izodózisgörbék meghatározására, és 1977-ben munkatár
saival (5) felhívta a figyelmet a többmezős besugárzások ked
vezőbb biológiai hatására.

Ebben az időszakban a sugárfizikusok és a sugárterapeuták 
által összegyűjtött dózistervezési tapasztalatokat összegzi Né
meth és mtsa monográfiája (20). Ebben az úgynevezett „Izo- 
dózis atlasz”-ban a tumor elhelyezkedése szerint rendszerezve 
találhatók az egyes sugárforrásokkal kiszámított, illetve meg
mért dóziseloszlások, különböző besugárzási technikák esetén. 
Ez az atlasz jelentős segítséget nyújt az adott beteg számára a 
konkrét besugárzási terv elkészítéséhez.

A dózistervezési tapasztalatok klinikai alkalmazásában eb
ben az időszakban is születtek jelentős eredmények. Naszály és 
mtsai (19) ethmoido-maxilláris tumorok üregi sugárkezelésére 
a Philips cég besugárzástervező programját használta Frei- 
burgban. Takácsi Nagy és mtsai (25) CT-képek felhasználásával 
elemezte a nagy kiterjedésű gégetumorok besugárzásterve- 
zését. Kovács és mtsai (15) különböző sugárforrások biológiai 
hatását vizsgálták parotistumorok sugárkezelésében berlini 
tapasztalataira támaszkodva.

A számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózat 
(SZOBH)
Nagy előrelépést jelentett a hazai besugárzástervezés 
történetében, hogy Bozóky és mtsai szervező m unkájá
nak köszönhetően (2) 1978-ban beindult a SZOBH 
működése. Holland fizikus barátjától, van den Geijn-tő i 
megkapta az általa a 60-as évek közepén kifejlesztett 
EXTDOS dózisszámító program ot, amelyet az Állami 
Számítógépes Szolgálat (ÁSZSZ) Honeywell Bull szá
m ítógépére installáltak. Az IAEA (International Atomic 
Energy Agency) támogatását megszerezve az OOI-be egy 
intelligens (tehát önálló számítógépként is használható), 
az Uzsoki utcai kórházba és 5 vidéki decentrum ba nem  
intelligens (önálló számítógépként nem  m űködtethető) 
term inálokat helyeztek el, amelyekkel kapcsolt telefon- 
vonalakon keresztül lehetett kom m unikálni az ÁSZSZ 
számítógépével.

A hálózat működésének első 5 éve alatt kb. 15000 
dóziseloszlás készült el a 7 decentrum ban a besugárzás
tervezésre kerülő betegek számára (32). A számítás p o n 
tossága és megbízhatósága érthetően sokkal jobb lett, 
m int a m anuális tervezés esetén.

Önálló dózistervező szoftverek kifejlesztése 
Miközben használtuk az EXTDOS program szolgáltatásait, 
néhány sugárfizikus -  sokszor a helyi körülmények által kény
szerítve -  önálló programfejlesztésbe fogott. Az alábbiakban 
időrendi sorrendben tekintjük át a fontosabb hazai fejleszté
seket.

Az OOI-ben 1982-ben József G. (11) az ÁSZSZ számító
gépére egy optimalizáló programot írt, amely előre megadott, 
optimálisnak tekintett paraméterekre kiszámítja a szükséges 
mezőirányokat, súlyokat és mezőméreteket. A program futási 
ideje elég hosszú volt, és időnként a lokális szélsőértékekben 
elakadt. Ez a fejlesztés korai előfutára volt az úgynevezett „ in
verz besugárzástervezés” (Bortfeld és mtsai, Esik és mtsai) kor
szerű módszerének (1,9).

A 80-as évek közepétől a kisszámítógépek rohamos elter
jedése és áruk csökkenése lehetővé tette, hogy a dózisszámítá
sokra bizonyos centrumokban helyi programokat dolgozzanak 
ki, amelyekben jobban figyelembe lehetett venni a rendelke
zésre álló besugárzókészülékek paramétereit, a helyi körül
ményeket. Ez az interaktivitás előnyeinek kihasználása mellett 
elősegítette, hogy a helyi számítógépet egyéb feladatokra, pl. 
betegnyilvántartásra és bizonyos mérések kiértékelésére is 
használják.

A z Uzsoki utcai Kórházban 1986-ban Katona és m tsai 
kifejlesztették a TELEDOSE program ot (12), amely TAP- 
34 lcisszámítógépen futott, de a szűk m em óriakapacitás 
miatt nem  tudták 5 mm-es rácshálón futtatni, csak 10 
mm-esen.

Az Uzsoki utcai Kórházban 1987-ben Zaránd és m tsai 
(33) -  a személyi számítógépek árának csökkenését k i
használva -  grafikus segédprogram kifejlesztésével te t
ték kom fortosabbá a van de Geijn program ot úgy, hogy a 
kényelmetlen input-rendszert átalakították. Egy-egy 
kontúrt maximálisan 40 pont -  digitalizáló tábláról tö r 
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ténő -  megadásával lehet definiálni. Végeredményként a 
van de Geijn program  PC XT számítógépen néhány m á
sodperc alatt számolt ki pl. egy 2-mezős dóziseloszlást.

A Pécsi Radiológiai Klinikán freer (26,27) egy önálló 
dózistervező rendszer kifejlesztését 1986-ban fejezte be. 
A fejlesztést két pécsi sajátosság tette nélkülözhetetlen
né:

-  A SZOBH-hoz kapcsolt telefonvonal rossz minősége 
m iatt Pécsről az adatátvitel megbízhatatlan volt;

-A  dózistervek túlnyomó többségét Pécsett CT-felvé- 
tel alapján kívántuk készíteni, ezért a besugárzástervező 
program ot alkalmassá kellett tenni a CT-információ 
közvetlen fogadására.

A létrehozott rendszer fő előnye, hogy a beteg geo
m etriai adatait (test-, tum or- és a tüdő-inhom ogenitás 
kontúrja) tetszőleges kicsinyítéssel -  tehát pl. a CT- 
képről közvetlenül -  be lehet vinni a számítógépbe. Mi
vel a pécsi klinika akkor még csak egy Commodore-64 
(C-64) típusú számítógépet tudo tt vásárolni, a szoftvert 
kénytelenek voltunk memóriatakarékos módon megírni. 
Ezt polárkoordináta-rendszer alkalmazásával értük  el, 
amelynek az origóját a daganat belsejébe helyezve a 
számítási pontosság autom atikusan a célterületben és 
környékén lesz a legnagyobb, míg a kevésbé fontos tá
volabbi testrészekben kisebb. így a futási idő C-64 szá
mítógépnél a reális néhány percen belül maradt. Gondos 
tesztelés után a program ot elkezdtük használni a klinika 
betegei dózisterveinek elkészítésére. Másfél év m úlva 102 
emlődaganat m iatt operált, CT-felvétel alapján készült 
besugárzásterv segítségével kezelt betegünkkel nyert ta
pasztalatainkról számoltunk be (28).

Később, 1989-ben, az önálló fejlesztésű programot IBM 
kompatibilis PC-re írtuk át (29). Az adatbevitelt digitalizáló 
tábla segítségével közvetlenül a CT-képről végezhetjük. Egy- 
egy kontúrt kb. 110 oldalú sokszögre bont a célprogram. A fej- 
nyaki régió daganatainál 4-5, a törzsben elhelyezkedőknél 6-7 
mm-es rácshálót használva egy átlagos dózistervre a futási idő 
kb. fél perc.

A program ot a tesztelés során összehasonlítottuk a 
PC-re adaptált van de Geijn program m al. Számítási pon
tosságukban különbséget nem  lehetett m egállapítani a 
pécsi kobaltágyúkkal kezelt betegek dózisterveire vonat
kozóan.

Speciális sugárkezelések dóziseloszlásainak problémája 
Eddig a legnagyobb múlttal rendelkező, legelterjedtebb 
külső besugárzási technika, az úgynevezett „teleterápia” 
(távolbesugárzás) esetén fellépő dózisszámítási igények 
kielégítéséről volt szó. Most röviden kitérünk az egyéb 
sugárterápiás módszerek besugárzástervezési problé
máira is.

1. A brachyterápia (közelbesugárzás) legfontosabb al
kalmazási területe a nőgyógyászati tum orok intracavi- 
talis besugárzása.

Az Uzsoki utcai Kórházban 1986-ban Polgár és m un
katársai (24) kifejlesztették a BRACHYDOSE program ot, 
amely Co60 izotóp források tetszőleges geometriai elren
dezésben történő maunális behelyezése esetén kiszá
mítja TAP-34 kisszámítógépen a várható dóziseloszlást 
különböző síkokban.

A 80-as évek végére már hazánkban is egyre több in 
tézetben tértek  át az úgynevezett „after-loading” (AL,

utántöltős) technikára. Az ilyen berendezéseket a cégek 
dózisszámító program m al együtt szállítják.

Az OOI-ben 1992-ben Major és munkatársa megvizs
gálta a Gammamed Ili AL-készülék applikátorainak szá
m ított és m ért dóziseloszlásait (16). Részletes mérésekkel 
igazolták, hogy a program  rosszul veszi figyelembe az 
árnyékolások hatását. Részletes minőségbiztosítási rend
szert dolgoztak ki az OOI AL-készülékére (17,18).

2. Agyi sztereotaxiás sugársebészet. Az OOI-ben 1991- 
ben Kontra és mtsai kezdték el e speciális technika alkal
mazását (13) a koponyán belüli kism éretű daganatok be
sugárzására. Az 5 cm-nél kisebb mezők előállítására a 
gyorsíróra csatlakoztatható végkollimátort kellett kifej
leszteni. Mielőtt betegre alkalmazták, részletes, nagypon
tosságú méréseket végeztek különböző, többsíkú m ozgó
besugárzás esetére.

3. Egésztestbesugárzás (ETB). Az OOI-ben 1984 óta 
végzett ETB célja egyrészt az immunszupresszió létre
hozása, m ásrészt a leukémiás sejtek elpusztítása. 1991- 
ben új technikára tértek át, ennek részletes leírását és a 
kidolgozott m éréstechnikát ism ertetik Kontra és mtsai 
1993-ban (14).

A 3D besugárzástervezés igénye, lehetősége és hazai 
alkalmazása
1991-ben a SZOBH beszüntette működését. Betöltötte szerepét, 
ugyanakkor az utolsó években már nem volt gazdaságos üze
meltetni, mivel az adatátviteli vonalak használatának költsége 
relatíve drágábbá vált, mint az egyes decentrumokban a PC-k 
megvásárlása.

Ekkor már -  a 80-as évek elején elkezdett szoftverfejlesz
tések eredményeképpen -  léteztek a klinikai gyakorlatban is 
használható háromdimenziós (3D) dózisszámító programok, 
amelyek algoritmusa az egyes CT síkokban várható dózisel
oszlásokat úgy számítja ki, hogy nemcsak az adott sík denzitás- 
információját, hanem a többi sík sűrűségadataiból meghatáro
zott szórt sugárzás hatását is figyelembe veszi. Ezek a pro
gramok tetszőleges síkban, és térben is megjelenítik a várható 
dóziseloszlást és hisztogramokon ábrázolják a céltérfogat és 
kritikus szervek dózisterhelését.

3D dózistervező rendszerrel hazánkban először Né
meth és mtsa (21) elemezte 1986-ban a paraaortális nyi- 
rokcsomómetasztázisok dóziseloszlásait. M egállapítot
ták, hogy kéttengelyű ívbesugárzás kielégítően csak 3 
egymás melletti csigolya hosszában alkalmazható a cél
térfogat és a gerincvelő ívelt alakja miatt. Kidolgozták a 4 
állómezős technikát, amellyel akár 30 cm hosszúságú 
szakaszok is besugarazhatók a gerincvelő megfelelő vé
delme mellett. Az Alderson-Rando fantomról 8 m m -en- 
ként elkészített CT felvételekből a 3D besugárzástervező 
által kiszámított optimális dóziseloszlásokat m utatják be 
különböző síkokban és térbeli megjelenítéssel is. A tech
nika lényege, hogy a ventralis és a dorsalis mezők m ellet
ti két opponáló laterális mezőt individuális blokkokkal 
úgy m ódosították, hogy ezek 150 fokban m egtörnek a 
céltérfogat és a gerincvelő hajlatának megfelelően.

Németh és mtsa (22) 1989-ben új módszert dolgozott 
ki az ép szövetek és kritikus szervek nagyobb fokú  védel
mére: az MCR (multi-kollimátor-ring) technikáját. Az 
izocenter körül egy 60 cm-es belső átm érőjű fém körön 
45 fokonként 8 ablak helyezkedik el, amelyekbe Wood- 
fémből kiöntött szabálytalan alakú takarásokat lehet el
helyezni. Centrális elhelyezkedésű agytum or besugár
zását szimulálták A lderson-Rando fantommal. Kimu
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tatták, hogy a lineáris gyorsító besugárzófejét 360 fokban 
körbeforgatva az MCR körül az ép agyszövet dózister
helését felére lehet csökkenteni a hagyományos rotációs 
technikához képest.

Németh és mtsa (23) 1990-ben szabálytalan alakú 
centrális agytum orokra elvégezte a különböző kezelési 
technikák komplex analízisét. Bemutatják a 2, 4, 8 álló
mezőből álló, a hagyományos rotációs, ill. az MCR alkal
mazásával kapott dóziseloszlásokat. Az egyes technikák 
ép agyszövetet kímélő hatásának a jellemzésére a 60, ill. 
80%-os relatív izodózistartományokba eső fejtérfogat 
százalékok értékét használják. A legkedvezőbb értéket az 
MCR alkalmazásánál nyerték.

Ésik és mtsai különböző klinikai problémák megol
dására 1990-től kezdődően alkalm azták a 3D forw ard be
sugárzási eljárást. (A forward besugárzás fix sugárpro
filok használatát tételezi fel.) Először konkáv alakú nyaki 
céltérfogat sugárkezelését vizsgálták, és megállapították, 
hogy nagyobb fotonenergiák esetén az ékhatás elha
nyagolható (6). Ez azt jelenti, hogy ilyen lokalizációkban 
nem  érdemes ékeket használni a besugárzás során. A 
konformális, a céltérfogat alakját követő dóziseloszlás 
létrehozása érdekében biaxiális és excentrikus m ozgó
mezős technikákat dolgoztak ki (7). Mindkét eljárással 
meg lehetett valósítani a konkáv alakú céltérfogat m eg
felelő ellátását, de az ép szövetek sugárterhelését nem  si
került kellőképpen lecsökkenteni. Később a dinam ikus 
besugárzás adta lehetőségeket kihasználva autom atikus 
kontúrkereső algoritmus segítségével sikerült elérni a 
céltérfogat adekvát ellátása mellett a normális szövetek 
sugárterhelésének csökkentését is (8).

1995-ben az előzőnél bonyolultabb céltérfogat, egy 
nyaki konkáv és egy felső mediastinális konvex alakzat 
konformális besugárzására az inverz besugárzástervezés 
m ódszerét használták fel (9). Az inverz besugárzáster
vezés intenzitásában modulált sugárprofilokat alkalmaz 
annak érdekében, hogy az előírt dózisviszonyokat a cél
térfogatban és a normális szövetekben el lehessen érni. A 
céltérfogat megfelelő ellátását sikerült megvalósítaniuk, 
de felhívták a figyelmet arra, hogy a környezetben elhe
lyezkedő nagyobb kritikus szerv (pl. tüdő) sugárter
helésének kívánatos szintre történő csökkentése még e 
m ódszer számára is komoly akadályt jelent. így  a geo
m etriailag összetett problém a m aradéktalan megoldása 
új besugárzási eljárásoktól (pl. protonsugárzás) várható 
el.

Megbeszélés

A jelenlegi helyzetet áttekintve elmondható, hogy ha
zánkban a besugárzástervezés színvonala egyáltalán 
nem  felel meg az ICRU (International Com mission on 
Radiological Units and Measurements) 42. szám a (10) ál
tal megköveteltnek. Ez az -  ESTRO által is kötelezőnek 
elism ert -  szabvány akkor tekinti a kiszám ított dózis
eloszlást elég pontosnak, ha a m ért dózistól való eltérése 
kisebb 2%-nál. A lineáris gyorsítóval és szim ulátorral 
rendelkező decentrum ok ugyan vásárolhattak egy kb. 
5-10 évvel ezelőtti színvonalnak megfelelő kétdim enziós 
(2D) besugárzástervező szoftvert, de az a 6 decentrum , 
amely tavaly korszerű kanadai kobaltágyút kapo tt egy 
sikeres onkoradiológiai fejlesztés keretében, sajnos -  for

ráshiány m iatt -  nem  ju thato tt hozzá korszerű dózister
vező programhoz.

Ma m ár egyre inkább igény, hogy lehetőleg m inden de
centrum  hozzájuthasson megfelelő 3D besugárzástervező 
program hoz és korszerű dózismérő berendezésekhez.

A z Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztá
lyán m űködő munkacsoport az elmúlt években jelentős 
lépéseket tett a korszerű besugárzástervezés OOI-ben 
történő m eghonosítása érdekében, amikor a Heidelberg- 
ben m űködő Deutsches Krebsforschungszentrum nem 
zetközi 3D-program-fejlesztésébe bekapcsolódott (22). így 
rendszeresen m egkapjuk térítésmentesen a besugár
zástervező szoftver folyamatosan továbbfejlesztett teszt
változatait, mi is teszteljük a mi lineáris gyorsítóinkra és 
részt veszünk a szoftverhibák feltárásában, kijavításá
ban.

A közeljövőben ez a nemzetközi együttm űködés 
olyan fázisba ér, hogy elkészül az a szoftverváltozat, am e
lyet lineáris gyorsítóinkra részletesen tesztelve m ár be
tegre is alkalmazhatunk.

Nyilvánvaló, hogy 3D besugárzástervező szoftver 
megszerzésének ez a legtakarékosabb módja, ugyanak
kor szellemi kihívást jelentve inform atikusnak és fizi
kusnak, bevon bennünket a kívánatos nem zetközi 
együttműködésbe.

Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
a sugárterápia nagyfokú infrastrukturális elm aradott
sága ellenére m inden fejlődési szakaszban akadtak olyan 
hazai sugárfizikusok és sugárterapeuták, akik önálló fej
lesztőmunkával a lehetőségekhez képest megfelelő szín
vonalon tarto tták  a besugárzástervezés minőségét.
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1996. 09. 11-14. Österreichischer HNO-Kongresss 
Gmunden Elnök: Dr. F. Hochleitner. Linz
Ausztria Információ: Frau I. Geisberger, Seilerstätte 4, A-4020 Linz

Tel.: 43/732/76777513; Fax: -/76777200

1996. 09. 11-14. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Schweizer und Österreichischen Gesellschaft für
Graz Medizinische Physik
Ausztria Elnök: Univ.-Doz. Dr. H. Leitner, Graz

Információ: Österr. Ges. f. Med. Physik, c/o Univ.-Klinik f. Radiologie, Dr. H. Leitner, 
Auenbruggerplatz 9, A-8036 Graz. Tel: 43/316/385-2244

1996. 09. 11-14. 9. Internationale Fachmesse für Pflege, Rehabilitation und Integration - REHAB
Karlsruhe Információ: Interservice Borgmann AG, C. Hennemann, Provinzialstr. 329, D-44388 Dortmund.

Tel.: 0231/692865; Fax: -/695899

1996. 09. 11-14. 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie 
Köln Elnök: Prof. Dr. F.J. Roth, Engelskirchen
Németország Információ: Prof. Dr. F.J. Roth, Radiolog. Abt., Aggertalklinik, D-51766 Engelskirchen.

Tel.: 02263/933356; Fax:-/933371

1996. 09. 11-14. International Congress on Phytomedicine 
München Elnök: Prof. Dr. Dr. H. Wagner, München
Németország Információ: MCS GmbH, Rosenkavalierplatz 8, D-81925 München. Tel.: 089/918042; Fax: -/918046

1996. 09. 11-14. 3rd European Chlamydia Meeting 
Bécs Elnök: Dr. A. Stary, Wien
Ausztria Információ: Vienna Acad, of Postgraduate Med. Education and Research, Alser Str. 4, A-1090 Wien.

Tel.: 43/1/40513830; Fax: -/405138323
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Basel
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Heidelberg
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1996. 09. 13-14.
München
Németország
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Quebec
Kanada

1996. 09. 13-14.
Bécs
Ausztria

5th European Conference on Tissue Banking - Annual Meeting of the European Association of Tissue 
Banks
Elnök: PD Dr. R. von Versen, Berlin
Információ: PD Dr. v. Versen, H.-J. Mönig, German Inst. f. Cell and Tissue Replacement, 
R.-Roessle Str. 10, D-13125 Berlin. Tel.: 49/30/9415430; Fax: -/9415439

10th Japanese-German Cooperative Symposium on Protozoan Diseases 
Elnök: Prof. Dr. M. Rommel, Hannover
Információ: Prof. Dr. M. Rommel, Inst. f. Parasitologie d. Tierärztl. Hochschule, Bünteweg 17, 
D-30559 Hannover. Tel.: 0511/9538790; Fax: -/9538870

Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin 
Elnök: Dr. G. Domenighetti
Információ: AKM Congr. Service, Clarastr. 57, CH-4005 Basel Tel: 41/61/6915111; Fax: -/6918189

Osteosynthese International 
Elnök: Dr. D. Hempel, Hamburg
Információ: Dr. D. Hempel, II. Chir. Abt., KH Barmbeck, Rübenkamp 148, D-22307 Hamburg.
Tel.: 040/63851

Head-Neck Cancer 
Elnök: N. Pavlidis, Ioannina
Információ: Europ. School of Oncology Athen, c/o Egnatia Epirus Found., 9 Hatziyianni St.,
GR-11528 Athen. Tel.: 30/1/7243144; Fax: -/7243145

13th Annual Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology 
Elnök: Prof. Dr. M. Hajek, Prag
Információ: A. Felser, Europ. Soc. f. Magnetic Resonance in Med. und Biol., Neutorgasse 9/2a,
A-1010 Wien. Tel.: 43/1/535-1306, Fax: -/53340649

26th Annual Meeting of the European Contactlens Society of Ophthalmologists 
Elnök: Dr. H. W. Roth, Ulm
Információ: Dr. H. W. Roth, Im Grund 73, D-89079 Ulm. Tel.: 0731/41892

14th European Audiovisual Symposium on Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy 
Elnök: Dr. J.-M. Gaillard, Vandoeuvres
Információ: Dr. A. Jordi, Thiersteinerrain 54, CH-4059 Basel. Tel: 41/61/3317444

4. International Freiburger Symposium fiir Kinderorthopädie 
Elnök: Prof. Dr. A. Reichelt, Dr. R. Stücker, Freiburg
Információ: Prof. Dr. A. Reichelt, Orthop. Univ.-Klinik, Hugstetter Str. 55, D-79106 Freiburg. 
Tel: 0761/2702606; Fax: -/2702675

International Symposium: Update in Thrombolysis - Actual Aspects and Developments 
Elnök: Dr. C. Bode, Heidelberg; Dr. K. Huber Wien; Prof. D. Gulba. Berlin 
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Szántó Imre dr.^Kiss János dr.1, Vörös Attila dr.^Nagy Pál dr.2 és Altorjay Áron dr.1
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Budapest, Sebészeti Klinika (igazgató: Kiss János dr.)1,
Pathológiai Intézet (igazgató: Kendrey Gábor dr.)2

A szerzők 47 éves nőbeteg esetét ismertetik, akiknek 
nyelőcsövében intraepithelialis carcinomat diagnoszti
záltak. A toluidinkék oldattal történt festés során a mul- 
tifokálisnak vélt dagnatot biopsiával és endoscopos 
mucosectomiával eltávolították. A szövettani vizsgálat 
alapján a legnagyobb elváltozás planocellularis carci- 
nom ának, a többi középsúlyos dysplasianak és hyper- 
keratosisnak bizonyult. A szerzők a mucosectomia so
rán jó eredménnyel alkalmaztak egy új típusú polypec- 
tomiás hurkot.

Kulcsszavak: nyelőcsőrák, intraepithelialis rák, toluidinkék, 
endoscopos mucosectomia

Endoscopic mucosectomy of tumour of the esophagus.
The authors report a 47-year old patient with an in
traepithelial esophageal cancer diagnosed by endos
copy. Using Toluidine blue staining it seemed that the 
tum our was multifocal. The lesions were taken out by 
biopsy and endoscopic mucosectomy. The results of de
fined histological examinations: in situ squam ous cell 
cancer, middle grade dysplasias and hyperkeratosis. At 
mucosectomy the authors used a new type of polypec
tomy snare with good results.

Key words: esophageal cancer, intraepithelial cancer, Tolui
dine blue, endoscopic mucosectomy

A superficialis nyelőcsőrák a mucosára, vagy submu- 
cosára lokalizálódik függetlenül attól, hogy okozott-e 
nyirokcsomó m etastasist, vagy sem. Az invázió mély
ségétől függően epithelialis (EP), muscularis mucosus 
(MM)és submucosus (SM) rák különíthető el (1, 11). A 
Japán Nyelőcső Társaság meghatározása alapján korai a 
nyelőcső rákja akkor, ha a daganat nem haladja meg a 
submucosát és nincs nyirokcsomó metastasisa.

A m űtét utáni ötéves túlélés függ: a nyelőcsőfal da
ganatos infiltrációjának mélységétől, a nyirokcsomó 
metastasisoktól és a vér-, valamint nyirokerekbe történt 
invasiotól. EP rák esetén nincs nyirokcsomó áttét és vas
cularis invasio sem észlelhető, ilyenkor az ötéves túlélés 
88-100% (1,12). MM rák esetén nyirokcsomó metastasis 
1%-ban fordul elő (11) és a betegek 9%-ában vascularis 
invasio is észlelhető, az ötéves túlélés 90% (1). SM rák ese
tén az Ep és MM rákhoz képest szignifikáns változás 
következik be, ilyenkor m ár a betegek 24-39%-ában ész
lelhető nyirokcsomó m etastasis (1,11) és vascularis inva
sio is 70%-ban fordul elő (1). Nyirokcsomó metastasis es
etén az ötéves túlélés 40%-ra csökken (11).

Sugimachi és m tsai (12) tapasztalataik alapján azt 
javasolják, hogy csak az EP és a MM rákot nevezzük a 
nyelőcső korai carcinom ájának -  függetlenül attól, hogy 
van-e nyirokcsomó m etastasis vagy nincs -  a submucosa 
rákját pedig zárjuk ki a definícióból!

Endo( 1) szerint a m ucosára (EP és MM) lokalizálódó, 
nyirokcsomó m etastasist nem  okozó nyelőcsőcarcinoma

R ö v i d í té s e k :  EP = epithelialis; MM = muscularis mucosus; SM = sub
mucosus

esetén vagy a daganat endoscopos úton történő eltávo
lítása, vagy a thoracotom ia nélkül végzett nyelőcső eltá
volítás javasolt.

Az endoscopos technika fejlődése lehetővé teszi a 
nyelőcső superficialis carcinom ájának kim utatását és 
annak endoscopos úton történő eltávolítását. Esetünk 
kapcsán egy ilyen, hazánkban még eddig nem ism ertetett 
lehetőségről szám olunk be.

Esetismertetés

K. L.-né 43 éves beteget fogyás miatt vizsgálták ki. A panendo- 
scopia során a nyelőcsőben körülírt területen erosiv elváltozást 
észleltek, a biopsia szövettani feldolgozása dysplasiat igazolt. 
Részletes kivizsgálása során más eltérés nem igazolódott. 
Klinikánkra további vizsgálatok végzésére utalták. Az oesopha- 
go-gastro-duodenoscopia során a nyelőcsőben, a fogsortól 
számított 28-30 cm között, egymástól távol, négy, 5-6 mm át
mérőjű, különböző alakú, erodált területet láttunk. A legna
gyobb, legmagasabb pozícióban lévő vöröses színű volt. A nyelő
cső nyálkahártyáját 1%-os toluidinkékkel megfestettük. Az 
elváltozások tartósan kékre festődtek, a makroszkópos kép 
alapján multifocalis superficialis carcinoma gyanúja merült fel. 
A legnagyobb elváltozásból szövettani vizsgálat céljából szá
mos biopsiát vettünk -  a kékre festődött területet a biopsia 
során teljesen eltávolítottuk -, majd ugyanerről a területről 
abrasios cytológia történt. A kórszövettani feldolgozás ered
ménye: carcinoma planocellulare. A cytologia negatívnak bi
zonyult. Az endoscopos ultrahang vizsgálat során a nyelőcső 
fali rétegzettsége mindenhol szabályos volt, nyirokcsomó 
metastasist nem észleltünk.

Mindezek alapján a nyelőcső elváltozását superficialis, in
traepithelialis carcinomának tartottuk és endoscopos úton tör
ténő eltávolítása (mucosectomia) mellett döntöttünk. A beavat
kozást 1995. július 5-én intratrachealis narcosisban végeztük. A 
tükrözés során a korábbi biopsia helyén a nyelőcső nyálkahár-
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1. ábra: Endoscopos felvétel: a) a mucosa alá fiziológiás 
só oldatot fecskendezünk be, az elváltozás polypoid képletként 
emelkedik ki; b) a polypectomia hurok felhelyezése; 
c) a mucosectomia helye

tyája kissé hyperaemias volt, más eltérést a nyelőcsőben nem 
láttunk. A toluidinkékkel történt festést követően a biopsia 
helye nem festődött meg, de a korábbi vizsgálat során kékre

színeződött másik három terület most is elszíneződött. A kékre 
festődött területek megfelelő, biztonságos eltávolítására muco- 
sectomiat végeztünk. Az NM1K (Olympus) endoscopos injec- 
torral az egyes elváltozások alá 1 : 10 000 hígítású adrenalint 
tartalmazó fiziológiás sóoldatot fecskendeztünk be, melynek 
következtében az elváltozások polypoid képletként kiemel
kedtek (la. ábra). A SB16L BE (Olympus) „cápafogú” polypec
tomia hurokba az elváltozásokat egyenként befogtuk (lb. ábra), 
majd a PSD3 diathermiás tápegység energiája segítségével 
azokat egyenként eltávolítottuk (le. ábra) és szövettani feldol
gozásra vizsgálatra küldtük. A kórszövettani vizsgálat középsú
lyos dysplasiát igazolt, az egyik anyagban hyperkeratosis is ész
lelhető volt.

A beavatkozás után a beteget panaszmentesen hazabocsáj- 
tottuk. Otthonában 6 kg-ot hízott és panaszmentes volt. Egy hó
nappal később festéssel kiegészített kontroll endoscopos vizs
gálatot végeztünk. A mucosectomia területén eltérést nem lát
tunk, a superficialis carcinoma helyén ép, kissé hyperaemias 
nyálkahártya volt megfigyelhető. E területből számos biopsiat 
vettünk és abrasios cytológia is történt. A szövettani vizsgálat 
regeneratív hámeltérést és enyhe gyulladást igazolt, a cytológia 
negatívnak bizonyult.

Megbeszélés

A nyelőcsőrákot ma még sajnos legtöbbször előreha
ladott stádium ban diagnosztizáljuk.A superficialis rák 
kim utatása azért fontos, m ert ennek kezelése után szá
m íthatunk a valóban kedvező túlélési eredményekre. Az 
endoscopos vizsgálatnak kiemelkedő jelentősége van a 
nyelőcső superficialis rákjának diagnosztizálásában. 
Ezek jobb kim utatását elősegíti a tükrözés során alkal
m azott Lugol vagy toluidinkék oldattal történő festés. Az 
occult rákok csak így ismerhetők fel.

Általánosan elfogadott, hogy nyelőcsődaganatok ese
tén a legfontosabb prognosztikai tényező a daganatos 
elváltozás mélységi kiterjedése és a nyirokcsomó áttét 
megjelenése (7). A daganat fali, mélységi kiterjedésének 
megítélésére, valamint a környezetében lévő nyirokcso
mó metastasis kim utatására az endoscopos ultrahang 
vizsgálat szolgál.

Endo (1) véleménye szerint, amikor a rák csak a mu- 
cosára lokalizálódik és nyirokcsomó metastasis nem  m u
tatható ki, a sebészi beavatkozás indikációja csökken. 
Ilyenkor -  ha a mucosa daganatának átm érője 3 cm-nél 
kisebb -  annak endoscopos resectiója indokolt.

Iwasakinak (5) 117 superficialis nyelőcsőcarcinoma 
patológiai feldolgozása alapján az a véleménye, hogy az 
intraepithelialis carcinoma képezi az endoscopos muco
sectomia abszolút indikációját, m ert ilyenkor a rák vas
cularis invasiójára, nyirokcsomó m etastasisokra nem 
kell szám ítanunk.

A mucosectomia technikájának három  lényeges moz
zanata van: 1. endoscopos injectorral fiziológiás só be
fecskendezése az elváltozás alá azért, hogy ezáltal a m u
cosa elemelkedjen, 2. az elváltozás hurokba fogása, 3. 
nagyfrekvenciás diatherm iás tápegység segítségével a 
mucosa resectiója és az elváltozás kivétele szövettani 
vizsgálat céljából.

A nyelőcső daganatainak endoscopos úton történő 
eltávolítására több módszer ism ert (8). Inoue és Endo (2) 
e célra speciálisan kialakított átlátszó tubuson keresztül, 
vagy abban intralum inalisan „negatív” nyomást alkal
mazva végzik a beavatkozást. Az előző m ódszereket he
lyettesíti az endoscop distalis végére helyezett műanyag
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sapka, mely pótolja a speciális tubusokat (3). Makuuchi 
és mtsai (9) 115 mucosectomia során szövődményt nem 
észleltek, Inoue és mtsai (4) 46 betege közül csak egyben 
alakult ki nyelőcső perforatio, de a beteg konzervatív 
kezelés hatására meggyógyult. Ötéves utánkövetés alatt 
nem észleltek daganat recidívát.

Betegünkben az endoscopos vizsgálat során a nyelő
csőben superficialis tum orra gyanús elváltozást láttunk. 
Az endoscopos ultrahangvizsgálat negatív volt. A biop- 
sias anyag szövettani vizsgálata planocellularis carcino- 
m át igazolt. A festés során észlelt elváltozásokról felté
teleztük, hogy azok multifocalis, superficialis, epithelialis 
ráknak felelnek meg. Iwasaki (5) véleménye szerint a 
nyelőcsőrákok 20-30% -ban multifocalisan fordulnak 
elő. Saját eddigi vizsgálataink is m egerősítik ezt a tapasz
talatot.

Az újabb endoscopos vizsgálat során kiderült, hogy a 
legnagyobb elváltozást a biopsia során eltávolítottuk, 
erre utalt az is, hogy e terület m ár nem  festődött meg és a 
praeoperatív cytológia is negatív volt. A superficialis 
nyelőcsőrákot biopsia során is teljesen el lehet távolítani, 
erre utal Kassai és mtsai (6) közleménye, amelyben négy 
korai nyelőcsőrákról számoltak be. Két beteg nyelőcső- 
carcinomáját a biopsiás anyag szövettani vizsgálata iga
zolta, azonban a m űtéti resecatum okban a szövettani fel
dolgozás során m ár m alignitásra utaló jeleket nem  talál
tak.

A toluidinkékkel történt festés után vált csak láthatóvá 
az a másik három  elváltozás, melyet korábban is ész
leltünk. Ezeket multifocalis rákoknak tartottuk és az 
elváltozások teljes, biztonságos eltávolítása: mucosecto
mia mellett döntöttünk. A japán szerzők által kifejlesztett 
speciális tubusok és műanyag végek prototípusok, n in
csenek kereskedelmi forgalomban. Az endoscopos muco
sectomia során nagy segítséget jelentett számunkra, a 
„cápafogú” polypectomia hurok alkalmazása (2. ábra), 
mellyel az elváltozásokat könnyen meg tudtuk fogni.

A mucosectomiás anyagok részletes szövettani vizs
gálata közepesen súlyos dysplasiát és az egyikben még 
hyperkeratosist is igazolt. A vitalis festés alapján felté
telezett diagnosis és a végleges szövettani vizsgálat kö
zötti ellentmondás abban rejlik, hogy a festés nem speci
fikus carcinomára, m ert erosio, fissura, ulceratio (10) -  
esetünkben pedig dysplasia -  jelenlétében is pozitív 
lehet. Óriási jelentőségét azonban abban látjuk, hogy al
kalmazása révén a superficialis rákokat könnyebben és 
jobban tudjuk kim utatni.

A beteg a beavatkozást jól tűrte, kontroll vizsgálatának 
eredménye negatív volt. A későbbiekben rendszeres elle
nőrzését (endoscopos és endoscopos ultrahang) tervezzük.

2. ábra: Közeli felvétel a „cápafogú” polypectomia hurokról

Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk Elek Imre úr
nak (Olytred Kft. Budapest) a számunkra nyújtott technikai 
segítségért.
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KAZUISZTIKA

Neurocardiogen reflex-syncope, rejtett Kent-köteget felhasználó 
AV-reciprok tachycardia és paroxysmalis pitvarremegés együttes 
előfordulása
Fazekas Tamás dr.1, Halmai László dr.2, Kardos Attila dr.3 és Rudas László dr.2
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Lonovics János dr.)' 
Anaesthesiológiai és Intenzív Therapiás Intézet (igazgató: Méray Judit dr.)
Belgyógyászati Intenzív Osztály (vezető: Rudas László dr.)2
II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Csanády Miklós dr.)3

A szerzők egy olyan neurocardiogen reflex-syncopés 
beteg kortörténetét ism ertetik, akiben rejtett postero- 
septalis Kent-köteget felhasználó AV-reciprok tachy
cardia és paroxysmalis pitvarremegés is megfigyelhető 
volt. Esetük ismertetése kapcsán megvilágítják az elkü
lönítő diagnosztika nehézségeit, valamint a neurocar- 
diogen/vasovagalis reflex-syncope és a szívritmuszava
rok fellépésének fontosabb patofiziológiai összefüggé- 
seit.Tartós syncope- és tachycardia-mentességet gyógy
szeres kezeléssel, disopyram id + bisoprolol + theophyl- 
lin kombinált adagolásával tudtak  elérni.

Kulcsszavak: neurocardiogen syncope, rejtett Kent-köteg, AV- 
reciprok tachycardia, paroxysmalis pitvarremegés

Association of AV-reciprocating tachycardia using a 
concealed Kent bundle and paroxysmal atrial fibrilla
tion in neurocardiogenic syncope. A case of neurocar- 
diogenic syncope is reported in which both AV-recipro- 
cating tachycardia due to a concealed retrogradely con
ducting posteroseptal bypass tract and paroxysmal at
rial fibrillation were observed. In connection with this 
case, attention is paid to the difficulties of differential 
diagnosis and to the pathophysiological correlations 
concerning the occurrence of neurocardiogenic/vaso- 
vagal reflex syncope and cardiac arrhythm ias. A p ro 
longed period of freedom from syncope and tachycar
dia was achieved by means of drug treatm ent, through 
the combined adm inistration of disopyramide, biso
prolol and theophylline.

Key words: neurocardiogenic syncope, concealed Kent 
bundle, circus movement tachycardia, paroxysmal atrial fib
rillation

A visszatérő syncope kóreredetének tisztázása az esetek 
jelentős részében nehéz feladat és a kiváltó ok a betegek 
13-48%-ában az interdiszciplináris differenciáldiag
nosztikus erőfeszítések ellenére ismeretlen m arad (1,2, 
20,22). Tény az „idiopathiás” syncope ezen nagy előfor
dulási gyakorisága annak ellenére, hogy a múló esz
méletvesztésben szenvedő betegek kivizsgálása során 
számos korszerű vizsgáló m ódszert (Holter-monitoro- 
zás, szív-elektrofiziológiai vizsgálat, ultraszonográfiás és 
angiográfiás eljárások, koponya CT stb.) veszünk igény
be. A sikertelen és időigényes kivizsgálások gyakorisá
gából, valamint a költséges diagnosztikus módszerek is
mételt igénybevételéből következik, hogy egy syncope 
sikeres etiológiai kórismézésének átlagos költsége az 
USA-ban 23 855 USD és ugyanott évente kb. 750 millió 
dollárt költenek ilyen betegek kivizsgálására (26).

Az utóbbi évtizedben szem tanúi lehettünk egy új, a 
syncopében szenvedő beteget ortosztatikus stressznek 
kitevő non invazív vizsgálat, az ún. head-upright tilt table 
(HUT) próba elterjedésének (8, 12, 15, 18, 23). A HUT- 
teszt során a kezdetben vízszintesen fekvő beteget bil
lenthető ágyon, fejjel fölfelé helyzetben folyamatosan

Rövidítések: HUT = head-uprigh tilt table; NCS = neurocardiogen ref
lex-syncope; VVS = vasovagalis syncope; AVRT = atrioventricularis
reciprok tachycardia. AFib = pitvarremegés; AVNRT = AV-nodalis 
reentry-tachycardia; VA = ventriculoatrialis

emeljük függőleges irányba 60-80°-ig, miközben m érjük 
a pulzusszám ot és az artériás vérnyomást (29). A vi
szonylag egyszerű vizsgálattal a testhelyzetváltozást kí
sérő -  elsőrendűen az autonóm idegrendszer által szabá
lyozott -  adaptív cardiovascularis reflex-mechanizmu
sokról kapunk összképet. Pozitív HUT-vizsgálatról ak
kor beszélünk, ha az asztal emelése kapcsán syncopét 
vagy praesyncopét kiváltó artériás hipotenzió és/vagy 
bradycardia jelentkezik (29). Ma m ár számos klinikai 
vizsgálat egybehangzóan bizonyítja, hogy a recurrens 
syncope a betegek kb. 30-60% -ában testhelyzetváltozás
ra bekövetkező kórosan erős vasodepresszor és/vagy 
cardioinhibitoros reflex-válaszra vezethető vissza (28). 
A cardiovascularis reflex-syncopék ezen jellegzetes és a 
natív HUT-vizsgálat pozitivitása alapján viszonylag 
könnyen felismerhető formáját újabban neurocardiogen 
reflex-syncopének (NCS) nevezik, de használatos a Lewis 
által bevezetett (1932) vaso-vagalis syncope (VVS) elne
vezés is (29).

A jelen kazuisztika célja egy recidiváló syncopében 
szenvedő beteg kortörténetének bemutatása, akiben 
HUT-vizsgálattal NCS fennállását bizonyítottuk. Az esz
méletvesztéssel járó rosszullétek fellépését pacem aker 
(PM)-beültetés után bevezetett kombinált gyógyszeres 
kezeléssel (disopyramid + bisoprolol + theophyllin) si
került megelőzni, mindazonáltal a PM -implantatiót kö
vető időszakban rejtett posteroseptalis Kent-köteget fel-
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használó AV-reciprok tachycardia (AVRT) ismételt fel
lépését észleltük. Az esetism ertetés kapcsán alkalom nyí
lik a NCS és a paroxysmalis supraventricularis tachy- 
arrhythm iákhoz társuló syncopék patofiziológiai össze
függéseinek és az elkülönítő diagnosztika nehézségeinek 
rövid megbeszélésére.

Esetismertetés

A jelenleg 77 éves férfi (B. A.) szívdobogásérzéssel és/vagy múló 
eszméletvesztéssel járó rosszullétei az 1980-as évek közepén 
kezdődtek. Orvosai néhány alkalommal paroxysmalis pit- 
varfibrillációt (AFib) észleltek és „coronariasclerosist” kóris- 
méztek. Egy 1986. augusztus 9-én jelentkező rosszullét kapcsán 
típusos reguláris -  mély légvételre szűnő -  AVRT-t regisztrál
tak, a Kent-köteg jelenlétét jelző ritmuszavart azonban nem is
merték fel. Az intézeti kivizsgálás során bevezetett kombinált 
gyógyszeres kezelés (Digoxin + Chinidinum sulfuricum) célja a 
AFib-os attakok megelőzése volt. A verejtékezéssel, elsápadás- 
sal és hányingerrel kezdődő, mindig függőleges testhelyzetben
-  legtöbbször trolibusz-megállóban történő várakozás közben
-  jelentkező malignus syncopék (> 6 epizód/év) miatt a beteget 
számos alkalommal sürgősséggel szállították gyógyintézetbe. A 
spontán szűnő, neurológiai deficit nélkül lezajló „collaptiform” 
rosszulléteket -  az ambuláns fizikális, 24 órás EKG (Holter) és 
echokardiográfiás vizsgálat kóros eltérést nem mutatott -  a ko
rábban dokumentált paroxysmalis AFib-val hozták összefüg
gésbe. Kiderült, hogy a betegnek nyaki spondylarthrosisa van, 
ami alapján más észlelők az ismétlődő syncopét tranziens ver
tebrobasilaris ischaemiára vezették vissza. A „keringésjavító” 
farmakoterápiás próbálkozások (Nootropil, Trental 400, Cavin- 
ton, Mydeton) sikertelenek voltak, az eszméletvesztések rendre 
visszatértek. A beteg beszámolt a diureticum-bevétel tudat
vesztést facilitáló, prosyncopés hatásáról is, ezt azonban az 
elégtelen K+/Mg2+-pótlással hozták összefüggésbe.

A beteget első alkalommal 1994 márciusában észleltük. A 
kórelőzményi adatok és a rendelkezésre álló leletek alapján a 
syncopék etiológiáját tisztázatlannak tekintettük és klinikai 
kivizsgálásra került sor. A jó általános állapotban lévő normo- 
tenziós (140/90-125/80 Hgmm, pulzusszám 60-65/min) férfi 
eszméletvesztésre, ortosztatikus hipotenzióra hajlamosító 
gyógyszert (nitroglicerin, prazosin, angiotenzin-konvertáló 
enzimgátló, Ca-antagonista) nem szedett. A fizikális vizsgálat 
során kóros eltérést nem találtunk, a szív és az arteria carotisok 
felett systolés zörejt nem hallottunk. A két kar artériás vér
nyomása között különbség nem volt és negatívnak bizonyult a 
Schellong-próba is. Carotis sinus masszázs során sem cardioin- 
hibitoros reflex-válasz (>3 s sinus-arrest és/vagy AV-blokk),

140 
120

_  100 
I  80

5  60
S  40 
m 20

0
—20 i l i  i i i i  i+vj

800 900 1000 1100 1200 1300 U00 1500 1600 
idő (sec)

1. ábra: A head-up tilt table vizsgálat során a 22. percben 
a systolés vérnyomás (SBP) 30 Hgmm-re csökkent és 15 sec-os 
vasodepresszor syncope jelentkezett; a következő percben 
mérsékelt szívfrekvencia (HR)-csökkenés (70/min-»50/min) 
is megfigyelhető volt

sem artériás vérnyomáscsökkenés nem jelentkezett, a recur
rens syncope carotis sinus hyperaesthesiás eredetét tehát ki le
hetett zárni. Vérkémiai eredményei (vérkép, vérsejtsüllyedés, 
vércukor, vese- és májfunkciós paraméterek, elektrolytok) nor
málisak voltak; tünetet okozó reaktív hypoglycaemiát sem ora
lis glukózterheléssel, sem 24 órás éhezési próbával nem lehetett 
kiváltani. A standard 12 elvezetéses nyugalmi EKG-n 62/min si
nus ritmus látszott normális PQ és QT intervallummal, szabá
lyos morfológiájú QRS komplexusokkal és kamrai repolari- 
zációval. Futószalag-terheléses EKG-vizsgálat során fizioló
giás szívfrekvencia-válasz (65/min -» 140/min) mellett ST-sza- 
kasz/T-hullám eltérés, syncope nem jelentkezett (27). Az echo
kardiográfiás vizsgálat normális tágasságú, enyhén hypertro- 
phiás bal kamrát, kissé tágabb bal pitvart (43 mm) és jobb 
szívfelet, jó szívizomfunkciót igazolt; Doppler-módszerrel kicsi 
mitralis, aorta és tricuspidalis insufficientia volt megfigyelhető 
enyhén emelkedett becsült arteria pulmonalis csúcsnyomással 
(30-35 Hgmm). A radionuklid ventrikulográfia sem mutatott 
kórosat, a bal kamrai ejekciós frakció (LVEF) normális értékű 
(61%) volt. A nyaki gerinc röntgen vizsgálata ventralis csőr
képződéssel járó durva spondylarthrosist igazolt, a beteg neu
rológiai és vertebralis terheléses EEG vizsgálata azonban ne
gatívnak bizonyult, s nem mutatott eltérést a koponya kompu
tertomográfiás (CT) vizsgálata sem. Az aortaív, valamint az ar
teria carotis- és vertebralis-rendszer digitális szubtrakciós an- 
giográfiája (DSA) stenosis jelenlétét kizárta, az áramlási viszo
nyok normálisnak bizonyultak. A dipyridamol (Persantin®; 
Boehringer Ingelheimj-terheléses, tomográfiás (SPECT) leké
pezéssel elvégzett TI201 szívizom-szcintigráfia során felvető
dött tranziens posterior ischaemia gyanúja, a coronarographia 
azonban ép koszorúérrendszert igazolt, azaz klinikailag jelen
tős, a syncopékkel összefüggésbe hozható ischaemiás szív- 
betegség fennállását ki lehetett zárni.

A beteg részletes kardiológiai és neurológiai kivizsgálása 
nem derített fényt a recurrens syncope okára, ezért a kardioak- 
tív gyógyszerek öt féléletidős kihagyását követően, éhgyomor
ra „natív” head-up tilt table (HUT) vizsgálatot végeztünk (8). A 
próba során noninvazív módon, fotopletizmográfiás elven mű
ködő, számítógéphez csatlakoztatott újjvérnyomásmérővel [FI- 
NAPRES 2300 (Ohmeda, Japán)] folyamatosan mértük és re
gisztráltuk az artériás vérnyomást és a pulzusszámot (11). A 
beteg vérnyomása fekvő helyzetben 110/80 Hgmm, pulzusszá-
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2. ábra: Anterográd ingerületvezetésre képes Kent-köteg 
jelenlétében sinus-ritmus (A) és antidrom AV-reciprok 
tachycardia (AVRT; C) idején egyaránt látható a kamrai 
praeexcitatio jeleként delta-hullám. Az ún. rejtett Kent-köteg 
csupán retrográd, ventriculoatrialis ingerületvezetésre képes 
(B), ezért az ilyen betegekben delta-hullámot sohasem látunk 
és kizárólag orthodrom AVRT fellépésére van lehetőség
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ma 70/min volt. A csendes laboratóriumban elhelyezett dönt
hető asztal síkját 4°/perc sebességgel 70°-ig emeltük. A 22. perc
ben a systolés vérnyomás 30 Hgmm-re csökkent és a spontán 
jelentkező tudatvesztés előtt is megfigyelt prodromalis tünetek 
(verejtékezés, gyengeségérzés, hányinger, „fénylő pontok”) ész
lelése után kb. 15 s-ig tartó eszméletvesztéssel járó vasodep- 
resszor syncope alakult ki; a pulzusszám a 23. perc körül 
kezdett csökkenni 70/min-ról 50/min-ra (1. ábra). A próba 
megszakításával vízszintes helyzetben a vérnyomás és a pul
zusszám normalizálódott, s a beteg eszméletét visszanyerte. A 
klinikai kép és a HUT-próba eredménye alapján vasodepresz- 
szoros típusú neurocardiogen reflex-syncopét (NCS) diagnosz
tizáltunk. Ezt követően tájékoztattuk a beteget arról, hogy a 
tartós álló testhelyzetet és vízhajtó szedését kerülni kell; el
mondtuk azt is, hogy tartson konyhasóban gazdag étrendet és a 
prodromális tünetek észlelésekor lábait felpolcolva azonnal 
feküdjön le. Gyógyszeresen ß-antagonista oxprenolol (Trasi
cor®, 60 mg/nap) és antiarrhythmiás/vagolyticus kinidin (Chi- 
niodinum sulfuricum®, 80 cg/nap) adását tanácsoltuk.

Az említett életmódbeli tanácsok és farmakoterápiás in
tézkedések ellenére a syncopék ismétlődtek. Az újabb 24 órás 
Holter-monitorozás sem mutatott sinuscsomó betegségre (SSS) 
jellemző EKG-eltéréseket, mindazonáltal az egyetem Szívsebé
szeti Önálló Osztályán -  jó AV-nodalis ingerületvezetési funk
ció (Wenckebach-pont > 125/min) detektálása után -  pace
maker (PM)-implantatio történt: Telectronics ENCOR 330-848 
típusú bipoláris elektródot vezettek a jobb fülesébe és az elekt
ródhoz Telectronis META MV 1202 típusú, AAIR üzemmódra 
programozott pacemakert kapcsoltak. 4

4. ábra: a 3. ábrán bemutatott tachycardia Vi-elvezetésének 
nagyított képén jól láthatók az ST szakaszra „ráülő” retrográd 
P-hullámok. A retrográd pitvari aktiváció ilyen időbeli 
fellépése és a 120 ms-os RP intervallum leginkább 
AV-járulékos pályát felhasználó AVRT-ra jellemző

A PM-beültetés utáni hónapokban szemmel látható esz
méletvesztés nem jelentkezett, de prodromális tünetekkel járó, 
lefekvésre szűnő praesyncopék továbbra is előfordultak és több 
alkalommal észleltünk iv. verapamillal megszüntethető, pos- 
teroseptalis lokalizációjú (10) rejtett (kizárólag ventriculoatri- 
alis irányú ingerületvezetésre képes; 2. ábra) Kent-köteg jelen
létére utaló AVRT-t (3-4. ábra).

A NCS és az AVRT/AFib együttes előfordulását mérlegelve 
kombinált fenntartó oralis verapamil (240 mg/nap Vera
pamil®) + kinidin (60 cg/nap Chinidinum sulfuricum®) terá
piát kezdtünk, mindazonáltal néhány panaszmentes hónap 
után -  gravitációs stressz (felvonóban történő utazás) hatására 
-  ismét VVS lépett fel. Klinikai felvételt követően kombinált 
disopyramid (300 mg/die Palpitin®) + bisoprolol (5 mg/die 
Concor®) + aminophyllin (375 mg/die Euphylong Retard®) 
kezelést (29) vezettünk be és egy héttel később „on-drug” intra
cardialis szív-elektrofiziológiai vizsgálatot végeztünk (5). A si
nuscsomó feléledési idő normális értékű (< 1400 ms) volt; a 
programozott elektrostimulációt (PES) egy (S1S2), majd kettő 
( S 1 S 2 S 3 ) ,  csökkenő kapcsolási idővel leadott extraingerrel 
végeztük, AVRT-t azonban sem pitvari, sem kamrai extrastimu- 
lussal nem lehetett kiváltani. Egy későbbi, gyógyszermentes 
időszakban a programozott ingerléssel kiváltott reentry-tachy- 
cardia során a His-köteg refrakter szakában a jobb kamrai sep
tum anterobasalis részén leadott kamrai extrastimulussal pit
vari praeexeitatiót lehetett kiváltani, ami egyértelműen bi
zonyította a rejtett akcesszórius pálya jelenlétét.

A két kórkép egyidejű fennállására való tekintettel a Pal
pitin + Concor + Euphylong Retard kezelés folytatása mellett 
döntöttünk: a betegnek klinikai syneopéje és supraventricu
laris tachyarrhythmiás (AVRT, AFib) paroxysmusa 16 hónapja 
nem volt, s VVS-t HUT-vizsgálattal sem lehetett provokálni.

Megbeszélés

A VVS olyan -  a Von Bezold-Jarisch reflex aktivációjára 
visszavezethető -  cardiovascularis események láncolata, 
amely eszméletvesztést okozó hipotenzió + bradycardia 
szindróm ába torkollik (16, 24). Legismertebb form ája a 
corticohypothalamikus eredetű közönséges ájulás 
(„common faint”), amelyet fájdalom, psychés stressz 
vagy vérvétel vált ki (centrális VVS; 30). A vasovagalis 
reakció/NCS m ásik formája az ún. perifériás típus, am e
lyet arra hajlamos egyénekben ortosztatikus/gravitációs 
stressz (tartós egy helyben történő állás, felvonóban tö r
ténő utazás, HUT-vizsgálat), hypovolaemia/vérzés, h ir
telen bekövetkező preload-csökkenés (köhögés, nyelés, 
tüsszentés, vizelés, székelés), kam rai kifolyási obstrukció
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(aorta-stenosis, hypertrophiás obstruktiv cardiom yopa
thia, pitvari myxoma, m űbillentyűobstrukció), paroxys
malis tachycardia (AFib, AVRT), coronarographia, in t
ravascularis instrum entáció, inferior akut m yocardium 
infarktus, pacemaker-szindróma, gyógyszerek (nitrogli- 
cerin, izoproterenol), fizikai terhelés vált ki (30).

Normális autonóm szabályozás esetén a vénás telődés és a 
töltőnyomás csökkenése a kamrai mechanoreceptorok feszü
lésének csökkenését váltja ki a belőlük kiinduló nem myelini- 
zált afferens C-rostok aktivitáscsökkenésével együtt (30). Utób
bi másodlagos, pulzusszám-növekedéssel és arteriolás va- 
soconstrictióval együtt járó agytörzsi sympathicus reflexválasz 
révén emeli az artériás vérnyomást, ami kompenzálja a keringő 
vértérfogat alsó végtagba történő disztribúciójára visszavezet
hető preload-csökkenést (30). Kóros körülmények között az 
előbb felsorolt állapotokban a sympathoadrenalis tónus
fokozódás excesszív kontraktilitás növekedéshez vezet, ami a 
csökkent vénás visszafolyás miatt „üresen” öszehúzódó, hyper- 
kontraktilis szívkamrák falában lévő stretch-receptorok ak- 
tivációjával jár együtt; a mechanoreceptorokból kiinduló és a 
nyúltvelőt a bolygóidegben elérő C-rostok túlzott stimulációja 
a nucleus tractus solitarius közvetítésével extrém mértékű, 
abrupt efferens vagustónus fokozódást, ili. sympathicus gátlást 
okoz (30, 31). A rezisztenciaerek hirtelen tágulata által elő
idézett artériás hipotenzió és bradycardia az agyi perfúzió kri
tikus (<30 ml/min x 100 g) csökkenése révén eszméletvesz
téshez, VVS-hoz vezet.

Permanens vagy paroxysm alis szívritmuszavar egy
idejű jelenléte megnehezíti a VVS felismerését, hiszen az 
organikus szívbeteg arrhythm iáját (sinuscsomó beteg
ség, paroxysmalis AV-blokk, AVNRT/AVRT, pitvarlebe
gés, AFib, kamrai tachycardia) hajlamosak vagyunk oki 
összefüggésbe hozni a többnyire anamnesztikus, nem  
dokum entált syncopével (3, 4, 14). Az utóbbi évek vizs
gálatai derítettek fényt a rra , hogy a paroxysmalis sup
raventricularis tachyarrhythm iákban (AVNRT/AVRT, 
AFib) nem ritkán előforduló múló tudatvesztés oka nem  
szükségképpen a ritm uszavar szapora volta, hanem  az 
AV-aszinkróniára és diasztole-rövidülésre visszavezet
hető csökkent kamratelődés és verővolumen-csökkenés, 
iniciális adrenerg izgalom és hyperkontraktilis kam 
ram űködés következtében fellépő kamrai m echanore- 
ceptor izgalomra visszavezethető másodlagos vasova- 
galis reakció (3, 14). Pitvarrem egésben az em lített pa- 
tofiziológiai tényezőkön kívül számolni kell a pitvari 
contractio kieséséből szárm azó kamratelődés csökke
néssel is (3). Csaknem ugyanez elmondható az AV- 
csom ót érintő, retrográd ventriculoatrialis (VA) inge
rületvesztéssel járó reen try  tachycardiákról is, hiszen tí
pusos (lassú/gyors) AVNRT-ban a pitvari systole egy
beesik a kamrai contractióval, bypass köteget fel
használó AVRT-ban pedig 50-120 ms-mal követi azt (6, 
10). Esetünkben az ST-szakasz idején észlelhető retro 
grád P-hullám és a 120 m s-os RP-idő (4. ábra) AVRT fenn
állását valószínűsítette, hiszen a közönséges AVNRT-ra a 
60 m s-nál rövidebb, az atípusos formára pedig a nagyon 
hosszú RP-idő jellemző. Az elmondottakból következik, 
hogy typusos AVNRT-ban a retrográd P-hullám bele
olvad a QRS komplexus term inális részébe („rövid RP- 
tachycardia”, RP<60 m sec), az atípusos form ára pedig a 
késői, T-hullám után elhelyezkedő retrográd P-hullám 
(„hosszú RP-tachycardia”, RP > PR) jellemző (6,7,10). Az 
invazív szív-elektrofiziológiai vizsgálat elvégzését első
sorban a közbülső VA ingerületvezetési idővel (RP > 60

msec, de RP<PR) járó variáns, „lassú/lassú” AVNRT 
egyértelmű kizárása tette szükségessé, mivel az EKG-kép 
(RP = 120  msec, PR = 260 msec) ezzel az újonnan megis
m ert AVNRT-formával is összeegyeztethető volt.

Klinikai szempontból is rendkívül lényegesek azok a ku
tyakísérletes vizsgálatok, amelyek azt bizonyítják, hogy az 
50-100 ms-os VA-idővel járó retrográd ingerületvezetés he- 
modinamikai hatásai a legkedvezőtlenebbek: a bal kamrai vég- 
systolés és végdiastolés nyomás, valamint a verőtérfogat csök
kenése ilyenkor a legnagyobb mértékű (17). Leitch és mtsai re
guláris paroxysmalis supraventricularis tachycardiában szen
vedő betegeken (AVNRT, AVRT) végeztek vízszintes és 60° 
head-up tilt testhelyzetben intracardialis szív-elektrofiziológiai 
vizsgálatot (14). Azt találták, hogy a programozott ingerléssel 
indukált reciprok tachycardiához semivertikális testhelyzetben 
-  a tachycardia frekvenciájától függetlenül -  nagyobb mértékű 
artériás középnyomásesés társul és gyakrabban jelentkezik tu
datvesztés. Az autonóm vazoregulációs zavar maghatározó 
patogenetikai jelentőségére utal Leitch és mtsai azon megfi
gyelése is, amely szerint azok a betegek, akik tilt-helyzetben 
kiváltott PSVT kapcsán eszméletüket vesztik, ugyanilyen reak
ciót mutatnak sinus-ritmus idején végzett HUT-vizsgálat során 
is (14). Brignole és mtsai a paroxysmalis AFib-hoz társuló syn
cope patomechanizmusát elemezték: megállapították, hogy a 
60°-os tilt-helyzetben pitvari burst-ingerléssel provokált AFib 
átvezetett kamrai frekvenciája és a systolés vérnyomáscsök
kenés közötti korreláció gyenge (r = 0,35) és öt betegben a syn
cope 130/min-nél kisebb kamrai frekvenciánál jelentkezett (3). 
A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a paroxysmalis 
AFib-hoz társuló eszméletvesztés oka az esetek jelentős 
részében neurocardiogen reflex-syncope (3).

A jelen dolgozatban bem utatott, paroxysmalis supra
ventricularis tachycardiában és NCS-ben szenvedő beteg 
klinikai syncopéjét Holter-m onitorral egyetlen alkalom
mal sem sikerült dokum entálni, a páciens által praesyn- 
cope alatt vagy az eszméletvesztés megszűnte után ak
tiválható (loop-memóriás) EKG-regisztráló berendezés
sel pedig nem rendelkezünk. Az elmondottakból követ
kezik, hogy esetünkben a tudatvesztéshez vezető pato- 
fiziológiai események pontos sorrendjét nem  tudjuk 
meghatározni. Az egyik lehetőség az, hogy az epizodikus 
ritm uszavar (AVRT/AFib) indukál olyan autonóm  ideg- 
rendszeri vazomotor szabályozási zavart (sym pathoad
renalis izgalom -»  reaktív parasym pathicus tónus
fokozódás), amelynek a végkifejlete VVS. Nem kizárt 
azonban az sem, hogy a sympathicus idegrendszer iz
galmát követő vagustónus-fokozódás pitvari acetil-ko- 
lin-excesszus révén AFib-ot vált ki (3), ami a hemodi- 
nam ikai állapot rosszabbodása révén syncopéhez vezet. 
A vagustónus-fokozódás által előidézett AV-nodalis 
vezetéskésés talaján olyan időzítésű kam rai extrasystole 
fellépésére is van lehetőség, amely a rejtett Kent-kötegen 
visszavezetődve orthodrom  AVRT-t indít be (16); a klini
kai tachycardia az autonóm  idegrendszeri „circulus viti- 
osus-t” tovább erősítve függőleges testhelyzetben VVS-t 
válthat ki.

Ami a kétféle tachyarrhythm iában szenvedő NCS-s 
beteg kezelését illeti, a végleges pacemaker-implantatiót 
követően bevezetett kom binált kinidin + verapamil te
rápia mellett a praesyncopével/eszméletvesztéssel járó 
rosszullétek ismétlődtek. A NCS pacemaker terápiájával 
kapcsolatos ellentmondó és többnyire kedvezőtlen kli
nikai tapasztalatok arra a tényre vezethetők vissza, hogy 
az elektroterápia csupán a vasovagalis reakció cardioin- 
hibitoros patofiziológiai összetevőjének megelőzésére
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képes, a hirtelen és rendszerint a bradycardia fellépése 
előtt bekövetkező vasodepressor válasz/artériás hypo- 
tenzió ellensúlyozására nem (21, 28). NCS-ben az AV- 
szekvenciális „dual-chamber” rendszereket részesítik 
előnyben, de beszámoltak pitvari ingerléssel sikeresen 
kezelt VVS-s betegekről is (13). Esetünkben AAIR üzem 
m ódra program ozott pitvari pacem aker beültetésére 
került sor, a pitvari ingerléstől ugyanis -  a hemodina- 
mikai előnyökön túl -  az AFib-os attakok gyakoriságá
nak több szerző által leírt csökkenését is reméltük (25). 
Később egy újabb, szemmel látható syncope fellépését 
követő klinikai észlelés során kom binált disopyramid + 
bisoprolol + theophyllin kezelést vezettünk be (19), ami 
mellett a beteg 16 hónapja tünet- és panaszmentes. A 
disopyram id (Palpitin) alkalmazása NCS-ben több 
szempontból megalapozott: kifejezett negatív inotrop 
hatás révén gátolja a hiperkontraktilis kam ram ű
ködéshez társuló m echanoreceptor-stimulációt, a szer 
m arkáns antikolinerg és perifériás érszűkítő aktivitása 
pedig a VVS parasympathicus izgalmi szakában előnyös, 
hiszen mérsékli a vasodilatatiót és bradycardiát (19,28); 
esetünkben természetesen hasznát vesszük a Na+-csator- 
na blokkoló antiarrhythm icum  antifibrilláns és Kent- 
köteg refrakteritást megnyújtó szív-elektrofiziológiai 
hatásának is (9). A ßi-szelektiv, intrinsic sympath- 
omimeticus aktivitással nem rendelkező, negatív inotrop 
bisoprolol (Concor®) szintén csökkenti a kam rai mecha- 
noreceptor-aktivitást és jelenlétében -  a VVS katec- 
holaminerg szakában -  szabadon érvényesülhet az a -re- 
ceptor izgalom perifériás érszűkítő hatása (19, 28). A 
theophyllin (Euphylong Retard) NCS-ben em pirikusan 
megfigyelt védő hatásának m echanizm usát nem ism er
jük, s csupán feltételezés, hogy a m etil-xantin syncopét 
megelőző effektusa az endogén adenozin purinerg 
transzm isszión alapuló értágító és negatív kronotrop 
hatásának gátlására vezethető vissza (28,29).
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

BELGYÓGYÁSZAT

A közösségben szerzett tüdőgyulla
dások prognózisa és kimenetele (Me- 
taanalizis). Fine, M. J., Smith, M. A., 
Carson, A. C. és mtsai (200 Lothrop St. 
Ikontefiore University, Hospital, 
UPMC, Suite E 820, Pittsburg PA 
15213-2582, USA). JAMA, 1996, 275, 
134.

A közösségben szerzett tüdőgyulla
dások (Community-Acquired Pneu
m onia -  CAP) klinikuma nem egy
séges. Előfordulhat a tünetek gyors 
megszűnése, ezzel szemben kísérheti 
a tüdőgyulladást súlyos szövődmény 
és halálhoz is vezethet. A tanulmány 
az elmúlt három  évtizedben a kö
zösségben akvirált tüdőgyulladások 
prognózisával foglalkozó közlemé
nyeket vizsgálta át. Az irodalom átte
kintésének célja: 1. a letalitással össze
függésbe hozható faktorok meghatá
rozása és befolyásoló szerepük érté
kelése; 2. valamint a prognózissal 
kapcsolatos összes param éter megál
lapítása volt.

A M edline-ban szereplő angol 
nyelvű, hum an felnőtt vonatkozású, a 
közösségben szerzett tüdőgyulladá
sok prognózisával foglalkozó közlé
seket keresték ki, amelyek 1966. ja 
nuár és 1995. június 15. között jelen
tek meg (4573). Ezekből kizárták a 
nosocomialis pneumoniákkal, a nem 
infektív eredetű tüdőgyulladásokkal, 
az AIDS-esekben kialakult pneum o
niákkal foglalkozó tanulmányokat. 
Nem vették figyelembe a kevés eset
számú (25-nél kevesebb), vagy egyes 
esetismertetéseket tartalm azó cikke
ket, a referátum okat és az eredeti ada
tok nélküli szerkesztőségi hozzászó
lásokat, az antibiotikum  hatékonysági 
vizsgálatokat és a gyermekekkel fog
lalkozó közleményeket (18 éven alu
liak). Ezen kritérium okat két személy 
egymástól függetlenül vizsgálta. A 
prognosztikai faktorok és a szövőd
mények letalitáshoz való viszonyát a 
Mantel-Haenszel féle metódussal al
kalm azott valószínűségi hányados és 
szóródás, valam int 95% konfidencia
intervallum számítás alapján vizsgál
ták.

Végül is 127 tanulm ány felelt meg a 
kritérium oknak, melyekben 33 148

beteg adatai szerepeltek (a tanulm á
nyok esetszáma 27-14 199 közötti 
volt). A feldolgozott esetismertetések 
48,8%-a prospektiv, 43,3%-a retro 
spektív volt. Az összegző tanulm á
nyokból 84 csak hospitalizált betegek
kel foglalkozott, 43 közlemény speciá
lis etiologiájú eseteket ism ertetett, ti
zenhárom  cikk intenzív osztályon 
tö rtén t kezeléseket részletezett, 12 ta
nulm ány a bacteriaemiával járó ese
teket figyelte meg. hat tanulm ány fog
lalkozott ambuláns betegellátásban 
részesült és kórházban kezelt betegek 
adataival.

Az irodalom  a fertőzés kialakulásá
nak helye alapján kórházban szerzett 
és közösségben szerzett infekciókat 
különböztet meg. Ezektől el szokták 
különíteni az idősek ápolására léte
sített otthonokban bekövetkezett fer
tőzéseket. Jelen cikk a közösségben és 
a „nursing home”-ban bekövetkezett 
tüdőgyulladásokat együtt említi.

Demográfiai adatokra és a pneu- 
m onián kívül fennálló megbetegedé
sekre kevés cikk tért ki, így ezekre vo
natkozó reprezentatív param éterek 
nem  voltak nyerhetők a meta-analízis 
elvégzése során. 92 cikk 27 943 közölt 
esetéből 56,6% volt férfi, 18 tanul
m ányban szereplő 3 560 eset közül 
43,3% volt fekete bőrű. 85 cikk is
m ertette az átlagos életkort, az ezek
ből szám ított átlagos életkor 61 év 
volt. A három leggyakrabban is
m ertetett hajlamosító tényező a do
hányzás (38 tanulm ány 4 958 betegé
ből 48,6% dohányzott), a tüdőbeteg
ség (47 cikk tett erről említést, így 
22 066 beteg 2,7%-ában fordult elő) és 
a pangásos szívelégtelenség volt (22 
tanulm ány 17 397 betege közül 26,2%- 
ban volt).

Az analízisben szereplő összes eset 
(33148 beteg) letalitása 13,7% volt. 
Legalacsonyabb halálozás a kórház
ban és ambulanter kezelt esetekben 
fordult elő (5,1%), ennél gyakoribb 
volt a kórházban kezeltek esetén 
(13,6%), az idős korúaknái (17,6%), a 
bacteriaem iával járó esetekben 
(19,6%). Magas volt a letalitás az idő
seket ápoló otthonokban jelentkező 
esetekben (30,8%) és az intenzív osz
tályokon ápoltaknál (36,5%).

Tizenkilenc faktort találtak a le
talitással összefüggésbe hozhatónak,

melyek közül 11 bizonyult szignifi
káns jelentőségűnek. Ezek a követ
kezők voltak: férfi nem, pleuralis 
érintettségre utaló m ellkasi fájda
lom, tachypnoe, hypotensio, hypo
therm ia, diabetes m ellitus, dagana
tos betegség, idegrendszeri m egbe
tegedés, leukopenia, bacteriaem ia és 
rtg-nel igazolt több tüdőlebenyt 
érintő elváltozás.

Szoros összefüggés volt k im utatha
tó a tüdőgyulladás kórokozója és a 
letalitás között. A baktérium ok közül 
a Chlamydia psittaci (0%), a Coxiella 
burneti (0,5%) és a Mycoplasma pneu
moniae (1,4%) halálozása volt a leg
alacsonyabb. A legmagasabb letalitás 
Pseudomonas aeruginosa (61,1%), 
Klebsiella species (35,7%), Escherichia 
coli (35,3%) és Staphylococcus aureus 
(31,8%) pneum oniában volt. Influen
za B és Adenovirus pneum oniában 
senki sem halt meg. Egyéb vírusok 
esetén a letalitás 5-9% között volt. 
Ismeretlen m aradt az etiológiai ágens 
11229 esetben, ebben a csoportban a 
halálozás 12,8% volt.

Kísérő betegségről 41 tanulm ány
ban számoltak be, melyek leggyak
rabban 4 csoportra voltak oszthatók: 
az infekcióval összefüggésbe hozha
tók, a tüdőt, a cardiovascularis rend 
szert, a gastrointestinalis trak tust 
vagy a májat érintők.

Ä tünetek elmúlását csak 7 tanul
mány kísérte nyomon és 9 szám olt be 
a m unkába való, ill. szokásos aktivi
táshoz való visszatérésről.

A meta-analízis készítői a közös
ségben szerzett tüdőgyulladásokat je
lentős arányban találták halálos k i
menetelű megbetegedésnek. A letali
tás az intenzív osztályokon volt a leg
magasabb. Összefüggés volt k im utat
ható az etiológiai tényezővel és egyéb 
prognosztikai faktorokkal. A letalitá- 
son kívül egyéb prognosztikára vo
natkozó megállapításokhoz a vizsgált 
összefoglalók adatai nem voltak elég
ségesek.

Arányi Zsuzsa dr.

Tonsillitist követő szeptikémia esete 
meningitissei és konszumpciós co- 
agulopathiával, mint mononucleosis 
infekciósával együtt előfordult pansi- 
nusitis szövődménye. Busch, N. és m t
sai. (Med. Klinik II und III, Inst, für 
Med., Mikrobiologie und Klinik für 
Radiol., Diagnostik, Klinikum der
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Technischen Hochschule, Aachen, Né
metország): Dtsch. med. Wschr. 1996, 
121,94.

Az orrgaratüregben, a gyomor-bél- 
traktusban és női genitáliákban talál
ható fusobaktérium necrophorum tulaj
donképpen obiigát anaerob Gram-ne- 
gatív saprophyta, infekciója viszont sú
lyos lefolyású szepszishez vezet, ami el
ső leírója után Lemierref.post-anginás 
szepszis néven is megtalálható az iro
dalomban. Főképpen fiatalok beteg
sége; az orr-garatüregi infekció után 
néhány nappal szeptikus metastasisok 
keletkeznek az ízületekben és a tüdők
ben, sokszor májelégtelenséggel együtt. 
A necrobacillosis ritkább szövődmé
nye osteomyelitis, endocarditis és me
ningitis. Konszumpciós coagulopathia 
rendkívül ritkán fordul elő és magas a 
mortalitása. Az angina eredete sokszor 
nem derül ki, mostanában viszont egy
re többen vetik fel a necrobacillosis és 
Epstein-Barr vírus-fertőzés közötti kap
csolatot.

Az ism ertetett 18 éves férfibeteg 
nyelési fájdalmakról és fejfájásról pa
naszkodott, aminek hátterében angi- 
na-tonsillarist és nagyobb nyaki nyi
rokcsomókat találtak, ezért ampicillin 
injekciókkal kezelték. A két nap m úl
va keletkezett foltos exanthem át 
gyógyszeres eredetűnek tarto tták  és a 
terápiát ezért Roxithromycinnel foly
tatták, eredmény nélkül. Láza conti
nua jellegű, nyirokcsomói testszerte 
megnagyobbodtak, hepato-splenoge- 
malia és icterus kíséretében. Az ujjhe
gyeken petechiák tűntek fel. A póz. 
Paul-Bunnel próba és az emelkedett 
EBV-IgM titer alapján biztosnak lát
szott, hogy a betegnek mononucleosis 
infectiosája van. Állapota csak átm e
netileg javult, mivel néhány nap el
teltével súlyos meningitis m iatt kellett 
újból intézetbe szállíttatni. A liquor- 
lelet bakteriális m eningitisre utalt 
(Prevotella bivia), a laboratórium i 
param éterek konszumpciós coagulo- 
pathiára voltak jellemzőek (Throm- 
bocytaszám: 20000/pl, csökkent AT- 
III és Quick érték, kim utatható fibrin- 
hasadási termékek). A súlyos szepszis 
forrását keresve derült ki pansinu- 
sitis, érintve mindkét sinus maxilla- 
rist és ethmoidalist. Eredménytelen 
további antibiotikus terápia után m ű
tétre került sor az üregek feltárásával, 
melyekből gennyes, haem orrhagiás- 
nekrotikus masszát szívtak le, majd 
drént helyeztek be. A vérből fusobak

térium necrophorum tenyészett ki. A 
konszum pciós coagulopathia keze
lése friss plasm a adásával és AT-III- 
mal sikeresnek bizonyult. További an
tibiotikus terápiát chloramphenicol- 
lal egészítették ki m inden eredmény 
nélkül, mivel a szeptikus lázmenet 
nem változott és a beteg olyan súlyos 
állapotba került, hogy mesterséges 
lélegeztetésre, sőt tracheotom iára volt 
szükség. Az eredm ényt tulajdonkép
pen m etronidazol hozta meg, mely
nek hatására 4 nap múlva láztalanná 
vált, az idegrendszeri tünetek m ara
dék nélkül visszafejlődtek és mes
terséges lélegeztetésre sem volt többé 
szükség.

A betegség m ortalitása az antibio
tikus éra előtt 90% fölött volt, de még 
ma is 30% körül van. Intravasalis kon- 
szumptív coagulopathiával eddig 6 
esetet közöltek, melyek közül kettő 
halálos lefolyású volt. Fusobaktérium 
necrophorum  mintegy 60-70%-ban ki
tenyészthető, lipopolysaccharid en- 
dotoxint tartalm az, aminek A-lipid 
kom ponense felelős a virulenciáért, 
aktiválhatja a Hagemann-faktort (F- 
XII) ezzel az intrinsic alvadásrend- 
szert, em ellett a throm bocytákat is 
degranulálja és aggregálja.

A közleményben ismertetett szep
szis tulajdonképpen mononucleosis 
infekciosa után, szokatlanul hosszú idő 
múlva (24 nap) keletkezett, elősegítve a 
fusobaktérium  okozta sinusitist és 
meningitist. Általában érzékeny ben- 
zylpenicilinnel, chloramphenicollal, 
cephoxitinnel szemben, de gentamycin 
és erythromycin-rezisztens. A m etron
idazol baktericid antibiotikum, in vit
ro a legtöbb obligat anaerob ellen 
hatékony, viszont fakultatív és obligat 
aerobok ellen nem hat. Nemcsak a 
szövetekben, hanem a liquorban is 
magas koncentrációt ér el, ezért nek- 
robacillosisnak már a gyanúja eseté
ben, tanácsos legalább három hétig 
megszakítás nélkül adni.

Bán András dr.

Az amyloidosis gastrointestinalis 
megnyilvánulásai. Neef, B. és mtsai 
(M edizinische Klinik Krankenhaus 
Bad Cannstatt, Stuttgart). Dtsch. med. 
Wschr., 1995,120,1597.

A ritka amyloidosis oldhatatlan pro
teinek extracellularis lerakódása kü
lönböző szövetekben. Az amyloidpro-

tein szövettanilag am orph, homogen, 
eosinophil, kongóvörös festéssel po
larizált fényben zöldes, kettős törést 
m utató anyag. Elektronmikroszkóp 
alatt lineáris, merev fibrillumok laza 
hálózata béta-redős tertier s truk tú 
rában, amely védi a proteolytikus fo
lyamatok ellen. Minden életkorban 
előfordulhat.

Az amyloidosist az amyloid előpro- 
teinjei alapján osztályozzuk. A leg
gyakoribb előproteinek az im m un
globulinok könynyű láncainak és 
akutfázis-proteineknek a töredékei. 
Előbbi az AL-, utóbbi az AA-típusú 
amyloid. Az AL-amyloidosis idiopa- 
thiásan, vagy a könnyű láncok foko
zott termelésével járó betegségekben, 
pl. plasm ocytom ában, az AA-típus 
chronikus gyulladások folyamán, r it
kábban malignomában, vagy idiopa- 
thiásan jelenik meg.

A secunder amyloidosis rheum a
toid arthritis (48-62%), idült gyul
ladásos bélbetegségek, bronchiekta- 
sia, osteomyelitis, tüdő-tbc., Bechte- 
rew-kór, familiaris amyloidosis, dialy
sis, stb. kíséretében jön létre.

A generalizált amyloidosis folya
m án a gyomor-bél csatornában 98%- 
ban találunk elváltozásokat, a száj
üregtől a rectumig. A klinikai kép a 
lerakódás helye, kiterjedése és az 
amyloid típusa szerint igen változa
tos, a teljes panaszmentességtől a leg
súlyosabb szervi zavarokig, amelyek 
számos betegséget utánozhatnak. Min
den tisztázatlan emésztőszervi p a 
nasz esetén jogos lehet az amyloidosis 
differenciál-diagnosztikai felvetése, 
főleg ha hajlamosító alapbetegség is 
igazolható.

Az amyloidosis kezdeti klinikai tü 
netei nem jellegzetesek (levertség, 
súlycsökkenés). Az AL-amyloidosis 
48%-ban, az AA-típus 91%-ban vese
tünetekkel jelentkezik. Nyilvánvaló 
kardiális jeleket az AL-típus 27%-ában, 
az AA-ban igen ritkán találunk. A 
májban csaknem mindig vannak le
rakódások, de klinikailag csak olykor 
nyilvánulnak meg.

Az emésztőszervi tünetek az AA- 
amyloidosis 22%-ában fordulnak elő, 
az AL-típusuban csak néha. Az AA- 
amyloid főleg a vékonybél lam ina 
propriájában, az AL-típus a sima- 
izomzatában rakódik le. Az előbbi 
esetben klinikailag hasmenést, mal- 
absorptiót és occult vérzést, az u tób
biban m echanikus obstrukciót észle
lünk.

1822



Az amyloidosisban a lerakódások 
helyétől függően tarka klinikai ké
pekkel találkozhatunk: m alabsorp
tio (steatorrhoea, hypalbuminaemia, 
elektrolyt zavarok, vitamin hiányok), 
pseudotum or, átáramlási és m otilitási 
rendellenességek. A massiv lerakódá
sok daganatot utánoznak (passage za
var, vérzés). Ha az amyloid a gyom or
bélfal ereiben rakódik le, ischaemiát, 
infarctust, vérzést (10-45%) és bél- 
perforátiót okozhat. Az emésztő csa
torna simaizomzatában vagy az auto
nom idegeiben lerakodott amyloid 
motilitási zavarokkal jár (dysphagia, 
recidiváló hányás, obstipatio, idült 
hasmenés).

A szerzők részletesen ism ertetik az 
amyloidosis radiológiai, sonogra- 
phiás és endoszkópos vizsgálatait is.

Az amyloidosis differenciál-diag
nosztikájában a nephrotikus syndro
ma, a kardiomyopathia, a perifériás 
neuropathia, a kétoldali carpal-tunnel 
syndrom a említendő. Ezeken kívül az 
amyloidosis m ind radiológiailag, 
m ind endoszkóposán számos gastro
intestinalis betegséget utánozhat.

Az amyloidosis diagnózisát leg
többször a rectumból vett szövettani 
anyagban kim utatott amyloid lerakó
dás igazolja.

Az amyloidosis átlag túlélési ideje 
20,4 hónap. Az ötéves túlélés rátája 
19,6%. A leggyakoribb halálokok: ve
seelégtelenség, malnutritio, gyomor- 
bélvérzés, paralytikus ileus, perforatio.

Secunder amyloidosisban az alap
betegség kezelésével időnként regres- 
siót érhetünk el. Familiaris esetben 
folyamatosan adunk colchicint. Az 
idiopathiás alakban m elphalan/pred- 
nison kombinációval, colchicinnel, ill. 
dimethylsulfoxiddal kísérleteznek.

[Ref.: 1945-ben a kaposvári kórház
ban a négy hónapos front után sok 
traumás osteomyelitises beteg feküdt. 
Az idült betegek legtöbbje gyomor-bél- 
vérzés, malabsorptio (hasmenés, steator
rhoea), ileus, veseelégtelenség, elektro- 
lyt-zavar következtében halt meg. Va
lamivel szerencsésebbek voltak azok, 
akiknek a kifosztott, piszkos városban 
elszaporodott legyek álcái „tisztítot
ták ” a gennyes sebeit.]

Kollár Lajos dr.

Egy férfi 3 hónapon át tartó  súlycsök
kenéssel, ataxiával és zavartsággal.
Beversdorf, D. és mtsai (Section of 
Neurology, Departm ent of Medicine,

and Departm ent of Pathology, Dart- 
mouth-Hitchcock Medical Center 
One Medical Center Drive, Lebanon, 
NH 03756, USA; Division of Gast
roenterology of Vermont College of 
Medicine.) Lancet, 1996,347,446.

Perifériás vascularis betegség m iatt és 
2 éve B12-vitaminnal kezelt 63 éves 
férfi az utóbbi 3 hónapban étvágyta
lan, gyenge 5-10 kg-t fogyott, obsti- 
pál. Eközben progressiv ataxiája ala
kult ki, koncentrálási nehézségei van
nak és zavartan viselkedik. A vizs
gálatkor éber, de a dátum ban bizony
talan és nem ism eri fel az elnököt. 
Enyhe hyperreflexiát és törzsi ataxiát 
észleltek. Distalisan elveszítette a pro- 
prioceptív és a vibráció érzéseket.

A laboratóriumi leletei: Enyhe hy
pocalcaemia (2,02 mmol/1), hypalbu
minaemia (31 g/1), normális B12 szint 
és prothrom bin idő. Az E-vitamin 
koncentrációja 4,4 mg/1 (norm álisan 
több, mint 5,0), a liquorban em el
kedett a fehérje (1,81 g/1). Az agy MRI 
nem-specifikus fehérállomány elté
rést mutatott. A vékonybél biopsia 
coeliakiát derített ki.

Gluten-mentes étrendre és E-vita- 
m inra a mentális állapota és az ataxiá
ja javult. Egy év után 3,2 kg-t hízott.

Coeliakiában a gluten-indukálta bél- 
boholy-epithel károsodás m iatt mal
absorptio alakul ki hasmenés, steator
rhoea, hypocalcaemia, osteomalacia, 
coagulopathia, súlycsökkenés és neu
rológiai rendellenességek kíséretében.

A felnőttkori coeliakia idegrend
szeri megnyilvánulásai a cerebellaris 
ataxia, sensoros neuropathia, m yopa
thia, hyporeflexia és rohamok. Ú jab
ban dementiát is észleltek, amely nem  
reagál a gluten-mentes étrendre. Ez a 
tünetcsoport -  a dementia kivételével 
-  hasonlít az E-vitamin-hiányéhoz 
(ataxia, érzés-kiesés, areflexia és test
tartási zavarok), ezért E-vitamint 
kezdtek el adagolni.

A betalipoproteinaemiás betegek
ben a zsírban oldódó vitam inok szál
lításához szükséges lipoproteinek 
hiánya miatt hasonló neurológiai tü 
netek jönnek létre és ezek a betegek 
reagálnak az E-vitamin pótlására.

A szerzők úgy gondolják, hogy ez az 
első közlemény a dementiával járó 
coeliákiáról, amely gluten-mentes ét
rend és E-vitamin adagolás után meg
javult. Még tisztázatlan az E-vitamin- 
hiánynak a dementiában betöltött sze
repe. A szerzők az enyhe hypocalcae-

mián kívül más m alabsorptiv hypo- 
vitaminosist, infekciót vagy metaboli- 
kus zavart nem  észleltek.

Kollár Lajos dr.

ANYAGCSEREBETEGSÉGEK

A béta-3-adrenerg receptor -  az el
hízás oka és kezelése? (Szerkesztőségi 
közlemény) Arner, P. (Karolinska Ins
titute Huddinge, Sweden). N. Eng. J. 
Med. 1995,333,382.

Régen az elhízást a túltáplálkozásnak 
vagy az ülő életm ódnak tu lajdonítot
ták. A szervezet a zsírkészletét és az 
energia egyensúlyát igen bonyolult 
mechanizmussal szabályozza, amely
ben nagy szerepet visz az adrenerg 
rendszer.

A katecholaminok a zsírsejtekben a 
lipolysis, a barna zsírszövetben a ther- 
mogenesis stimulálásával mobilizál
ják az energiagazdag lipideket. E fo
lyamatokban nemcsak a béta-1- és a 
béta-2-, de a béta-3-adrenerg recep
torok is részt vesznek. U tóbbiak főleg 
a barna zsírszövetben fordulnak elő 
és abban a katecholaminok stim ulálta 
thermogenesist is közvetítik. A lipi- 
dek oxidációjával hőt term elnek és 
megszabadítják a szervezetet a zsír 
feleslegétől. (A barna zsírszövet em
berben a mellkas és a has nagy erei 
körül van szétszórva és sejtjei sok mi- 
tochondrium ot tartalm aznak.) A sok
kal nagyobb töm egű subcutan és zsi
geri fehér zsírszövet szerepe csupán a 
zsír tárolása.

A béta-3-adrenerg receptornak k i
sebb az affinitása a katecholaminhoz, 
ezért enyhe stressben a mellékveséből 
kiszabaduló kevés katecholamin után 
a barna zsírszövetben nem  nő a lipo
lysis és a zsír oxidációja, viszont fo
kozódik smypathicus idegi ingerre ét
kezés vagy hideg hatására, am ikor sok 
norepinephrin jelenik meg az ideg
végződéseken.

Elméletileg az alacsony béta-3-ad- 
renerg aktivitás előmozdítja az elhí
zást, m ert a barna zsírszövetben csök
ken a thermogenesis, a fehérben a li
polysis és a zsírsejtekben visszam a
radnak a lipidek.

A béta-3-adrenerg receptornak az 
elhízás kialakulásában való szerepére 
utal a genetikailag kövér egerek pél
dája: a fehér és barna zsírszövetükben 
csökkent a béta-3-adrenerg recepto
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rok expressiója, de a béta-1- és -2-é 
nem  változott. E feltevést tám asztja 
alá három  munkacsoport is, akik  a bé- 
ta-3-adrenerg receptorok m utációját 
észlelték korai NIDDM és alacsony 
metabolikus ráta mellett a Pim a in
diánokban (Walston), NIDDM -et és 
insulin resistentia syndrom át (emel
kedett vérnyomás, magas insulin, glu
cose és lipid szint) a finnek között 
(Widén) és testsúly növekedést a 
franciáknál (Clément). Megfigyelé
seik szerint nem-csak a béta-3-ad- 
renerg receptor mutációja hajlam osít 
elhízásra, de az adrenerg rendszer is 
fontos tényező az insulin-resistentia 
és az obesitas más m etabolikus szö
vődményeinek a kialakulásában. A 
m unkacsoport eredményeit azonban 
óvatosan kell értékelni és még további 
vizsgálatok szükségesek.

Újabban a táplálékfelvételt szabá
lyozó ún. ob géneket írtak  le. {Re/: ob 
— obesitas). E gének csak a zsírsejtek
ben fordulnak elő, és jóllakottsági fak
tor termelésével jelzik a hypothala- 
m usnak, ha a szervezet energia-kész
letei elengendőek. Elhízott egerekben 
az ob gének mutációját figyelték meg.

A béta-3-adrenerg agonisták növelik 
az energia-forgalmat, a thermogenesist 
a barna zsírszövetekben, csökkentik a 
testsúlyt és a kövérekben javítják a 
metabolikus profilt, ezért potenciálisan 
alkalmazhatók az elhízás kezelésére.

A zsírszövet és az elhízással össze
függő insulin-resistentia között össze
kötő kapocs lehet a TNF-alfa, amely
nek jelentős forrása a zsírszövet. En
nek a cytokinnek a túlexpressiója fon
tos szerepet játszik az obesitas állati 
modelljeiben a perifériás insulin-re
sistentia mediálásában és fokozott ex- 
pressióját mutatták ki insulin-resis- 
tens kövér emberek zsírszövetében is.

Az adrenerg receptorok és más, a 
barna és a fehér zsírszövet m űködését 
érintő tényezők jobb m egértése új 
adatokat szolgáltathat az elhízás meg
ismerésében, amely talán új kezelési 
módszerekhez vezet.

Kollár Lajos dr.

A serum immunoreactiv leptin kon
centrációja normális súlyúakban és 
elhízott egyénekben. -  Considine, R. 
V. és mtsai (Div. of Endocrinol, and 
Metab. Thomas Jefferson Univ., 1025 
Walnut St., 813 College Bldg., Phi
ladelphia, PA 19107, USA ): N. Engl. J. 
Med., 1995,334,292.

1995-ben számos közlemény foglal
kozott az adipocyták által secernált új 
horm onnal, a leptin-nel. Az obese 
(ob) gének által produkált protein re- 
gulálja a testsúlyt, elhízott egereknek 
recombinans leptin-t adva súlycsök
kenés következik be.

A philadelphiai és az indianapolisi 
Eli Lilly-gyár kutatócsoportja jelen 
közleményben normális súlyú és elhí
zott egyéneken tanulmányozta a leptin 
szerepét az elhízás szabályozásában. 
136 sovány és 139 elhízott egyén serum 
leptin koncentrációját határozták meg, 
az elhízás mértékéül férfiakon a 27,3, 
nőkön a 27,8 BMI feletti értékeket 
adták meg. hét elhízott egyénen 10%- 
os súlycsökkenés után és 4 héten át a 
redukált testsúly megtartása alatt el
lenőrizték a leptin serum-koncent- 
rációját, továbbá az adipocyták ob 
messenger ribonucleinsav tartalmát.

Már az alapértékekben is jelentős 
különbségek voltak a két csoportban. 
Az elhízottak átlagos serum  leptin 
koncentrációja 31,3±24,1 ng/ml volt, a 
soványak 7,5±9,3 ng/ml átlagértékével 
szemben. Minél jelentősebb volt a test
zsír százalékos növekedése, annál ma
gasabb volt a serum leptin-szintje s ez 
az összefüggés erősen significans volt. 
Hasonló pozitív összefüggés volt az 
adipocyták ob messenger ribonuclein
sav (mRNA) tartalm a (reverz-tran- 
scriptase polymerase chain reactióval 
meghatározva) és a leptin koncentrá
ciója között. Annak a 7 elhízottnak, 
akik 848 kcal-ás étrenddel testsúlyúkat 
legalább 10%-kal redukálták és ezt a 
redukált súlyúkat legalább 4 héten át 
tartották, serum  leptin koncentrációja 
53%-kal, az adipocyták ob mRNA tar
talma 38%-kal csökkent, a testsúly 
egyidejű redukciója mellett. A 4 hetes 
fenntartó pe-riódusban viszont m ind
két érték, elsősorban az adipocyták ob 
mRNA tartalm a újból emelkedni kez
dett. Ugyanebben az időszakban az 
éhomi serum  insulinszint, továbbá a 
triglycerid- és cholesterin-szint is 
csökkenést mutatott, az éhomi vércu- 
korérték nem  változott. Az eredmé
nyek alapján a szerzők arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a testzsír szá
zalékos változása révén az adipocyták 
jelzést adnak az agynak a test zsírde
pójának nagyságáról, melyben a táp
lálkozásnak is nagy szerepe van. A se
rum  leptin koncentrációjának mérése 
hasznos információkat szolgáltat mind
ezekhez.

Iványi János dr.

Hypertonia és a hozzá társult meta
bolikus rendellenességek -  az insulin 
resistentia és a sympathoadrenális 
rendszer szerepe. -  Reaven, G. M., 
Lithell, H. és Landsberg, L. (Lands
berg: Dept, of Med., Northwestern 
Univ. Med. School and Northwestern 
M emorial Hosp., Wesley Pavilion 296, 
250 E. Superior St., Chicago, IL 60611, 
USA): N. Engl. J. Med., 1996,334,374.

A 85 irodalm i hivatkozást tartalmazó 
review szerzői közül legismertebb 
Reaven. A Diabetes c. folyóiratban 
1988-ban írta  le elméletét arról, hogy 
a glucose-intolerantia, a zsíranyag
cserezavar és a magas vérnyomás 
közös kórélettani alapja az insulin-re
sistentia (Diabetes, 1988, 37, 1595- 
607.). Ő nevezte el ezen tünetek együt
tesét „ X  ’’-syndromának.

A jelen közlemény a ma még he
lyenként ellentmondásos összefüggé
seket próbálja megvilágítani állatkí
sérletes és hum án példákkal.

Kétségtelen, hogy nem  minden hy- 
pertoniás egyénnek vannak metabo
likus zavarai is, de míg egy normoten- 
siós csoportban csak 10%-ban észlel
tek hyperinsulinaem iát, addig ugyan
ilyen létszám ú hypertoniáson 75 g 
glucose-val végzett terhelésre 45%- 
ban. Sőt a hypertoniások elsőfokú 
norm otensiós rokonai között is na
gyobb számban m utattak ki insulin 
resistentiát és hyperinsulinaemiát. 
Egy m ásik összefüggés hypertoniás és 
egyidejűleg ischaemiás szívbetegek 
insulin resistentiája és hyperinsulin- 
aemiája vonatkozásában ismert, míg 
hypertoniás és normális EKG-t m u
tató egyéneken ezek az eltérések sok
kal ritkábbak. Másrészt a dyslipid- 
aemia is fontos összekötő kapocs a 
hypertonia és a koszorúérbetegségek 
között.

Állatkísérletekben, de emberen is 
bizonyított, hogy táplálékfelvétel fo
kozza a sympathicus idegrendszer ak
tivitását, ebben egyik fontos tényező 
az insulin is. Az antihypertensiv sze
rek közül az alfa-, továbbá a béta ad
renerg blockolóknak m ár jól ismert a 
szénhydrátháztartásra kifejtett hatá
suk, egyesek csökkentik, mások növe
lik az insulin sensitivitását, de ugyan
ezen szerek a lipoprotein-háztartásra 
is különbözően hatnak, a prazosin 
egyértelm űen csökkentőleg. -  A szer
zők sémás rajzon m utatják be, hogy 
az egész rendszerben az insulin re
sistentia és a kompenzáló hyperin-
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sulinaemia az elsődleges és a meg
növekedett sympathicus aktivitás és 
csökkent mellékvese medullaris ak
tivitás az összekötő kapocs az insulin- 
hatás defektusa és a hypertonia kifej
lődése között.

Iványi János dr.

A középláncú acyl-CoA-dehydrogena- 
se defektus (MCAD-hiány). Schnell,
K. és mtsai. (Kinderklinik Landkran
kenhaus Coburg, Stoffwechsellabor 
der Universitäts-Kinderklinik Frei
burg und Stoffwechsellabor der Uni- 
versitäts Kinderklinik M ünster). Pä- 
diat.Prax. 1995/96,50,425.

[Ref: A sejtek főbb energia forrásai a 
glykogenolysis, a glukoneogenesis és a 
zsírsavak mitochondriális béta-oxidá
ciója. A zsírsavak csak carnitinnel 
együtt tudnak az energiát termelő mi- 
tochondriumok membránján áthatol
ni. A szervezetben képződő, de a táp
lálékkal is bekerülő carnitin egy kör
folyamatban szállítja a zsírsavakat a 
membránon át. Ha a zsírsavak lebon
tása elakad, toxikus, a citrát ciklust 
gátló metabolitok halmozódnak fel és 
ürülnek a vizelettel carnitinnel együtt 
és szekunder carnitin hiány jön  létre. 
(Irodalom: Martina, B. és mtsai.: 
Schweiz, med. Wschr. 1992,122,1352.)]

Banális infekció vagy más, csökkent 
táplálék-felvétellel járó állapotokban 
szénhidrát hiány lép fel és ilyenkor a 
központi idegrendszer legfontosabb 
energia forrása a zsírsavak béta-oxi
dációja, amelyet három  különböző 
mitochondriális enzim katalizál. Ha 
ezek egyike, a MCAD (m edium  chain- 
acyl-CoA-dehydrogenase) kiesik, meg
reked a középláncú zsírsavak lebon
tása és létrejön az 1983-ban leírt hy- 
poketotikus hypoglykaemia akut en- 
cephalopathiával (tudatzavar) és he- 
patopathiával („Reye-hoz hasonló 
syndrom a”). A tipikus hypoketotikus 
hypoglykaemia hiányozhat is. A szer
zők egy ilyen esetet ism ertetnek.

Az egészséges, hatgyermekes szü
lők legkisebb, 2 éves és 4 hónapos 
gyermekét gastroenteritis, exsiccosis, 
hepatomegalia, 3 napos enyhe hasm e
nés és ismételt hányás m iatt vették fel 
a szerzők intézetébe. A felvétele nap
ján csak keveset evett és ivott. Eddig 
nem volt beteg.

Az erősen leromlott, csökkent izom
tónusú leány a felszólításokra nem

reagált, a mája nagyobb, láztalan. Na 
131, K 2,8, Ca 3,7 mval/1, fvs. 5100, 
GOT 771, GPT 713, CK 2035 U /l, vér
cukor 71 mg/dl, aceton enyhén pozi
tív. A székletében rota-vírus antigént 
találtak. EEG kóros elváltozás nélkül.

Az enyhe hasmenéssel nem  magya
rázható tudatzavar, a nagyobb máj, az 
emelkedett enzim értékek veleszüle
tett anyagcsere zavart sejtettek.

A vizeletet amino- és organo-aci- 
dopathiára vizsgálva fokozott hexa- 
noyl-, isohexanoyl- és suberylglycin 
kiválasztást észleltek, amely MCAD- 
hiányra utal. A diagnózist megerősí
tette a pozitív 3-phenylpropionsav- 
terhelés és a molekuláris-genetikai le
let. A carnitin szintje norm ális a se- 
rum ban, de a vizeletben jelentősen 
emelkedett. (Tipikus esetben a serum 
carnitin  szintje alacsony.)

A beteg elektrolit-szőlőcukor infú
ziót, L-carnitint (3x100 mg/kg/d) és 
szénhidrát-gazdag, zsírszegény étren
det kapott. A tudata, a serum  elekt
rolitok és a hasmenése két napon be
lül rendeződtek. Három  hét múlva 
m ár csak a transam inasék voltak eny
hén magasabbak.

Átszűrték az egész családot. A két 
nővérben MCAD-defektust találtak, 
de a három  fiú testvér negatívnak bi
zonyult. A molekuláris-genetikai vizs
gálatok szerint a MCAD-gén K329E 
m utációjára nézve a három  nővér ho- 
mozygota, a szülők és a két kisebb 
fivér heterozygota. Az idősebb fivér 
nem  érintett.

MCAD-defektusban a szövettan 
nagyfokú diffúz elzsírosodást mutat 
nagy vacuolákkal a májban, a vesék
ben és az izomszövetben.

A kórkép autosomalis-recessiv 
öröklésm enetet m utat és klinikailag a 
15. hónap körül szokott megjelenni. 
Az érintettek 25%-a meghal m ár az el
ső megnyilvánuláskor. Sokan életük 
végéig tünetm entesek m aradnak.

A therapiás lehetőségeink korlá
toltak. Gyakori, kevés, szénhidrátgaz
dag, zsírszegény étrendet javasolunk. 
Infekció esetén gyorsan kialakulhat a 
kórkép és sürgősen glukózt kell adni
i. v. A beteget kísérő lappal látjuk el az 
akut krízis kezelésének a feltünteté
sével.

[Ref.: Minden idősebb gyakorló or
vos lelkiismeretét terheli néhány ku
darcélmény, amikor addig egészséges 
gyermek szokványosnak tűnő  beteg
ségben egy-két napon belül meghalt. A 
MCAD-defektus ismerete némileg eny

hítheti e nyomasztó emlékeket, bár a 
hiányos képzettségünk tudata tovább
ra is nagy intellektuális szerénységre 
kötelez.]

Kollár Lajos dr.

A köszvény kezelése. Em m erson, B. T. 
(Univ. o f Queensland, Dept. Med., 
Princess Alexandra Hosp., Queens
land, Australia.) New. Engl. J. Med. 
1996,334,445.

A köszvény kórlényege a húgysav- 
kristályok acut gyulladásos reakció
val kísért lerakódása az ízületekben, 
vagy gyulladás nélküli kicsapódása a 
lágyszövetekben, pl. a porcban. A 
köszvényes egyének legnagyobb ré
szében a megbetegedés acut mono- 
articuláris arthritis form ájában je
lentkezik az alsó végtag valamelyik 
perifériás kisízületében, m ajd az első 
gyulladás lezajlását követően az a rth 
ritis növekvő gyakorisággal rekurrál. 
Az első arth ritist kb. 10 évvel köve
tően jelentkeznek a tophusok a po r
cokban, inakban és bursákban.

A köszvény diagnózisát a húgysav- 
kristályok ízületi folyadékból történő 
kim utatása, illetve a tophusok jelen
léte alapozza meg. A típusos klinikai 
rekurráló ízületi gyulladás mellett 
előfordulhat a tophusok első tünet
ként való jelentkezése is, főként idő
sebb, renális insuffictientiában szen
vedő nőbetegekben, akik diureticu- 
mot vagy nonsteroid gyulladásgátló
kat szednek.

Noha a hyperuricaem ia nem  szük
ségszerű feltétele a köszvény diag
nózisának, illetve maga a hyperuri
caemia nem  jár m inden esetben 
köszvénnyel, a betegség kialakulásá
nak esélye párhuzam osan nő a hyper
uricaem ia mértékével és fönnállásá
nak időtartam ával. 540 pmol/1 szé
rum  húgysavérték esetén acut kösz
vényes roham  kialakulásának esélye 
mindössze évi 5%. A tünetm entes hy
peruricaem ia önmagában nem  jelent 
egyéb szem pontból rizikót a beteg 
számára, ezért gyógyszeres kezelése 
nem indokolt, szükséges azonban a 
hyperuricaem ia etiológiájának tisztá
zása és lehetőség szerinti korrigálása.

Az acut köszvényes roham terápiá
jában  3 szer közül választhatunk: 1. 
colchicin, mely az utóbbi években a 
lassú hatáskezdet miatt ném iképp 
háttérbe szorult, 2. nonsteroid gyul
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ladásgátlók, melyek gyors és hatékony 
klinikai effektussal bírnak, de m el
lékhatásaik is jelentősek, 3. cortico- 
steroidok, parenterálisan vagy intra- 
articulárisan adagolva szintén egyre 
többször kerülnek alkalmazásra. Lé
nyeges, hogy acut köszvényes roham  
esetén kontraindikált a húgysavszin- 
tet csökkentő gyógyszerek bevezeté
se, m ert ezek késleltethetik a roham  
lezajlását.

A colchicin hatásának alapja, hogy 
gátolja a neutrophilok urát kristály 
phagocytosisát, transzportjukat a ly- 
sosomákba és mérsékli a chem otacti- 
cus faktorok felszabadulását. Adagja 1 
mg per os kezdő dózist követően két- 
óránként 0,5 mg, 8 mg összdózis el
éréséig, illetve gastrointestinális mel
lékhatások megjelenéséig. A fájdalom 
csökkenése kb. 18 óra elteltével vár
ható és az esetek 75-80% -ában az 
ízületi lob 48 órán belül m érséklődik. 
Per os adagolása a gastrointestinális 
mellékhatásoktól eltekintve m eglehe
tősen biztonságos; máj- vagy vese
betegek, illetve idős egyének esetében 
dóziscsökkentés és fokozott elővigyá
zatosság szükséges. ív. adva lényege
sen nagyobb a csontvelő-, hepatikus-, 
renális- vagy kp. idegrendszeri toxici- 
tás esélye, emiatt sohasem léphető túl 
a 4 mg összdózis. A nonsteroid gyul
ladásgátlók jelentős előnye, hogy már 
2-4 óra elteltével mérséklik a fájdal
m at és a gyulladásos reakciót. Az aján
lott dózis indomethacin esetében napi 
150-300 mg, mely 5-7 nap alatt, a 
gyulladás mérséklődésével párhuza
mosan csökkenthető. Adagolása foko
zott körültekintést igényel idős bete
gek esetén, különösen, ha a vese
funkció beszűkült. Rövid időn belül 
csökkenti a panaszokat corticosteroi- 
dok intraarticuláris injectiója, külö
nösen az ízületi fluidum aspiratiójával 
együttesen alkalmazva. A szükséges 
dózis az ízület méretétől függ, metil- 
prednisolon esetén 5 m g-tól akár 60 
mg-ig terjedhet. Systémás steroidok 
bevezetése elsősorban a nonsteroid 
gyulladásgátlók és a colchicin hatás
talansága vagy kontraindikációja ese
tén mérlegelendő.

A köszvényes rohamok prevenció
jára  alkalmas a kis dózisú colchicin 
vagy nonsteroid gyulladásgátló készít
mény. A profilaxis szükséges idő tarta
ma ez ideig egyértelműen nem  meg
határozott, általában colchicin esetén 
a húgysavszint norm alizálódása után 
még egy évig javasolják. Nonsteroi-

dokkal kapcsolatos kontrollált vizs
gálat nem  áll rendelkezésre, ennek 
hosszú távú alkalmazását m ellékhatá
sai korlátozzák.

A hyperuricaemia rendezése. A 
húgysav túlzott termelődése követ
kezhet be, ha a szervezetben fokozot
tan képződik ATP-ből AMP, ennek 
során az adenozin és inozin nem  
használódik fel újra és purin bázisok, 
illetve urá t halmozódik föl. Ez m a
gyarázza a húgysav túlprodukciót 
nagy m ennyiségű fruktóz és alkohol 
bevitel u tán , fokozott fizikai m egter
heléskor, vagy szöveti hypoxia esetén. 
Szintén hyperuricaem iát okozhat en 
zimdefektus, illetve excessív sejttur- 
nover, pl. myeloproliferativ kórké
pekben és bizonyos carcinom ák ese
tén. A magas szérum húgysavszint 
kialakulásához hozzájárulhat purin- 
dús étrend fogyasztása is. Az alkohol 
és az obesitás nemcsak a húgysav te r
melődését segíti elő, hanem annak ex- 
cretióját is akadályozza. Az u rá t ex- 
cretio sebessége részben genetikusán 
meghatározott. A clearance csökkenés 
gyakran előforduló szerzett oka a chr. 
renális insufficientia. Számos gyógy
szer gátolja a húgysav kiválasztását, 
pl. a thiazid- és kacsdiureticumok, 
salicylátok, pyrazinamid, etham butol, 
niacin. Hasonló hatású a lactát, keto
nok, angiotensin, vasopressin és maga 
a hypertonia is. Alacsonynak tekint
hető a húgysav kiválasztás, ha ala
csony pu rin  tartalm ú étrend m ellett a 
vizelet húgysavtartalma < 330 mg/nap 
(2 mmol).

A szérum  húgysav csökkentésére 
két lehetőség nyílik: 1. az uricosuriás 
szerek képesek a húgysav kiválasztást 
fokozni, 2. a xantin oxidáz inhibitorok 
gátolják az urát szintézis utolsó lé
pését, ezért a húgysavszint csökken a 
prekorzurok- xantin, hypoxantin -  
fölszaporodása mellett. Uricosuriás 
szereink a probenecid és a sulfinpyra- 
zon. H átrányuk, hogy az urát fokozott 
renális excretiója húgysavkő képző
dés veszélyével jár. Ennek kivédésére 
bő folyadékbevitel és a vizelet alka- 
lizálása javasolt. Mindkét szer haté
konysága csökken beszűkült vese
funkció esetén; probenecidet 50 
m l/m in creatinin clearance alatt m ár 
nem érdem es adni. Xantin oxidáz in
hib itorunk az allopurinol. Alkalma
zása elsősorban azokban a betegek
ben javasolt, akikben az urát p roduk
ció fokozódása áll előtérben, de ha
tékony a húgysavkiválasztási hibával

rendelkezőkben is. Adagját a vese
funkcióhoz kell igazítani, normális 
creat, cl. esetén a napi dózis 300 mg, 30 
ml/min creat, cl-nél azonban m ár 
csak napi 100 mg adható. Az allopuri
nol gátolja az azathioprin és m ercap- 
topurin metabolizmusát, ezek adagja 
allopurinol együttes alkalmazásakor 
a szokásos dózis 25%-ára csökken
tendő. A szer m ásik kiemelendő mel
lékhatása a betegek kb. 2%-ában je
lentkező allergiás bőrkiütés, mely kü
lönösen gyakori egyidejű ampicillin 
szedés mellett. Ritkább, de sokkal ve
szélyesebb a vasculitissel kísért exfo- 
liatív derm atitis, illetve az interstitia
lis nephritis, melyek kezelésére az al
lopurinol elhagyása és steroid beve
zetése javasolt. Mindkét gyógyszer
csoport előidézhet acut köszvényes 
rohamot. Ennek magyarázata feltehe
tőleg a szérum  húgysav hirtelen válto
zásában rejlik. Elkerülésére a gyógy
szerek alacsony kezdő dózissal veze- 
tendők be, illetve mérlegelendő profi- 
laktikus készítmény alkalmazása. A 
húgysavcsökkentő terápia célja a szé
rum húgysav 360 pmol/1 (6 mg/dl) alá 
vitele; a tophusok felszívódása 300 
pmol/1 alatti érték esetén várható. A 
gyógyszeres kezelés élethossziglani.

Haris Ágnes dr.

ENDOKRINOLÓGIA

Octreotide. Lamberts, S. W. J. és mtsai 
(University Hospital Dijkzigt, 40 Dr 
Molewaterplein, 3015 GD Rotterdam, 
Hollandia) N. Engl. J. Med., 1996,334, 
246.

A szomatosztatinnak nevezett ho r
mon 14 aminósavból álló gyűrűs pep
iid. Modulálja a neurotranszmissziót a 
központi idegrendszerben (neuro- 
transmitter), regulálja a növekedési 
hormon és a tireotropin felszabadu
lását (neurohorm on). Szerepe van a 
gyomor-bél huzam és a hasnyálmirigy 
külső és belső elválasztású mirigyei
nek szabályozásában. A szomatosz- 
tatin változatos hatásait specifikus 
membrán receptorokon fejti ki, am e
lyek az agy, a lágy agyhártya külön
böző régióiban, a hipofízis mellső le
benyében, a pankreász mirigyekben, a 
gyomor-bél huzam mukózájában, va
lamint az immunrendszer sejtjeiben 
helyezkednek el. A receptornak 5 altí-
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pusa van, amelyeknek aminósav szek
venciái 42-60% -ban azonosak. Az altí
pusok génjei különböző kromoszó
mákon helyezkednek el, kiváltva kü
lönböző funkciókat a különböző szer
veken.

Minthogy a szomatosztatin a kü
lönböző szervek sokféle funkcióját 
képes gátolni, remény van arra, hogy 
ezen szervek hiperfunkcióját klinikai 
körülmények között mérsékeljék. A 
klinikai felhasználást azonban akadá
lyozza, hogy hatásának rövid tartam a 
m iatt iv. adagolás szükséges. A szo
m atosztatin analógokkal azonban ez 
az akadály elkerülhető. Az oktreotidot 
m ár bevezették a klinikai gyakor
latba, vele gátolható a növekedési hor
mon, a glukagon és az inzulin felsza
badulása sokszorosan nagyobb haté
konysággal, m int a szomatosztatin 14- 
gyel. Ennek se. adagolásakor az elimi- 
nációs felezési idő 2 óra és rebound 
hiperszekréció nem  fordul elő. Az okt- 
reotid a szomatosztatin receptor 2-es 
és 5-ös altípusához igen jól, a 3-ashoz 
mérsékelten, az 1-es és a 4-eshez 
egyáltalán nem kötődik.

Az akromegáliát kiváltó tum orok 
nagy sűrűségben tartalmaznak szoma
tosztatin receptorokat. Ezeknek a re
ceptoroknak a jelenlétében az okt- 
reotid fokozatos felhasználásával a 
növekedési horm ont elválasztó hipo
fízis tum or ellenőrzés alatt tartható. A 
szokásos kezdő adag napi 3-szor 100 
pg, ami emelhető az optimális m ér
tékig. 600 pg felett ritkán kapunk 
többlethatást. Általánosságban ki
m ondható, hogy az oktreotid hatéko
nyabb, m int a brom okriptin  és együtt 
hatásosabbak, m int egyenként.

O ktreotid kezeléssel a tum or zsu
gorodik, amelynek a valószínű m e
chanizmusa az, hogy a tumorsejtek 
méretében csökkenés következik be. 
Az oktreotid kezelés hatásos fejfájá
sokban, ha az összefügg az akro- 
megáliával. Más tünetek, m int ízületi 
fájdalmak, túlzott izzadás, kardio- 
miopátia, alvási apnoe csökkenthetők 
vagy m egszüntethetők oktreotiddal 
és a szubjektív klinikai eredmény na
gyobb, m int azt a növ. horm on 
csökkenése indokolná. A megnöve
kedett szérum prolaktin szint és ga- 
laktorrhea ugyancsak csökkenthető 
oktreotiddal.

M űtétre és besugárzásra váró, to 
vábbá az idősebb betegeknek egy
aránt ajánlható első kezelésül az okt
reotid, természetesen a mellékhatá

sok kellő mérlegelése mellett. H ipo
fízis adenom ák tireotropin elválasz
tását csökkenteni lehetett 100-300 pg 
napi oktreotid  adaggal a betegek 
91%-ában és a szérumban is norm ál 
értékre csökkent a tiroxin koncentrá
ció a betegek 73%-nál. A nemszekre- 
toros adenom ák esetében azonban a 
kezelés megkezdése után látási zava
rok jelentkeznek, ami arra utal, hogy 
az oktreotid direkt hatással van a re
tinára, vagy a látóidegre.

A kortikotropint szekretáló adeno
ma (Cushing-kór) nem a szomatosz
tatin receptorokra épül. Viszont más, 
kortikotropint elválasztó tum orok, 
m int a bronchiális és timusz kar- 
cinómák, a hasnyálmirigy szigetsejt 
tum ora, a medulláris karcinoma ho r
m on elválasztása ellenőrizhető volt 
néhány betegben.

A hasnyálm irigy szigetsejt tum o
roknál az oktreotid  sok klinikai prob
lémát megold, például a hasmenést, a 
dehidrációt, a hipokalémiát azon be
tegeknél, akiknek a tum or következ
ményeként túlzott a hormonelválasz
tása.

Vipoma és glukagonoma esetén 
csekély vagy nincs hatása a tum or nö
vekedésére, ám de néhány hét után a 
tünetek rosszabbodnak, az oktreotid 
terápia hatásalan, melynek oka való
színűleg a szomatosztatin receptorok 
hiányára vezethető vissza.

Az oktreotidot adagolták pank- 
reász fisztulák és pszeudociszták vá
ladékozásának csökkentésére, igen jó 
eredménynyel. Javítja a szekretoros 
hasmenés lefolyását az ileosztomiás 
betegekben vagy bélsipoly esetén. 
AIDS-es betegek nagytömegű vizes 
székletének csökkentésében eredm é
nyesen alkalmazták, a betegek jelen
tős részének javult az életminősége.

A szomatosztatin analógoknak töb
bek között direkt antiproliferativ ha
tásuk van a tum orsejtekre a szoma
tosztatin receptorok közvetítésével. 
Minthogy a testszerte előforduló ade- 
nokarcinom ákban a receptorok el
oszlása igen heterogén, valószínű, 
hogy az analógokkal megkísérelt ke
zelés csak néhány tum or esetén lesz 
hatásos.

Az oktreotid kezelés mellékhatásai: 
émelygés, alhasi görcsök, hasmenés, 
zsírfélék m alabszorbciója és flatulen- 
cia. Ezek a tünetek a gyógyszer első 
injekciója után egy órán belül jelent
keznek és a további kezelés ellenére 
10-14 nap után elmúlnak. A mel

lékhatások a gyógyszer fiziológiás 
hatásának következményei és a tü 
netek spontán megszűnése is a hatás 
gyors kifejlődését mutatja a pank- 
reászon és a gasztrointesztinális trak
tusban. Hosszabb oktreotid kezelés (> 
1 hónap) alatt koleszterin epekövek 
képződhetnek a betegek 20-30% 
százalékában. Ez természetesen a föld
rajzi helytől, az étkezéstől, a környe
zettől és fajtától is függ. A kövek ki
alakulását valószínűleg elősegíti az 
epehólyag üresedésének gátoltsága, a 
bélmotilitás, a dezoxikólsav m egsza
porodása, a kövek kristályosodási és 
aggregációs folyamatainak felgyorsu
lása. Kedvezőtlen, hogy az epekő nem 
okoz panaszt, csak egy évi kezelés 
után jelentkeztek a tünetek a betegek 
1%-ánál.

Az oktreotid  adagolása: se. 2-3- 
szor naponta. A tartós hatású gyógy
szerformát m ostanában fejlesztették 
ki; ez 20-30 mg oktreotidot tartalm az. 
Naponta többször (6-szor) se. adagol
ják a növekedési horm on hiperszeré- 
ciójának a fékezésére. A tartós hatású 
készítmények megkönnyítik a terá
piát, a további analógok pedig fel- 
használásuk körét bővítik.

Makay Sándor dr.

A nagydózisú glucocorticoid terápia 
hatásm echanizm usa. Buttgereit, R, 
Dimmeier, S., Neugebauer, E. és mtsa 
(Med. Klinik und Poliklinik III. Cha
rité, Klinikum der Humboldt-Univer
sität, Berlin, Németország), Deutsch, 
med. Wschr., 1996,121,248.

A glucocorticoid-terápia hatásmecha
nizmusa a glucocorticoidok több év
tizedes, széles körű klinikai felhasz
nálása ellenére a mai napig sem telje
sen tisztázott. A glucocorticoidok re
ceptor-közvetített, genomikus hatá
son túlm enően transcriptiótól és 
translatiótól függetlenül megvalósu
ló, ún. nem-genomikus, m ásodperce
ken belül kialakuló hatást is kifej
tenek.
A glucocorticoidok a sejtm em bránon 
át-jutva cytosolicus glucocorticoid- 
receptorokhoz kapcsolódnak, m e
lyeknek 1. és 2., legújabban 2a. és 2b. 
típusát is megkülönböztetjük. A glu
cocorticoid-receptor komplex a DNS 
specifikus szakaszaihoz (glucocorti
coid responsive element -  GRE) kö
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tődik. Megkülönböztetünk pozitív és 
negatív GRE-t. Az előbbiek esetében a 
glucocorticoid-receptor komplex 
DNS-hez történő kötődésének ered
ménye számos fehérje (pl. lipocortin- 
1, endonukleázok, angiotensin-kon- 
vertáló enzim, neutralis endopeptidá- 
zok) szintézisének fokozódása lesz. A 
negatív GRE-hez történő kötődés a 
glucocorticoid-érzékeny fehérjék szin
tézisének gátlása lesz, pl. csökken a 
tum or nekrózis faktor alpha, in ter
leukin 2 és 6, nitrogen-oxid synthase, 
cyclooxygenase, endothelin-1, phos
pholipase A2 szintézise.

Prednisolont kb. 200-300 mg-nál 
nagyobb dózisban alkalmazva vala
m ennyi intracytoplasmaticus recep
tor telítődik. A dózis további emelése 
során a nem-genomikus hatások ke
rülnek előtérbe. A nem -genom ikus 
hatásmechanizmusok közül feltehe
tően a legjelentősebb az, hogy a gluco- 
cortocidok beépülnek a sejtm em b
ránokba. Megváltoznak a m em bránok 
fiziko-kémiai tulajdonságai, nő a sej
tek ozmotikus rezisztenciája, csökken 
a kationos membrán-permeabilitas, 
számos Na-, K- és Ca- függő lym pho- 
cyta-functio csökken. Egy legújabb,
1992-ből szárma-zó koncepció sze
rin t a corticosteroidok gyors (nem- 
genomikus) hatása a sejtm em bránok 
integráns részét alkotó glucocorti- 
coid-receptorok közvetítésével való
sul meg. A nem-genomikus glucocor
ticoid hatás-mechanizmusok közé 
tartozik számos anyagcsere-folyamat 
módosulása, mint pl. az ATP-terme- 
lődés csökkenése, a légzési lánc meg
szakadása, a Na-, K- ATP-ase és a Ca- 
ATP-ase aktivitásának csökkenése.

Az utóbbi évtizedben végzett vizs
gálatok egyértelműen igazolták a 
nagydózisú glucocOrticoid-terápia ha
tásosságát a traumás idegrendszeri 
sérülések ellátásában. A posttraum ás 
neuron-degeneratio kialakulásában 
szerepet tulajdonítanak a szabad
gyökök okozta lipid-peroxydatiónak, 
a posttraum ás ischaemiának, a neu- 
rofilamentumok leépülésének, stb.; 
ezeket a jelenségeket a nagydózisú 
glucocorticoidok alkalmazása kedve
zően befolyásolja.

Végül a szerzők röviden saját m un
kásságuk legfontosabb eredm ényeit 
ism ertetik. Különböző T- és B-lym- 
phocyta rendszereken bizonyították, 
hogy a nagy dózisban alkalm azott 
glucocorticoidok másodperceken be
lül befolyásolják ezen sejtek kation-

transportját, phospholipid turnove- 
rét, m ódosítják az energia-képző és 
-felhasználó folyamatokat. Ezen hatá
sok elsősorban a stimulált lymphocy- 
tákon m utathatók ki, kevésbé a nyug
vó lymphocytákon.

Tóth Miklós dr.

Androgének férfiakban -  alkalm azás 
és abúzus. Bagatell, C. J ., Bremmer, W.
J. (VA Medical Center, Univ. of Wa
shington, School of Medicine, Seattle, 
USA). N. Engl. J. Med., 1996,334,707.

Napjainkban az androgéneket széles 
körben alkalmazzák: az orvosi gya
korlatban fő indikációs területük a 
férfi hipogonadizmus kezelése, de 
más kórképek terápiájában is hasz
nálatosak. A sportolók a teljesítmény 
növelése céljából szednek androgé
neket, sokszor igen nagy adagokban. 
Fontos tehát, hogy az orvosok ism er
jék az androgének élettani, farm a
kológiái hatásait, továbbá alkalmazá
suk indikációit és mellékhatásaikat. A 
here androgén horm on termelése, a 
tesztoszteron képzése a Leydig-se- 
jtekben történik  (naponta kb. 7 mg). A 
vérben keringő tesztoszteron nagy
részben a hordozó fehérjéhez (sex 
horm one binding globulin = SHBG) 
van kötve. Hatását vagy változatlan 
form ában fejti ki a célsejtekben, vagy 
előbb az 5a-reduktáz enzim  (a prosz
tatában, a bőrben és a reproduktív 
szervekben), illetve az arom atáz en
zim-komplex (zsírszövetben, májban 
és bizonyos központi idegrendszeri 
magvakban) 5a-dihidrotesztoszte- 
ronná (DHT), illetve ösztradiollá ala
kítja. A DHT a tesztoszteronnál lé
nyegesen nagyobb aktivitású andro
gén. Az androgének kulcsszerepet já t
szanak a herék, a pénisz, a mellék
herék, az ondóhólyagok és a prosztata 
differenciálódásában és fejlődésében, 
a spermatogenezisben, a sexuális 
funkció serkentésében, norm ális nö
vekedés biztosításában, valam int a 
másodlagos nemi jelek kifejlődésé
ben és fenntartásában. Növelik a váz
izomzat tömegét (fokozzák a fehér
jeszintézist), serkentik a faggyúmi
rigyek működését (pubertás idején 
aknék!), fokozzák az alvadási fakto
rok, a triglicerid lipáz, az a i-an titrip - 
szin, a haptoglobin és az eritropoetin 
képződését, de csökkentik az SHBG, a 
transzferrin, és a fibrinogén szinté
zisét. Fontos szerepük van az oszteo-

porozis kifejlődésének meggátlásá- 
ban is. Az alkilezett androgén szár
mazékok csökkentik a HDL-kolesz- 
terin vérszintjét, de serkentik a Ci esz- 
teráz inhibitor termelődését. Az an
drogének hiánya férfiakban súlyos 
következményekkel járhat, ezért fon
tos a hipogonadizmus adequat keze
lése. A tesztoszteron gyors in vivo me- 
tabolizálódása vezetett a kémiailag 
m ódosított, tartós hatású androgén 
készítmények kifejlesztéséhez. A tesz
toszteron észterei (testosteron pro- 
prionat, testosteron cypionat, testos
teron enanthat) im. injekcióban alkal
m azhatók (kivétel az orálisan is ha
tékony tesztoszteron undecanoat). Az 
alkilezett származékok (methyltes- 
tosteron, fluoxymesteron, danazol) a 
metabolikus degradációval szemben 
rezisztensebbek, orálisan is adhatók, 
de a tesztoszteronnál, illetve észtere
inél gyengébb androgének. Újabban a 
scrotum ra és más bőrfelületekre ra
gasztható tesztoszteron-tapaszok hasz
nálata is terjed. Egyéb alkalmazási 
m ódok (kristályos tesztoszteront ta r
talmazó implantálható tabletták, vagy 
a tesztoszteron-m ikrokapszula inj.) 
tartós hatással és egyenletes szérum 
tesztoszteron szint biztosításával ke
csegtetnek. A férfi hipogonadizm us 
szubsztitúciós kezelésére a szerzők 
10-14 naponként 200 mg testosteron 
enanthat vagy cypionat inj. im. adását 
javasolják (idősebbeken kezdetben 50 
mg/14 naponként). Fertilitás igénye 
esetén a kezelést gonadotropinok 
adásával egészítjük ki. Az androgén 
hatás leméréséhez elegendő a klinikai 
kép követése, csak ritkán szükséges a 
szérum  tesztoszteron és a gonado
tropinok mérése. A kezelés előtt és an
nak idején (különösen idősebb egyé
neken) fontos a prosztata ellenőrzése. 
Retardált pubertás kezelésére kéthe
tente 50-100 mg tesztoszteron észter 
adása javasolt 6 hónapon át; az ered
mény a hossznövekedés megindulása 
és a szekundér nemi jelek kifejlődése. 
(Szükség esetén a kezelés 3-6 hó m úl
va megismételhető). Az androgének 
alkalmazásának egyéb indikációi: bi
zonyos anémiák (aplasztikus, Fan
coni, hemolitikus, sarlósejtes), mielo- 
fibrózis, idiopátiás trom bocitopéniás 
purpura, herediter angioödém a (alki
lezett androgénnel!), ill. az endomet- 
riózis (Danazollal). Napjainkban az 
androgen-abúzus komoly problém á
vá vált: elsősorban sportolók és test
építők szedik, sokszor igen nagy ada
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gokban. Az androgén-készítmény, a 
dózis, az alkalmazási protokoll rend
kívül változó, számos tényező függ
vénye. Az „abúzerek” rendszerint kis 
adagokkal kezdenek, amit gyorsan 
emelnek és néha a szubsztitúciós ke
zelésnél alkalmazott dózis 100-szoro- 
sát is elérik. A lebukás veszélye miatt az 
atléták körében a vizeletben nehezen 
kimutatható, vagy gyorsan metabo- 
lizálódó (pl. stanozolol vagy tesztosz- 
teron) készítmények népszerűek. A 
szűrőtesztek általában a tesztoszte- 
ron/epitesztoszteron arányt határoz
zák meg (normálisan 1:1, androgén 
szedésekor 6:1). Az androgének mel
lékhatásai a dózistól és a készítmény 
típusától függenek: egyrészt az adag 
növelését a mellékhatások gyakoribbá 
válása követi, másrészt a tesztoszteron 
észterei kevésbé ártalmasak, m int az 
alkilezett származékok. Leggyakrab
ban vízretenció, testsúly gyarapodás, 
aknék, gynecomastia (utóbbi inkább 
serdülőkorban), sleep-apnoe jelentke
zik mellékhatásként. Az alkilezett and
rogének peliosis hepatist (vérzéses 
májcysta) is előidézhetnek. Szuprafi- 
ziológiás adagok heresorvadáshoz, 
azoopsermiához, magatartási rendel
lenességekhez (fokozott aggresszivitás, 
psychoticus tünetek, steroid-függőség, 
megvonási tünetek), nőkben hirsutis- 
mushoz és amenorrhoeához vezetnek. 
Az alkilezett androgének növelhetik 
továbbá a vaszkuláris megbetegedések 
(infarktus, agyvérzés) kockázatát, cho- 
lestasist, súlyos ikterust, májelégtelen
séget, hepatocelluláris adenomát, il
letve carcinomát okozhatnak.

Laczi Ferenc dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. A férfiak klimaxának 
hormonális kezeléséről. (Szerkesz
tőségi cikk.) Der Spiegel, 1996,16,210.

Az angol andrológus orvos, Malcolm 
Carruthers a változás korában lévő 
férfiakat kezeli. Szerinte a férfiaknál, 
ugyanúgy, mint a nőknél, a változás 
korában különféle panaszok, így dep
resszió, motiváció- és libidocsök- 
kenés lép fel. Az általában legtöbb pa
naszt okozó impotencia azután m in
den foglalkozási ágban fellép. Az em 
lített andrológus hormonkezeléssel, 
tesztoszteron adásával igyekszik segí
teni betegein és véleménye szerint 
m ár néhány hónapos kezelés után a

férfiak jobban érzik m agukat, m int 30 
évesen. A férfi klim aktérium ot azon
ban sok orvos vitatja. A frankfurti 
Goethe Egyetem vizsgálatai szerint az 
50-es életkorukba lépő férfiaknál 
ugyan felléphet a változás korában 
lévő nőkhöz hasonlóan fáradtság, ke
resztcsonti fájdalom, hőhullám ok és a 
libido csökkenése, m indez azonban 
semmiféle összefüggésben nincs a 
tesztoszteron szinttel, azaz szerintük 
férfi klimaktérium nem létezik. Idős 
korban „ keménnyé válik, am inek moz
gékonynak kellene lennie, és mozgé
konnyá válik, aminek kem énynek kel
lene lennie”, tartja egy ném et m on
dás. A férfi klim aktérium  horm onális 
kezelésének ötlete nem új. M ár az el
m últ évszázadban divatos volt a fran
cia felső körökben majomhereszövet 
beültetése. A tesztoszteront magát 
1935-ben állította elő szintetikusan a 
jugoszláv Leopold Ruzicka. Malcolm 
Carruthers az elmúlt tíz évben közel 
1000 férfit kezelt praxisában tesz- 
toszteronnal. A kezelés megítélése 
szerint az esetek 50-70% -ában ered
ményes volt. Ismeretes azonban, hogy 
a tesztoszteronnak komoly mellék
hatásai vannak, különösen prosztata 
és szív-keringési betegségek esetében. 
A horm on talán prosztatarákot is 
képes előidézni. A női klim aktérium  
ösztrogénkezelését is sokan vitatják. 
Az International Health Foundation 
elmúlt év decemberében tarto tt kong
resszusán csak olyan esetekben java
solja a tesztoszteron kezelést, am e
lyekben ennek a horm onnak a szintje 
drasztikusan csökken, azaz a 60. élet
év fölötti férfiaknak csak 10-15%-ánál. 
Az andrológusok számára az is is
m ert, hogy a tesztoszteron valószínű
leg a csontokat is töm öröbbé teszi. Ez 
az oka, hogy az időskori csontritkulás 
kezelésére és megelőzésére jelenleg 
egy am erikai intézmény vizsgálja a 
tesztoszteront, növekedési horm on
nal kombinálva. A kanadai magasug
rót, Ben Jonsont 1989-ben egyébként 
tesztoszteron szedése m iatt tiltották 
el az aktív versenyzéstől. M inden
esetre a hosszas tesztoszteron adago
lás mellékhatásai még nem  ismertek.

[Ref.: E cikk referense még az 
1970-es évek elején úgy tanulta a kór
élettan akkori szegedi professzorától, 
Karády Józseftől, hogy a gyerm ekek
nél korán beinduló tesztoszteronter- 
melés következménye „kis ember, 
nagy bottal ”.]

Dervaderics János dr.

Mellékvesekéreg-elégtelenség klinikai 
megnyilvánulása pajzsmirigyhor- 
mon-substitutio folyamán. Soest, R. 
és mtsai. (Innere Abteilung des Kran
kenhauses Weissensee, Berlin.) Dtsch. 
med. Wschr. 1996,121,406.

37 éves, 3 gyermekes, korábban élénk, 
egészséges nő kb. egy év óta visszaté
rő nyaki fájdalmakról és duzzanat
ról panaszkodik, időnként légszomj 
és nyugtalanság kíséretében. Orvosa 
m egnagyobbodott, töm ött tapintatú 
és érzékeny pajzsmirigyet (=  pm.) 
talált. Az ambuláns vizsgálatok látens 
hypothyreosisra utaltak. TSH 36,4 
mikro U/ml (norm. 0,1-2,7), T3 2,3 
ng/ml (0,7-2,1), T4 4,6 m ikrog/dl 
(5,0-13,0). A pm .-antitestek pozitívak 
és jelentősen emelkedettek. A sono- 
gram m  megnagyobbodott pm .-t m u
tatott echoszegény szerkezettel. A 
scintigraphia homogen aktivitás-fo
kozódást, a cytologia lym phocytás- 
plasmasejtes beszűrődést igazolt, 
amelyek alapján a diagnózis: chro- 
nikus lymphocytás Hashim oto thy
reoiditis.

12,5 m ikrog/d L-thyroxint adtak 
emelkedő adagban, de az 50 mik- 
rog-os dosisnál a beteg gyengeségről, 
szédülésről, émelygésről és hányásról 
panaszkodott. Az általános állapota 
romlott, 3 hónap alatt 12 kg-t fogyott 
és ágynak esett. Négy hónap u tán  ke
rült intézetbe.

A lerom lott beteg gyenge, szédül, 
émelyeg, hány. A bőrén, főleg a tenye
rek redőin fokozott pigm entatio je
lent meg. A pm.-e láthatóan duzzadt, 
töm ött tapintatú. RR 100/70 Hgmm, 
pulzusa 100/min. A tünetek és a 4 hó
napja ism ert Hashimoto thyreoiditis 
felvetette a prim er mellékvesekéreg- 
elégtelenség (= mvk. elégt.), m int to
vábbi autoim m unitás okozta szerv
elégtelenség gyanúját.

A vizsgálatok hyponatriaem iát és 
hyperkaliaemiát derítettek ki. Bár a 25 
m ikrog/d L-thyroxin mellett a fT3 és 
fT4 a norm ális határokon belül vol
tak, a TSH szintje igen erősen meg
nőtt. A mvk. elégt. gyanújának a meg
erősítése végett m eghatározták a ba
salis cortisol koncentrációját, amely 
jelentősen csökkent és az i. v. adott 
ACTH tesztre nem következett meg
felelő cortisol-növekedés. Az endogen 
ACTH-szint a normális százszorosa 
volt. A mvk. ellen autoantitesteket 
tudtak kim utatni. Addison k ó rt tbc. és 
metastasisok is hozhatnak létre, de a
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hasi sonographia nem jelzett sem  tér
szűkítő folyamatot, sem elmeszese- 
dést. A leletek alapján a diagnózis: II. 
típusú autoimmunendocrinopathia Ha
shimoto thyreoiditissel és Addison 
kórral.

Oralis hydrocortison kezelést kezd
tek el (10 mg reggel és további 3x5  mg 
a nap folyamán), amely u tán  a beteg 
panaszai rögtön megjavultak. Meg
szűnt a gyengeség, a szédülés. Fel tu 
dott kelni és mozogni. Nem  émely- 
gett, nem hányt. Már jól tű r te  az 50 
m ikrog/d-re emelt L-thyroxint. 2 hét 
múlva hazaengedték.

Az Addison kór az esetek 80%-ban 
a mvk. autoimmun gyulladás okozta 
prim er elégtelensége. A diagnózist a 
típusos klinikai kép (adynamia, hypo
tonia, pigmentatio, lefogyás, émely
gés, hányás) és az ACTH-stimuláció 
ellenére elégtelen endogen cortisol 
term elés igazolja. A beavatkozás nél
kül halállal végződő betegség vi
szonylag egyszerűen kezelhető élet
hossziglan tartó cortisol substitutió- 
val. 20-30 mg hydrocortisont adunk 
több részletre elosztva, de baleset, 
szülés, fertőző betegség, m ű té t és más 
terhelő helyzetekben az Addison- 
krízis elkerülése végett az adagot meg 
kell emelni.

Mvk. elégt.-t hozhat létre a hypo
physis mellső lebenyének a csökkent 
működése is, de ez a mi betegünknél 
nem  jött szóba az em elkedett ACTH- 
szint miatt. Elpusztíthatja m ég a mel
lékvesét a tbc., a m etastasisok (bron- 
chus-cc.) és akutan a m eningococcus 
sepsis (Waterhouse-Friedrichsen-synd- 
roma).

Autoimmun folyamatban néha több 
endokrin szerv betegszik m eg egy 
időben (autoimmunendocrinopathia- 
syndrom a, polyglandularis endocri- 
nopathia).

A mvk. elégt.-nek a pm .-horm on 
substitutio után való megjelenése 
szokatlan. Mivel a mvk. elégt. klinikai 
jelei csak akkor m utatkoznak, ha a 
szerv állományának több, m in t 90%-a 
elpusztul, a folyamat akár egy évig is 
lappangva fejlődhet. Esetünkben kez
detben a thyreoiditis helyi tünetei áll
tak előtérben és nem voltak meg az 
Addison kór jelei. Az általános tüne
tek (nyugtalanság) inkább hyper- 
thyreosisra engedtek következtetni, 
amely Hashimoto thyreoiditisben át
menetileg előfordulhat. Csak akkor 
tételezték fel a hypothyreosist, amikor 
a TSH-t magasnak találták. Valószí

nűleg m ár eredetileg fennállt a sub- 
klinikus cortisol-hiány.

Hypothyreosisban csökken a corti
sol lebomlása a májban, amely meg
magyarázhatja a kisebb cortisol- 
igényt. A pm .-horm on adagolásra 
kialakult teljes cortisol-hiány vezetett 
azután az Addison-kór komplett 
kifejlődéséhez. A betervezett L-thy- 
roxin adagemelés 100 m ikrog-ra, 
amely figyelmen kívül hagyta a 
kezdeti diszkrét és nem-specifikus tü 
neteket, életveszélyes Addison-krízis- 
hez vezethetett volna.

Az ism ertetett kórlefolyás arra fi
gyelmeztet, hogy egy szerv autoim 
mun elégtelenségének a megállapí
tásakor m indig gondoljunk további 
endokrin m irigyek egyidejű vagy ké
sőbbi részvételének a lehetőségére.

Kollár Lajos dr.

A bárányhim lő és a szteroid kártyák: 
egy új figyelmeztetés? Feher, M. D., 
Simms, J. R, Lant, A. F. (Dept, of Cli
nical Pharm acology and Therapeu
tics, Charing Cross and W estminter 
Medical School, London SW109NH, 
United Kingdom): Br. med. J., 1996, 
312,542.

A nemzeti szteroid kártyákat eredeti
leg abból a célból tervezték meg, hogy 
inform álják a corticoszteroid kezelés
ben részesülő és ezáltal potenciálisan 
veszélyeztetett betegeket. Újabb köz
leményekben a szteroid kezeléssel 
összefüggő súlyos lefolyású bárány
himlőről szám oltak be s ez a kö
rülmény hívta fel a figyelmet a forga
lomban levő szteroid kártyák to 
vábbfejlesztésének szükségességére. 
1994. m ájusban az országos főorvos 
az Egyesült Királyság valamennyi o r
vosának ír t  egy levelet, melyben fel
hívta figyelmüket az érintett betegek 
bárányhim lő veszélyeztetettségére. 
Mindezek alapján szerzők felmérést 
végeztek arró l, hogy az orális szte- 
roidot szedő betegek milyen felvilá
gosítást kapnak  orvosaiktól. A vála
szok kiértékelése alapján arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy szükséges 
egy új, megfelelő szteroid kártya ki
adása, mely m ind a betegek, m ind a 
szteroidokat felíró orvosok számára 
előnyös lenne. Az eredeti szteroid kár
tyát 1961-ben vezették be és azóta azt 
nem m ódosították. Ezek a kártyák 
nem figyelmeztetik a szteroid keze

lésben részesülőket a bárányhimlő 
iránti veszélyeztetettségre s a szerzők 
felmérése szerint az orvosok is csak a 
betegek m integy felének figyelmét 
hívják fel a kezelés mellékhatásaira. 
Bár azon betegekben, akik nem bi
zonyosak, hogy volt-e korábban bá
rányhimlőjük vagy sem, a varicella el
lenes im m unitás praevalenciája felte
hetően magas. Ugyanakkor az is két
ségtelen, hogy a varicella antitesttel 
nem rendelkezők rizikója a betegség 
m egkapására jelentős. Szerzők jelen
legi felmérése alapján azokat a beteg
eket sem figyelmeztették a bárány
himlő m egkapásának fokozott veszé
lyeire, akik nem  emlékeztek arra, át
estek-e a betegségen. Mindezek alap
ján, hasonlóan más gyógyszerekhez 
csatolt figyelmeztetésekhez, dátum 
mal ellátott, rendszeresen megújított, 
m ódosított tájékoztató elkészítésére 
lenne szükség, mely tartalm azza a 
szteroidok potenciális súlyos mellék
hatásait, annál is inkább, m iután ezek 
a tájékoztatók megjelennek a „ British 
National Form ulatory” mindegyik 
kiadásában. Szerzők a közelmúltban 
el is készítettek egy külön írásos fi
gyelmeztetőt a szteroid kezelésben ré
szesülők részére. Ebben felhívják a 
betegek figyelmét arra, hogy ha ko
rábban nem  estek át bárányhimlőn, 
kerüljék az érintkezést a bárányhim- 
lős és herpes zosteres betegekkel a 
szteroid szedés időtartam a alatt és a 
gyógyszerszedés abbahagyását köve
tő három  hónapig. Ha véletlenül még
is érintkeztek ilyen beteggel, azonnal 
forduljanak orvoshoz, illetve felhív
hatják a gyógyszertári segítővonalat; 
telefonszám megadva.

[Ref: Talán a fentieknél is fon to
sabbnak tartom, hogy a szubsztituciós 
glucocorticoid kezelésben részesülő 
hypadreniás betegek rendelkezzenek 
figyelm eztető kártyával s azt állan
dóan hordják magukkal. Külföldi pél
dák nyomán jó  lenne ezt hazánkban is 
megszervezni és bevezetni.]

Góth Miklós dr.

Klinikai tünetek  nélküli hypercorti- 
solismus véletlenül felfedezett mel
lékvese tum orokban. Seppel, T. és 
Schlaghecke, R. (Abt. Endokrinologie 
und Rheumatologie, Med. Klinik und 
Poliklinik der Univ., Düsseldorf, Né
metország): Dtsch. med. Wschr., 1996, 
121,503.
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Boncolási statisztikák szerint mellék
vesedaganatok meglehetősen ritkák, 
válogatatlan anyagban 1,4-8,7%-ban 
fordulnak elő, am it az újabb képal
kotó módszerek in vivo is m egerő
sítettek. Az endokrinologusok állás
pontja szerint kiterjedt szűrővizsgá
latokra lenne szükség, nehogy az ed
dig tünetm entes elváltozások tovább
ra is némák m aradjanak. Az endokri
nológiai szakrendelések terjedésével 
egyre több esetben fedeztek fel olyan 
lappangó funkciózavarokat, melyek 
egyáltalában nem  vagy még nem vál
tottak ki fokozott horm onterm elést. 
Ide tartozik többek között a klinikai 
tüneteket nem okozó v. szubklinikus 
hypercortisolismus (Praeklinikai Cu
shing szindróm a), 5-14%-os inciden- 
ciával.

A szerzők 1990-1994. között 85 
betegnél találtak az endokrinológiai 
szakrendelésen tüneteket nem okozó 
mellékvese tum ort (54 nő és 31 ff, á t
lagos életkor 54 év). A betegek tú l
nyomó részét az országban letelepe
dett orvosok utalták be és jóval kisebb 
számban szárm aztak saját intéze
tükből. CT-vel diagnosztizált tum or
átmérő átlagosan 3,6 cm hosszúságú 
volt, aminek ism eretében az anamne- 
sist m ár gyakorlott endokrinológus 
vette fel a klinikai status vizsgálatával 
együtt. A legfontosabb laboratórium i 
vizsgálat a dexam ethason szuppresz- 
sziós próba, a reggeli basalis plasma- 
ACTH meghatározásával együtt. Hy- 
percortisolism usban a dexamethason 
injekció után a serum  és vizelet corti
sol szignifikánsan magasabb lett, 
m int a norm ális értékek (átlagosan 
144 ng/ml, szem ben a normális < 30 
ng/ml alatti értékkel). Ugyanakkor a 
plasma ACTH-tükör nem haladta 
meg a 4 pg/m l-t, sőt 1,0 vagy éppen
1,0 pg/ml alatti tartom ányban volt. 
Összesen öt beteget találtak, akiknél a 
próba alapján valóban tüneteket nem  
okozó hypercortisolism ust tudtak k i
deríteni. A mellékvesekéreg dagana
tának a nagysága nem  haladta meg a 
2-4 cm-t, egyiküknél oligomenor
rhoea, a m ásiknál hypertonia volt az 
egyetlen klinikai tünet. Fontos tudni, 
hogy a bazális se. cortisol koncentrá
ciója cortisolt nem  termelő és szub- 
klinikai hypercortisolism usban azo
nos, stimuláció hatására viszont az 
előbbiben valamivel magasabb. A 
részletesen ism ertetett öt beteg mel- 
lékvesekéregtumora további 8 beteg
gel együtt túlnyom órészt mv. kéreg-

adenom ának és -carcinomának bizo
nyult, míg phaeochromocytoma, mye
lolipoma és lymphoma 1-1 esetben 
fordult elő. Hypercortisolismusban az 
alacsony plasma-ACTH koncentráció 
a m űtét utáni hetekben hirtelen 
emelkedik, ezután fokozatosan csök
ken, jóllehet így is jóval meghaladja az 
eredeti értéket.

Tekintettel arra, hogy ez az elvál
tozás semmilyen tünetet nem  okoz, 
csak szűrővizsgálatok kiterjesztésével 
lehet diagnosztizálni, amiben első
rendű szerepe van a CT-nak és a labo
ratórium i vizsgálatoknak. Szerzők 
mindössze annyit említenek, hogy 
vizsgált betegeik 6%-ában találtak né
ma hypercortisolismust. Nem foglal
nak egységesen állást arra vonatko
zóan, hogy m inden tum ort el kell-e 
távolítani, jóllehet folyamatos ellen
őrzés m indenképpen szükséges.

A közleményhez O.-A Müller pro
fesszor fűzött megjegyzést; tulajdon
képpen néhány javaslatával egészíti 
ki. A képalkotó diagnosztikus módsze
rek közül CT mellett az MRI is fon
tos. Még a ném a esetekben is szük
séges a vérlipidek és a vércukor vizs
gálata, elsősorban túlsúlyos betegek
ben. Nemcsak phaeochomocytomát 
kell kizárni, hanem  a mv. kéreg m űkö
dés zavarának egyéb okát is. Igazolt 
endokrin zavarban mindenképpen 
meg kellene a betegeket operálni, sőt 
5-6 cm-es tumornagyság mellett is, 
mivel ilyenkor az elváltozás 30-40%- 
ban rosszindulatú. Kisebb tumorok, 
aktivitás nélkül további megfigye
lésre szorulnak és ha növekedés ész
lelhető, a m űtéttel nem szabad késle
kedni, viszont változatlan méret mel
lett elég a sorozatos kontroll. Tű- 
biopszia rendszerint eredménytelen, 
mivel az aspirátum  nem diagnosz
tikus, sőt phaeochrom ocytom ában a 
beavatkozás szövődményt okozhat.

Bán András dr.

Phaeochrom ocytom a okozta több
szörös szervelégtelenség. Belgyógyá
szati és sebészeti sürgősségi eset. 
Lamberts, R. és Kreuzer, H. (Abt. 
Gastroenterologie der Med. Klinik L, 
Univ. Tübingen, und Abt. Kardiologie 
und Pulmonologie des Zentrums In
nere Med., Univ. Göttingen, Német
ország): Dtsch. med. Wschr., 1996, 
121,479.

A phaeochrom ocytom a (p.) az a r
gentaffin szövet daganata és a m el
lékvesekéregből vagy a paraganglio- 
nokból indul ki. Meglehetősen ritka, 
hiszen egy millió lakos közül évente 
1-2 eset fordul elő, leginkább 30-50 
éves életkorban. Sporadikusan, de 
m integy 10%-ban familiárisán is fel
bukkan, autosom domináns öröklő- 
dési menettel, egyéb szervek zavará
val együtt (multiplex endokrin malig- 
nom ák = MEN), melynek HA és IIB 
típusa ism ert (Hippel-Lindau beteg
ség és Recklinghausen f. neurofibro
matosis). A klaszszikus tünetek is
m ertek, viszont sok esetben nem  jel
legzetesek, mivel több szerv elégtelen
ségével és encephalopathiával társul
nak (phaechrom ocytom a m ultisys
tem crisis).

A tanulságos esetben 66 éves nő 
beteget ismertetnek, aki 18 hónapja 
szenved magas vérnyomásban, időn
ként szédül és a vanilinmandulasav 
(VMA) mennyisége a vizeletben je
lentősen emelkedett volt, a norm ális 
koncentrációnak mintegy 3-5-szörö- 
se. CT és mellékvese-szcintigráfiás 
vizsgálattal a bal mellékvese tájékán 
2x3 cm-es méretű p.-t diagnosztizál
tak. A beteg a műtétbe ekkor nem  
egyezett bele. Később lumbo-ischial- 
giás panaszok miatt történt ismételt 
CT, discus hernia kizárá-sa végett. 
Ekkor fejfájás, hányinger, hányás és 
hasm enés kíséretében orvosa 200 
Hgmm-es systolés vérnyomást m ért. 
Ekkor szállították a klinikára.

A rossz állapotban lévő beteg bőre 
halvány, nyelve száraz. RR: 120/60 hg- 
mm. Fizikális statusa egyébként ne
gatív. A laboratórium i vizsgálatok kö
zül emelkedett volt a se. kreatinin, a 
kreatinkinase aktivitás, a CK-MB izo- 
enzym és az LDH, valamint a fvs. szám 
(20,800 pl) és a vércukor (262 mg/dl), 
alacsony se. K mellett. Az egyéb vizs
gálatok, beleértve a vér és liquor bak
teriológiát, negatívak voltak. Kiegé
szítő vizsgálatokkal balszív túlsúly és 
ST eleváció Ekg jeleivel elülsőfali szív- 
infarktus is felvetődött, amit corona- 
rographiával nem tudtak m egerősí
teni. Az ismételt CT és UH a bal mel
lékvese helyének megfelelően 5,8 x 5,5 
cm-es térszűkítő folyamatot derített 
ki. A hb. szint gyors csökkenése akut 
vérzésre utalt, ezért sürgős m űtétet 
kellett végezni. Még a vérzés előtt 
szeptikus lázmenet, praecoma kísére
tében, súlyos cardio-pulmonális elég
telenség lépett fel, amit legelőször az
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aortába helyezett ballonnal, intubálás- 
sal próbáltak rendezni, eredm ényte
lenül. A klinikai tüneteket kifejezett 
érrendszeri labilitás jellemezte, am iért 
katecholaminokat kellett infundálni. 
M indehhez heveny veseelégtelenség is 
társult, ezért haemofiltrációra volt 
szükség. Még a műtét előtt sikerült a 
keringést kis adag phentolam innal 
stabilizálni 4x250 (ig/d Octreotiddal 
kiegészítve, aminek az volt a célja, 
hogy meggátolja a tum orból vaso
aktiv peptidek (VIP) szekrécióját. Ma
ga a m űtét minden szövődmény nél
kül zajlott le és a tumor eltávolítása 
nem  váltott ki hypertoniás krízist. A 
teniszlabda nagyságú daganatban vér 
volt látható és a vérzés beterjedt a 
környezetbe egészen a bursa omenta- 
lisig. A p. szövettani lelete: nekrotizáló 
phaeochromocytoma. A metszeteket 
neurospecifikus enolaseval inkubálva 
pozitív reakciót találtak. A m űtét után 
kifejezett gyengeség lépett fel, amit 
nem tudtak sem myastheniás sem 
myopathiás képbe illeszteni. Postope- 
ratív elektromyográfia, elektronystag- 
mográfia, transcraniális mágneses sti
muláció, izombiopszia és ellenanyag
meghatározás gyakorlatilag negatív 
eredménnyel zárult; egyedül az ace- 
tylcholin-receptor-ellenes autoantites- 
tek titere volt enyhén emelkedett. A 
myastheniát végül nem tudták egyik 
kórképbe sem besorolni. Intenzív fi
zioterápia után a beteg állapota lénye
gesen javult. A postoperativ horm on 
vizsgálatokkal aktív maradék daganat
ra utaló laborértékeket nem találtak, 
mivel a praeoperative magas értékek 
m ind rendeződtek.

A p. klinikai tünetei meglehetősen 
tarkák. Akadnak betegek, ahol az ad
renalinnak és nem a noradrenalinnak 
a szekréciója kifejezettebb, aminek 
ritm uszavar, supraventrikuláris és 
kam rai tachycardia a következménye. 
A m yocardium sérülése gócos dege
nerációval, sőt a szívizomrostok nek- 
rózisával járhat együtt. Hasonló elvál
tozást tudtak  ketacholaminokkal ál
latkísérletekben kiváltani. A betegnél 
szerencsére ez a szövődmény rövid 
idővel a m űtét után megszűnt. A vizes 
hasm enés hypokalaemiával és achlor- 
hydriával együtt, emelkedett VIP, so
m atostatin és calcitonin szekréció m i
att jö tt létre, parathorm onszerű pep- 
tidekkel együtt. A tum orszövetben a 
noradrenalin: adrenalin aránya 3,5:1 
volt, szemben a normális 1:5-el.

A szövődmények közül ism ertették

p-t légzési elégtelenséggel, veseelégte
lenséggel, DIC-el, szeptikus lázm enet
tel és encephalopathiával együtt. 
Nagym értékű (45000/pl-es) leukocy
tosis valószínűleg adrenalin szekréció 
következménye, de okozhatta nekró- 
zis v. vérzés is. A myastheniás tünetek 
keletkezését mindeddig nem tudták 
egyértelm űen értelmezni. A szívizom 
m ophologiai elváltozásai hasonlóak a 
vázizmokéhoz.

Sympathicoadrenális paraganglio- 
mák 3-10% -ban nyilvánulhatnak meg 
m etasztázisokban még olyan szervek
ben is, ahol nincs chromaffin szövet. 
Egyértelmű histopathologiai maligni- 
tás ismérvei ma még hiányosak.

A klasszikus m űtét előtti kezelés 
célja a keringés stabilizálása, még
pedig on és 02, antagonistákkal kom 
binálva. Phenoxybenzamin (Dibenzy- 
lin) 100-szor hatékonyabban blokkol
ja az o i-  m int az cu- receptorokat. 
Hatására az erek tágulnak és a vér
nyomás gyorsan csökken. Tachyar
rhythm ia prevenciója szempontjából 
ß-receptorblokkolokat lehet adni. 
Phaeochromocytoma multisytem krí
zisben, am inek magas a m ortalitása, 
lehetőleg minél előbb meg kell a be
teget operálni, mivel csak ez biztosítja 
a betegek túlélésének az esélyét. Si
keres m űtét után a katecholaminok 
koncentrációja a vizeletben norm ális
sá válik. Áttétekben 131 jódizotoppal 
jelzett metajódbenzylguanin, a tum or 
embolizációja, cyclophosphamid, vin- 
cristin, dacarbazin lehet eredményes, 
am it ki lehet egészíteni a -  és ß-recep- 
torokkal és a-m ethylparatyrosinnal, 
amivel a katecholaminok szintézise 
tyrosinhydrolase blokkolásával füg
geszthető fel.

Bán András dr.

DIAGNOSZTIKAI KÉRDÉSEK

Az aspirációs cytológia és szövet
henger biopszia összehasonlítása a 
csontelváltozások diagnosztikájában.
Schweitzer, M. E., és mtsai (Dept’s of 
Radiology and Pathology Thomas 
Jefferson University Hospital Philadel
phia PA 19107) A. I. R„ 1996,166-, 415.

Mivel a csontok kóros elváltozásaiból 
sokszor nehéz szövethengert nyerni, 
ezért többen ezekben az esetekben az 
aspirációs cytológiai mintavételt ta r t
ják előnyösnek. Hátránya, hogy a

nyert anyagból nem lehet m indig 
pontos szövettani diagnózist adni. A 
szerzők 2 év alatt 138 betegnél m ind a 
szövethenger biopsziát, m ind az aspi
rációs mintavételt elvégezték a két 
módszer eredményességének össze
hasonlítása céljából. A biopsziázott 
csontelváltozás valamennyi esetben 
osteolytikus volt. 68 betegnél m indkét 
módszer pontos diagnózist eredm é
nyezett. 28 esetben a henger, 18 beteg
nél pedig az aspirációs mintavétel b i
zonyult diagnosztikus értékűnek, há
rom szövethenger és 18 aspirációs 
biopsziánál a nyert anyag értékelésre 
nem  volt alkalmas. Egy betegnél 
m indkét beavatkozás álnegatív ered
ményű volt és két aspirációs értéke
lése, m int később kiderült, hibás volt. 
A nagyszámú sikertelen aspirációt az
zal magyarázzák, hogy a beavatkozá
sokat tapasztalt szakemberek végez
ték, de valamennyi esetben csak egy
szeri aspirációra került sor. Összessé
gében a szövethenger biopsziát ered
ményesebbnek tartják, de vélemé
nyük szerint érdemes m indkét m inta
vételt elvégezni, m ert az egym ást ki
egészítő eredményekkel nagyobb di
agnosztikus pontosság érhető el.

Puskás Tamás dr.

Kis transient ischaemiás attack (TIA) 
és kis Aspirin? Van Gijn, J. és mtsa 
(Utrecht). Nee. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2708.

Hollandia előnybe került a szomszé
dos nyugat-európai szomszédokkal 
szemben, m ert az egészségügyben a 
háziorvos lett a központi figura és a 
betegek nem fordulhatnak egyenesen 
a specialistákhoz. Utóbbi veszedel
messé válhatik, m ert az orvoshoz for
dulóknál gyakoriak a testi panaszok 
anélkül, hogy testi zavarok is előfor
dulnának. A panaszok a hangulati és 
érzési zavarokból is eredhetnek és a 
specialista nem tud dönteni, és „biz
tonság céljából” rtg. felvételt, vagy 
laborvizsgálatokat kér és ezek alapján 
még több vizsgálatra, sőt több „ke
zelésre” és még több panasz jelent
kezésére számíthatnak. A kórházak
ban előforduló károk elkerülését a há
ziorvosi m unka biztosítja. Mindezzel 
szemben előfordul, hogy az elválto
zások és a panaszok is fennállnak, de 
ezek felületesen nézve nem  nyugta
lanítók, ilyenkor nem nélkülözhetők a
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specialisták. Ilyenekhez tartoznak a 
TIA-k. Ezen „figyelmeztetések” után 
5 éven belül a betegek negyedénél kö
vetkezik be az agyinfarctus, mely 
gyakran rokkantosít- vagy halálhoz 
vezet. A holland háziorvosi szövetség 
szakorvoshoz való utalást javasol, a 
hatvan évnél fiatalabb betegnél, ha 
kétséges a kiváltó ok, ha a beteg anti
co angulans okát szed, ha a szív felett 
zörej hallható, vagy ha a beteg elője
gyeztetni akarja m agát carotis m ű
tétre. Ezekhez azonban szerzők sze
rin t hozzá kell tenni, hogy a háziorvos 
évente 1-4 esetben észlel TIA-t, 
melyeknek felében jó a felismerés. Az 
esetek többi részében egészen más 
betegségről van szó, m elynek kezelése 
is különbözik. M ásoknál a kiváltó ok 
teljesen ártalm atlan és nem  igényel 
kezelést. Azoknál a betegeknél, akik
nél tényleg TIA-ról van szó, az Aspirin 
nem  a helyes kezelést jelenti. Téve
désre alkalmat adó eset: nincsen TIA, 
hanem  csak egy ártalm atlan elvál
tozás, -  nincsen TIA, de egy másik ko
moly megbetegedés,- van TIA, de 
nem  az Aspirin a gyógyszere. Mind
ezekre három  beteg esetét ismertetik, 
ha ezeknél a háziorvosi utasításokat 
szószerint követnék, árto ttak  volna a 
betegeiknek.

Az első beteg egy 69 éves nyugal
m azott háziorvos, aki 59 éves ko
rában szívinfarctust szenvedett, azóta 
ß blokkolót használ és kis adagú 
acetylsalicylsavat. A neurológust ke
resi fel, m ert furcsa látási zavarait a 
cardiológus cerebralis ischaem iának 
tulajdonítja. Ezek két év óta jelent
keznek, eleinte évente, utóbbi fél 
évben m ár 6 ízben. A roham  kezde
tekor kis fényes pontocskát lát m ind
két szemével, mely p ár perc alatt 
nagyobbodik, majd közepe elhal
ványul és átlátszatlanná válik és fe
hér, felvillanó cikk-cakk vonalak és 
csillagok jelennek meg. A vakfolt a 
környező világosfehér vonalakkal 
vagy negyed óráig még fennáll. Ez
alatt nincsen fejfájás, nincsen émely
gés, a beteg folytatja kertészkedését 
és hegedülését. A tünetek  megfe
lelnek öregkori m igrain-equivalans- 
nek, melyek teljesen ártalm atlanok. 
60 éves koron túl jelentkeznek fejfáj
dalom nélkül, olyanoknál is, akik so
ha sem szenvedtek m igrain  miatt. A 
fokozatos jelentkezés és a széli cikk- 
cakk jelenség nem m utat trom bo- 
emboliás eredetű TIA-ra, fenyegető 
infarctusra. A kollégát m egnyugtat

ták, nincsen szükség kiegészítő vizs
gálatokra.

A m ásodik beteg 66 éves házi
asszony, 1995. május 12-én pár percig 
tartó  kézimunkázásnál ügyetlen volt 
a bal karja, ez m egism étlődött kár
tyaosztásnál, 18-án erőtlen lett bal 
karja, bizsergést érzett benne, 5-15 
perc múlva megszűnt ez, de a kö
vetkező 2 napon 4-5x megismét
lődött. 19-én kórházba került TIA 
gyanújával. Pár órán át enyhe erőtlen
séget észleltek a bal karjában, de ez is 
megszűnt pár óra múlva. Meglepőd
tek, amikor az agy CT vizsgálata sub
duralis hem atom át m utatott a jobb 
agyfélben. Az idegsebész hajlandó 
volt megoperálni a beteget, de vártak 
még a kiesési tünetek megjelenésére; 
május 25. után azonban megszűntek a 
panaszok, a subduralis hem atom a lé
nyegesen megkisebbedett. Kiderült, 
hogy márc. közepén m egütötte fejét a 
busz csom agtartójában, pár napon át 
fejfájása volt, Aspirin szedésére ez 
csökkent, gyógyultan hazabocsátot- 
ták -  de aspirin nélkül.

A harm adik beteg 60 éve egyedül
lakó nő, bal karja és bal lábszára 
erőtlen lett főleg egy reggeli felkelés 
után. Délfelé találtak rá a szomszédok, 
akik intézkedtek kórházba szállítá
sáról. Öt éve fáradékony, szívdobo
gása van, nagyon izzad. Magas a cent
rális vénás nyomás, 110-es a pulsus- 
száma, dobbanó a szívcsúcslökés, 
130/80 a tensiója. Nagyobb a pajzs
mirigye, baloldali hemiparesise van. 
Az EKG kamrafibrillatiót, j. o. decom- 
pensatiót és m itralis billentyű insuffi- 
cientiát m utatott ki. Az agy CT-ja j. o. 
kis agyinfarctust és b. o. egy régi in- 
farctust mutatott. A labor is kimutatta 
a hyperthyreosisát, decomp. cordisát: 
digoxint és a valószínűleg a bal át
rium ból kiinduló trom bo-em bolia 
megelőzésére alvadásgátlót kapott és 
a hyperthyreosis ellen thiam azol ke
zelést alkalmaztak. A hemiparesise 
teljesen megszűnt.

Az időleges ischaemia 85%-ban az 
A. carotis interna területén alakul ki, 
15%-ban a vertebrobasilaris áramlás 
területén. Az időleges ischaemiánál 
abrupt a kezdet és abrupt megszűn
nek a tünetek, a TIA tünetek át
lagosan 30 percig tarthatnak. A TIA- 
nál nincsenek fénycikázások, migrai- 
nek, epilepsiák.

Ribiczey Sándor dr.

Varicella-zoster-virus-myelitis sine 
herpete. A radicularis syndroma egy 
fontos differenciál-diagnózisa. Jacobs, 
A. és mtsai. (Klinik und Poliklinik für 
Neurologie und Psychiatrie sowie 
Neuroradiologie des Institutes und 
Poliklinik für Radiologische Diagnos
tik der Universität Köln.) Dtsch. med. 
Wschr. 1996,121,331.

43 éves nő 2 hete levert, subfebrilis. Öt 
napja a végbél körül „égő érzése” van, 
amelyet az orvosa aranyér-bántalom- 
nak vélt. Két napja kínos lumbális fáj
dalmai kezdődtek és a „ lovaglónadrág 
területén” érzészavarok jelentkeztek: 
„az ülést másképpen érezte a toilet- 
ten”. Később hólyag-végbél-inconti- 
nentia is gyötörte, majd járása bi
zonytalanná vált. Ekkor került in 
tézetbe. Előző betegségei közül a bá
rányhim lő említendő.

A beteg jó  állapotban van. H őm ér
séklete 38 °C, pulzusa 86/min. A bőrén 
eltérés nem  látható. Meningealis jele 
nincs. Az Achilles-inreflexe bal oldalt 
és az analis reflexe nem váltható ki. A 
Th. 12. segm enttől lefelé hypaesthe- 
siát, hypalgesiát és perianalis anaes- 
thesiát találtak (conus-cauda-syndro- 
ma).

A szerzők a subfebrilitas és az ál
talános levertség miatt elsősorban in- 
fekciós-gyulladásos genesisre, myeli- 
tisre gondoltak a Th. 12. segmenttől 
lefelé, pl. borrelia, enterovirus, vari- 
cella-zostervirus (VZV), Epstein-Barr- 
virus, HÍV, mykoplasma, treponem a, 
leptospira, mykobacteria, kryptococ- 
cus vagy toxoplasma fertőzésre, de 
vascularis történést, térszűkítő folya
matot, m etastasist, epiduralis tályogot 
és encephalitis disseminatát is számí
tásba vettek.

A We. 10 m m , a C-reaktiv proteinek 
szintje enyhén emelkedett, a fehér- 
vérsejtszám 10500. A liquorban a sejt
szám 1700/3, amely főleg granulocy- 
tákból áll. Az összfehérje normális. A 
gerincvelői folyadékban VZV-antigén 
elleni IgG-t és VZV-DNS-t m utattak 
kis polymerase-láncreakcióval (PCR). 
A Kernspintom ographia gyulladásos 
duzzanatot jelzett a conus és az epi
conus területén. A mellkas- és a has- 
CT nem  utalt malignomára.

Ezek u tán  beigazolódott a VZV- 
myelitis diagnózisa. A beteg a 4. nap
tól aciclovirt kapott két hétig, amelyre 
a tünetek jelentősen megjavultak. Az 
aciclovir m int nukleozid beépül a 
vírus-DNS-be, megtöri a DNS-láncot
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és megakadályozza a vírus-DNS rep- 
likációját.

A herpes zostert klinikailag a gyöki 
fájdalom és valamely derm atom a te
rületén erythemás alapon megjelenő 
herpetiform  bőrelváltozások jellem 
zik, amely egy sensoros ganglion la
tens VZV infekciójának a reaktivá- 
lódása következtében lép fel a gyer
m ekkori varicella után 20-30% -ban 
senyvesztő betegség, im m unsup- 
presszio folyamán. A feléledt vírus a 
spinalis vagy az agyideg ganglionból 
centrifugálisan jut a perifériás idegen 
át a megfelelő dermatómába, de cent- 
ripetalisan is terjedhet a hátsó  gyö
kereken keresztül a gerincvelőbe és a 
központi idegrendszerbe.

A VZV-infekció neurológiai szö
vődményei: postherpetikus n eu ra l
gia, paresisek (n. facialis), polyneuro- 
radiculitis, myelitis, aseptikus m en in 
gitis, meningoencephalitis, parainfek- 
ciózus akut disseminált encephalo
myelitis, leukoencephalopathia, Reye- 
syndrom a, stb. A zoster herpes nélkül 
is megjelenhet, ha a vírus nem  ván
dorol a dermatómába (zoster sine 
herpete).

A myelitis klinikailag a bőrkiütés 
u tán  5-21 nap múlva nyilvánul meg a 
különböző spinalis syndrom ában. 
Leggyakoribbak az asym m etriás pa
resisek és a sensibilis zavarok, de elő
fordulhatnak Brown-Séquard-syndro- 
ma, harántmyelitis, syringomyelia 
vagy hólyag- és végbélzavarok is. A 
kórlefolyás többnyire subakut és 2-6 
hétig húzódik el, de írtak  le akut, 
chronikus, sőt visszatérő alakot is.

A VZV-myelitis diagnózisának az 
alapja a myelopathia és a cu tan  zoster 
fellépése közötti időbeli összefüggés. 
Zoster sine herpete esetén az intra- 
thekalis antitest-képződés specifikus 
kim utatására vagyunk utalva, am ely a 
vírus-antigénnek a központi ideg- 
rendszeri jelenlétéhez van kötve. Ez 
7-10 nap után lesz pozitív. A PCR 
segítségével már a cutan zoster jelent
kezésének a 3. napján közvetlenül ki
m utathatjuk a VZV-DNS-t a liquor- 
ban. Ezért a PCR-nek nagy jelentő
sége van a zoster sine herpete diag
nosztikájában. Im m uninkom petens 
betegeknél megnehezíti a diagnózist 
a gyulladásos liquor-elváltozások és a 
specifikus antitest-termelés hiánya és 
a DNS-kimutatás negatív lelete.

A VZV-myelitis letalitása a cutan 
zos-ter megjelenése után 4 hónapon 
belül a szekunder szövődmények m i

att (tüdő-embolia, decubitus, sepsis) 
36% is lehet, de im m unsupprim ált 
alapbetegségben a 85%-ot is elérheti.

[Ref: A z ismertetett szerencsés ki
menetelű infekciós myelitis m ellett va
lószínűleg több a halálosan végződő' 
eset. A súlyos betegségek utolsó idősza
kában az immunsupprimált beteg 
valamely látens vírus-infekciójának a 
feléledése igen változatos neurológiai 
kórtünetekkel sietteti a halált. Ilyen 
válságos helyzetekben az orvos dönté
seit már nem a tudása, hanem a ta
pasztalata, a belátása és az erkölcsi 
meggyőződése irányítja. (Gerok, W.: 
DMW, 1995,120,1015.)]

Kollár Lajos dr.

SZERZETT IMMUNDEFEKTUS 
(AIDS)

HÍV fertőzés hemofiliás betegeknél; a 
nemzeti om budsm an jelentése. Van
Aken, W. G. és mtsa (Amsterdam) 
Ned. Tijdschr. Geneesk. 1995, 139, 
2228.
1982-1985. között még bizonytalan 
volt az AIDS elterjedtsége és a m eg
előzési védelem, a vér és vérkészít
mények biztonsága sok országban 
fenyegetetté vált. Sok országban a vér
rel történő fertőzések polgári és b ü n 
tetőtörvényszéki perekhez vezettek, a 
fertőzések meggátlásának elm ulasz
tása m iatt számos kórház, orvos és ál
lami felelős komoly tám adásnak volt 
kitéve. Nemrégiben a Holland Hem o
filiás Betegek Egyesülete felkérésére a 
nemzeti om budsm an a panaszosok és 
az eü. minisztérium  megbízásából 
vizsgálatot indított a hemofiliás be
tegek HÍV fertőzésének körülm ényei
re és megállapítást nyert, hogy nem 
tettek meg minden lehetőt a fertő
zések megakadályozására, a plasma- 
készítményeket kapó betegek 1984- 
1985. között fertőzésnek voltak még 
kitéve. Az eü. miniszter ennek alapján 
kilátásba helyezte a kárvallottak k ár
talanítását. Az ilyen retrospectív 
elemzés negatívan értékeli azokat a 
rendszabályokat, melyeket az akkori 
tudományos ismeretek még nem  tá
mogattak. A nemzeti om budsm an 
ezeket a buktatókat kikerülte, bár 
ezek több ízben az AIDS-re vonatkozó 
ismeretek birtokában az egykori 
AIDS járványt illetően m ár perekhez 
vezettek. Az ombudsman jelentése 
alapján szerzők megállapítják, milyen

szükséges lépésekre van szükség, 
hogy bármilyen körülmények között 
megakadályozzák az AIDS terjedését. 
A hemofilia kezelése az AIDS járvány 
kitörése előtt m ár nagy fejlődésen 
ment át. A cryoprecipitátum  helyett, 
melyet 1-4 donor plasmájából állítot
tak elő, a VIII. factor koncentrátuma 
került előtérbe a hemofiliások kezelé
sénél. Ezek tisztábbak, ham ar oldód
nak, a kis töm egük m iatt maga a beteg 
adhatja be m agának i. v. injectióban, 
ezáltal lehetővé vált az otthoni ke
zelésük és elkerülhetők lettek az ízü
leti vérzések és az életminőség javult. 
Ugyanakkor megsokszorozódott a 
VIII. factor és IX. koncentrátum  szük
séglete, m egsokszorozódott a donor- 
plasma-igény és ezáltal nagyobb lett a 
kockázati tényező a vérrel átvihető 
betegségeknél: a hepatitis B és A non 
A, non B hepatitisnél (jelenleg hepati
tis C-nek nevezve). Az alvadási té
nyezők sokezer donor plasmájából 
készülnek, egyelőre 1982-ben hőkeze
léssel igyekeztek a posttransfusiós he
patitist meggátolni. A hemofiliás be
tegek kilátásai akkor csökkentek, 
amikor az USA-ban ffi homoszexu
álisok között 1982-ben immunzava
rok léptek fel és 3 hemofiliásnál is 
jelentkeztek az ilyen tünetek. Később 
ezen betegek száma megnőtt. A hol
land hemofiliás vezetőség 1983-ban 
egy új szabályzattal, -  arra számítva, 
hogy a hepatitis B-hez hasonlóan ezt 
az új betegséget is a véradás közvetíti, 
-  elrendelte cryoprecipitatum mal ké
szült plasmakészítmény használatát 
és egyúttal az allergiás reactiók ellen 
hazai-holland plasmából készült al- 
vadásgátlót javasolt (Hollandiában 
csak önkéntes donorok vannak). Az 
importált vérkészítmények használói 
között jóval több volt a HÍV fertőzés, 
az akkoriban megőrzött vér az újab
ban alkalmazott HÍV próbával tényleg 
több esetben bizonyult fertőzőnek. A 
továbbiakban a kockázati csoportba 
tartozókat (ffi homoszexuálisokat) 
kizárták a donorok közül; 1983-1984- 
ben sikerült a HÍV vírus kitenyésztése 
és a HÍV vírus felismerése is lehetővé 
vált a próbával. A meleggel történő 
vírus inactivácio eredményesnek bi
zonyult, de általa az alvadásgátló té
nyező gyengült és annak veszélye is 
fennállt, hogy a melegítéssel az el
lenanyagképződéssel allergiás reactio 
is jelentkezik. A készítménynél az ol
dást elkerülték és a szárítva-fagyasz- 
tott anyaghoz adtak stabilizátort. Ál-
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latkísérletek tanúsították, hogy ezáltal 
csökkent a non A, non B-hepatitis 
transm issio kockázata. Sajnos 1983- 
ban észleltek egy non-A, non-B he
patitist a hővel kezelt koncentrált al- 
vadási tényező adásánál. 1984-ben 
végül bebizonyosodott, hogy a HÍV 
okozza az AIDS-t, Hollandiában is 
megkezdték a hővel kezelt alvadási 
koncentrátum ok előállítását, bár ak
koriban még nem volt bizonyított az 
eljárás biztonságos volta. A külföldiek 
más-más hőfokot és időtartam ot al
kalm aztak a készítmény kezelésénél. 
Csak 1985-ben bizonyították be klini- 
kailag, hogy a VIII. tényező melegítve 
nem  tartalm az HÍV elleni ellen
anyagot. A donorok szűrése HIV-re 
1985-ben indult meg a FDA kezde
ményezésére az USA-ban. Pár hó 
napra ezt Hollandiában is bevezették. 
Utólag derült ki, hogy 1980. és 1985. 
között a HÍV fertőzöttek száma a he- 
mofiliásoknál 15,8%-ra növekedett. 
Az im portált koncentrátum ot kapók
nál ez a szám 22,2% volt. 1985. óta 
nem  szaporodott a HÍV pozitív he- 
mofiliások száma. Az om budsm an 
szerint egyéb panaszok m egalapozat
lanok, de abban hibás a vezetőség, 
hogy 1982-ben és 1983-ban nem állí
totta le idejében a plazmakoncent- 
rátum ok behozatalát külföldről.

Ribiczey Sándor dr.

Invazív Pneumococcus okozta beteg
ségek előfordulása HIV-fertőzött női 
sex-workereknél Nairobiban. Gilks, 
C. F. és m tsai (Liverpool School of 
Tropical Medicine, Liverpool L3 5QA, 
Anglia) Lancet, 1996,347,718.

A fejlett országokban a HIV-infekció 
jelentős rizikófaktorként szerepel a 
Pneumococcusok okozta betegségek 
gyakoribb előfordulását illetően. Bár 
napjainkban mindkettő rendkívül el
terjedt Afrika szub-szaharai régiójá
ban, a kapcsolatot a két infekció kö
zött eddig kevesen vizsgálták.

Az invazív pneumococcosis inci- 
denciája AIDS betegeknél Észak- 
Am erikában 10/1000. Ugyanez az 
arány Nairobiban a HIV-fertőzöttek 
között 42,5/1000-nek bizonyult. A 
vizsgálatok megállapították, hogy a 
legfőbb rizikófaktor a S. pneumoniae- 
val való expozíció volt, ami részben 
megmagyarázza az USA-ban, az in t
ravénás kábítószeresek között észlelt

rendkívül magas bakteriális pneum o
nia arányt.

A tanulmány 587 HIV-pozitív és 
132 HIV-negatív, alacsony iskolázott - 
ságú sex-workernél vizsgálta a Pneu
mococcus okozta betegségek klinikai 
és radiológiai jellemzőit.

A vizsgált három  éves időszakban a 
HIV-fertőzöttek között 79, a negatí
vok között 1 invazív pneumococcus 
betegséget igazoltak. A HIV-infek- 
cióhoz társuló kórképek széles ská
láját találták: 56%-ban pneum onia, 
30%-ban sinusitis, 11%-ban bacteri- 
aemia alakult ki. A 42 esetben észlelt 
bacteriaemia ellenére halál egy beteg
nél sem következett be. Az első be
tegség jelentkezésekor a CD4+szám 
302/mm3, az ismételten kialakult epi
zódoknál 171/mm3 volt. Az akut klini
kai betegség idején a betegek több
ségénél a CD4+ szám átm enetileg 
csökkent. HIV-pozitív személyekben 
a S. pneumoniae többször okoz fer
tőzést és koraibb stádium ban, m int a 
Mycobacterium tuberculosis és non- 
typhoid salmonella törzsek.

A HIV-infekcióhoz társuló invazív 
pneumococcosis jól reagál a szokásos 
antibiotikum terápiára. Az aránylag 
fiatal életkor, a HIV-fertőzés korai stá
diuma, más tüdőbetegségek hiánya, a 
korai diagnózis és a megfelelően beál
lított kezelés magyarázza a vizsgált 
betegek kiváló gyógyulási hajlamát. 
Sajnos a fejlődő országokban általá
nosan elérhető szegényes egészség- 
ügyi szolgálat nem  tud ilyen jó ered
ményeket felmutatni és Afrika más 
részein a HIV-hez társuló Pneum o
coccusok okozta betegségeknek igen 
magas a mortalitása.

Szlávik János dr.

BIOETIKA

Orvosi segítségnyújtás a beteg ön- 
gyilkosságában és az eutanázia Wa
shington államban. A beteg kívánsá
ga és az orvos reagálása. Back, L. A. és 
mtsai (Medical Service and Geriatric 
Research Education and Clinical 
Center, Seattle, WA) JAMA, 1996, 275, 
919.

A szerzők kérdőíves felmérést vé
geztek Washington államban, ahol az 
orvosokat kérdezték meg arról, hogy 
milyen tapasztalataik vannak az ön- 
gyilkosságban való segítségnyújtásról 
és az eutanáziáról. M indkettőt olyan

cselekedetként határozták meg, am e
lyet orvos végez azzal az elsődleges 
szándékkal, hogy meggyorsítsa a be
teg halálát, ellentétben az olyan cse
lekedettel, amelynek elsődleges célja a 
fájdalom csillapítása s a halál gyor
sabb bekövetkezte csak másodlagos 
következmény. Céljuk az volt, hogy 
felbecsüljék a halálba segítés iránti 
kérések gyakoriságát és összegyűjt- 
sék azokat az eseteket, amelynek alap
ján a beteg jellemvonásaira, az orvos
nak a beteggel szembeni attitűdjére és 
a beteg kérésére való reagálására lehet 
következtetni.

A két részből álló kérdőíveket az 
anonimitás biztosításával küldték ki 
1453, véletlen módszerrel kiválasztott 
orvosnak. A potenciális válaszadók 
57%-a, 828 orvos tett eleget a kér
dőíves megkeresésnek. A válaszok sze
rint a megkérdezett orvosok 12%-a 
kapott az elmúlt évben egy vagy több 
kérést a beteg öngyilkosságában való 
asszisztálásra és 4%-át keresték fel 
betegek egy vagy több eutanázia irán
ti kéréssel. A kérdőívet kitöltő orvo
sok összesen 207 esetről számoltak 
be. A kérést előterjesztő betegek leg
gyakoribb diagnózisa a rák-, neuroló
giai betegség és az AIDS volt. Az or
vosok megítélése szerint a betegek 
leginkább saját életük feletti kontroll 
elvesztése m iatt, attól való félelemtől, 
hogy terhet jelentenek majd környe
zetüknek, m ások személyes gondos
kodástól való függéstől és az em beri 
méltóság elvesztése feletti aggodalom 
miatt fordultak kérésükkel orvoshoz. 
Az orvosok gyakrabban nyújtottak 
segítséget olyanoknak, akik fizikai tü 
netekre panaszkodtak. Az érintett or
vosok ritkán fordultak kollégáikhoz 
tanácsért. Az öngyilkossághoz segít
séget kérő 156 beteg közül 38%-nak 
(24%) az orvos felírta a halálos re
ceptet és ezek közül 21 beteg „ é lt” a 
lehetőséggel. Azon 58 beteg közül, aki 
eutanáziát, közvetlen orvosi beavat
kozást kért, 14 kapott parenterálisan 
gyógyszert és halt meg annak kö
vetkeztében.

Az Egyesült Államokban jelentek 
meg m ár klinikai esetleírások a cím 
ben szereplő cselekedetről, amelyek 
azonban nem igen általánosíthatók. 
Ezek közül a leghíresebb Quill dok
tornak a beszámolója volt az ún. 
„D iane” esetről (lásd Orvosi Hetilap, 
1992,133,18. sz„ 1127-1128.), amely
ben a neves orvos kijelenti, hogy a 
beteg öngyilkosságában való orvosi 
közreműködés erkölcsileg indokolt
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lehet. Jóllehet a holland tapasztalat az 
élet végén történő döntésekről eléggé 
ism ert, az Egyesült Á llam okban az 
ilyen döntéseket azonban még iga
zából nem  tanulmányozták s így szá
mos kérdés megválaszolatlan. Nem 
tudni például, hogy valójában hány 
beteg kéri az orvos segítségét halá
lának előidézésében; hogy a fájdalom 
kezelésének a jobbá tétele kevesebb 
ilyen kéréshez vezetne-e; hogy az or
vosok miként reagálnak a betegek 
kérésére; és hogy milyen m értékben 
fordul elő az ilyen gyakorlat.

E vizsgálatnak tehát az volt m inde
nekelőtt a célja, hogy válaszokat ke
ressen ezekre a kérdésekre. A meg
kérdezettek között volt családorvos 
(403), belgyógyász (288), és onkoló
gus, onkoradiológus, kardiológus, pul- 
monológus, neurológus, rehabilitá
ciós orvos, nefrológus, infectológus és 
geriáter (762). A m egkérdezett or
vosokkal kapcsolatos szem élyi ada
tok számát szigorúan korlátozták, m i
vel Washington államban m ind  a be
teg öngyilkosságában való segítség- 
nyújtás, mind pedig az eutanázia bün
tetendő cselekedet. Az öngyilkosság
ban való orvosi asszisztálás iránti 
kérést a szerzők úgy definiálják, mint 
amely arra irányul, hogy az orvos 
olyan gyógyszert írjon fel, amelyet a 
beteg be tud  venni azzal az elsődleges 
szándékkal, hogy véget vessen életé
nek. Az eutanázia kérés pedig arra 
irányul, hogy az orvos olyan injekciót 
adjon be a betegnek, am elynek el
sődleges célja a halál előidézése. Ha a 
megkeresett orvos sohasem  kapott 
ilyen jellegű kérést, akkor a kérdő
ívvel m ár semmilyen további teen
dője nem  volt. Ha igen, akkor megkér
ték, hogy a kérdőív m ásodik  részét is 
töltse ki. Ha az orvos kijelentette, 
hogy opiátot írt fel a fájdalomcsil
lapítás elsődleges szándékával, akkor 
a szerzők a cselekedetet nem  sorolták 
az öngyilkosságban való asszisztálá- 
sok közé, még akkor sem, ha  a m ásod
lagos hatás meggyorsította a halált. 
Csak akkor tekintették a cselekedetet 
eutanáziának, ha az injekció beadásá
nak elsődleges szándéka a halál meg
gyorsítása volt.

Összességében az orvosok egyne
gyede (26%) kapott a m últban leg
alább egyszer kérést az öngyilkosság
ban való segítségnyújtásra vagy az 
eutanáziára. Az elmúlt évben 99 orvos 
(12%) kapott egy vagy több ilyen ké
rést orvosi asszisztálásra, és 33 orvos 
(4%) az eutanáziára. Semmilyen lé
nyeges különbség nem  volt abban a 
tekintetben, hogy az orvos milyen ne

mű volt. A legtöbb kérést onkológu
sok kapták, de az abszolút számokat 
illetően a családorvosok kerültek az 
első helyre, míg a relatív számok 
alapján, a felmérésben szereplő spe
cialisták vonatkozásában, az onkoló
gusok. Vagyis azok, akik nagyobb szá
mú term inális állapotban lévő, hat 
hónapnál rövidebb életben m aradás
ra számító beteggel foglalkoztak, több 
kérést kaptak. A betegek általában 
több, m int egy ízben adtak hangot ké
résüknek (66%), hogy orvosok asz- 
szisztáljanak öngyilkosságukban. Az 
eutanáziát kívánó betegek többsége 
(81%) szintén többször fordult orvo
sához.

Az orvosok leggyakrabban beszél
getéssel, a fájdalom és más tünetek 
kezelésével, valamint a depresszió és a 
szorongás gyógyításával reagáltak a 
kérésekre. Kevesebbszer küldték a be
tegeket pszichiáterhez vagy pszicho
lógushoz. Az öngyilkosságban való 
segítségnyújtás iránti kéréseknek az 
orvosok 73%-ban nem tettek eleget 
(156 esetből 114-ben). Az okok között 
sorolták fel: a tünetek potenciálisan 
kezelhetők (26 eset); a beteg dep
ressziós (22 eset); a várható túlélés 
több, m int hat hónap (21 eset); a 
szenvedés foka nem indokolta a ké
rést (13 eset); az orvos nem  ismerte 
eléggé a beteget (6 eset). A gyógyítók 
egy része pedig úgy érezte, hogy az or
vos sohasem  vehet részt a beteg ön- 
gyilkosságában (34 orvos), vagy pe
dig félt a jogi következményektől (17 
orvos). A legtöbb beteg, aki az orvos 
segítségét kérte öngyilkosságához, de 
azt nem  kapta meg, a betegség előre
haladtával meghalt. Az a 9 beteg pe
dig, aki mégis öngyilkosságot köve
tett el, szénmonoxid mérgezésben, lő
fegyver által és gyógyszer túladago
lásban halt meg. Az orvosok az ön- 
gyilkosságukhoz orvosi segítséget ké
rő betegek 24%-ának (156-ból 38- 
nak) írták  fel a kívánt receptet. Leg
többször opiátokat (66%), barbiturá- 
tokat (37%), és benzodiazepint (24%), 
míg néhány orvos több, m int egy bi
zonyos fajta gyógyszert írt elő. Nem 
m inden beteg élt a lehetőséggel. Ti
zenöt beteg nem  használta fel a recep
tet, beleértve azt a hárm at is, aki a 
kérdőívek kitöltése idején még élet
ben volt. 21 beteg (55%) felhasználta a 
felírt gyógyszert és annak következ
tében meghalt. Hét beteg a recept 
felírást követő egy héten belül, 9 beteg 
egy és négy hét között és 5 beteg pedig 
a 4. hetet követően halt meg. Az or
vosok az esetek 67%-ában nem  voltak 
hajlandók eutanáziát, halálos injek

ciót alkalmazni (58-ból 39 esetben). 
Az ok többnyire az volt, hogy szerin
tük az orvosnak nem szabad eutanáz
iát végeznie (17 eset), a tünetek poten
ciálisan kezelhetők (7 esetben), a 
várható túlélés több, m int 6 hónap (3 
eset). Az okok között volt a jogi 
felelősségre vonástól való félelem is (9 
esetben). Halálos injekciót az orvosok 
a kérések 24%-ában adtak (58-ból 14 
esetben). Úgy tűnik, hogy a beteg kora 
és a halálhoz való közelsége alakította 
a döntést. Egy esetben az orvos egy 
szellemileg inkompetens betegnél al
kalm azott eutanáziát, amelyet a beteg 
házastársa kért és amelyet a kórház 
etikai bizottsága is megvizsgált és 
jóváhagyott. M ind a 14 beteg az euta
názia közvetlen következményeként 
halt meg, egy beteg azonban több 
m int négy hét után hunyt el, való
színűleg az eutanázia cselekedet si
kertelensége miatt. A tizennégy be
tegből hét az első kérést követő egy 
hónapon belül részesült eutanáziá
ban.

A kérdőívet kitöltő néhány orvos a 
szerzőkkel folytatott interjúra is vál
lalkozott. A beszélgetések során az is 
kiderült, hogy az orvosok nemigen 
tudják megítélni a szenvedés nem 
fizikai megnyilvánulásait, m int pél
dául a kontroll és a méltóság elvesz
tését. Abban megoszlottak a vélemé
nyek, hogy a segítségkérés közelebb 
hozza-e az orvost és a beteget egy
máshoz vagy sem. Azok az orvosok, 
akik hosszas mérlegelés után a kéré
seknek helyt adnak, úgy tekintik cse
lekedetüket, m int ami hivatásbeli fe
lelősségüknek a részét képezi.

A felmérés fő érdeme, hogy kimu
tatta, m iszerint nem ritka a beteg ön- 
gyilkosságában való orvosi segítség 
iránti óhaj és az eutanázia kérése. Az 
egészségügyi ellátóknak fel kell derí
teni, hogy a betegek m iért akarják ha
lálukat meggyorsítani. A felmérés ar
ra utal, hogy sem a súlyos fájdalom, 
sem a légzési nehézség nem volt ál
talános motiváló tényező a kérések
ben, vagyis az elviselhetetlen fizikai 
fájdalom nem oka annak, hogy a be
tegek kérik az orvos segítségét ön- 
gyilkosságukhoz, illetve az eutanázia 
alkalmazásához. Az anyagi megfon
tolások pedig kim ondottan csekély 
szerepet játszottak a kérésekben. Érde
kes, hogy az orvosok ritkán fordultak 
kollégáikhoz tanácsért, bár ez magya
rázható a jogi következményektől való 
félelemmel is. Washington államban az 
orvosok szinte annyi kérést kapnak a 
beteg öngyilkosságában való asszisz
tálásra és eutanázia alkalmazására,
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mint a hollandok. Míg Washingtonban 
a kérések 24%-át teljesítik az orvosok, 
Hollandiában valamivel kevesebbet, 
mint a kérések egyharmadát. Az a két 
különbség azonban lényeges, amely 
Washington állam és Hollandia között 
létezik, nevezetesen: a washingtoni or
vosnak büntetőjogi eljárással kell szem
benéznie, ha a beteg kérését teljesíti, 
bár 1991-ben rendezett népszavazáson 
az orvosi segítséget a beteg öngyilkos
ságához jogilag m ár majdnem szente
sítették, és Washington államban nincs 
mindenkire kiterjedő egészségügyi biz
tosítás. A szerzők vizsgálata megerősíti 
azt a korábbi felmérési eredményt is, 
miszerint az orvosok véleménye elég
gé megoszlik ezekben a kérdésekben. 
Az orvosok 40%-a hajlandó segítséget 
nyújtani a beteg öngyilkosságához, és 
33%-a pedig akár eutanáziát is alkal
mazni. A felmérésből nem derült ki, de 
elképzelhető, hogy sok olyan beteg, aki 
az egyik vagy a másik kéréssel fordult 
az orvoshoz, optimális palliativ ellátás
ban részesült, nagyon is jól informált 
volt, nem szenvedett depresszióban és 
többé-kevésbé sikerrel meggyőzte or
vosát, hogy az általa asszisztált halál a 
rendelkezésre álló lehető legjobb meg
oldás. Az is lehet azonban, hogy a ké
rést előterjesztő betegek némelyike még
sem kapta meg a legideálisabb kezelést.

Ha továbbra is titokban és az orvosi 
lelkiismeretre bízva történik a bete
gek halálának meggyorsítása, amely 
időnként, mint íratlan szabály, elfogad
ható lehet, akkor nem valószínű, hogy 
jobbá lehet tenni az orvosi ellátást azok 
számára, akik a halálukhoz orvosi se
gítséget kérnek. További mennyiségi és 
minőségi tanulmányokra, vizsgálatok
ra lenne szükség, amelyek nem nél
külözhetik az etikai vonatkozásokat és 
amelyek segítséget tudnak nyújtani 
mind a betegeknek, mind pedig az or
vosoknak ahhoz, hogy gondolkodjanak 
el ezeken a kérdéseken és javítsák az 
(orvosi) ellátást minden beteg számára 
az élet végén.

Blasszauer Béla dr.

Euthanasia és segített öngyilkosság 
Észak-Hollandiában az elmúlt 10 év
ben, az ügyészségnek adott jelentések 
alapján. Van der Wal, G., Onwuteaka- 
Philipsen, B. D. (Institute for Research 
in Extramural Medicine, Vrije Uni- 
versiteit 1081 BT Amsterdam, Ne
therlands) B rit,Med. J. 1996,312,612.

Az eutanázia és az ún. asszisztált ön- 
gyilkosság esetei egyre gyakoribbak 
Hollandiában. Bár a törvény az ilyen

eljárást nem engedi meg, az orvosok 
számára ezzel kapcsolatosan gyakor
lati útm utatót („prudent practice” 
előírást) bocsátottak ki, és az eszerint 
eljáró orvost nem  büntetik meg. En
nek része, hogy az ilyen eseteket az 
ügyészségen (a „public prosecutor” 
hivatalában) be kell jelenteni. Az első 
bejelentés 1984-ben történt, így azóta 
lehet nyomon követni az eutanázia 
gyakorlatát (igen valószínű ugyan
akkor, hogy legalább annyi be nem je
lentett eset fordul elő az országban, 
mint bejelentett). 1993-ban 1318 euta
názia-esetről tud tak  Hollandiában a 
bejelentések nyomán.

A szerzők Eszak-Hollandia tarto 
mányban vizsgálták a bejelentett ese
teket, mégpedig 1984. és 1993. között 
valamennyi esetet együtt elemeztek. 
Összesen a 10 évben a tartom ány 2,3 
millió lakosa közül 1707 eutanázia és 
asszisztált öngyilkosság történt. Eze
ket az eseteket pontosan lehet vizsgál
ni, hiszen a teljes orvosi dokum entá
ció rendelkezésre áll, halottkémi je
lentés és sokszor boncolási lelet, ill. 
rendőrségi vizsgálati leírás is van.
1993-ban volt a legtöbb ilyen eset a 
tartom ányban, 423 ilyen halál fordult 
elő. 76%-ban a területi gyakorló orvos 
jelentett, tehát ő m űködött közre a 
halál előidézésében. A betegek között 
többségben voltak a férfiak, átlagos 
életkoruk 62 míg a nők átlagos életko
ra 65 év volt. Az összes beteg 78%-a 
rákos, 9%-a AIDS-es volt. A területen 
a vizsgált 10 évben történt összes ha
láleset 0,82%-a volt eutanázia. Az 
összes AIDS-es beteg 13,41%-a, a scle
rosis multiplexben szenvedők 5,35%- 
a, az amyotrophiás laterálsclerosisban 
szenvedők 4,08%-a, míg a rákosok 
közül m indössze 2,26% halt meg saját 
kívánságára. A kardiovaszkuláris ha
lálesetek közül mindössze 0,5% vá
lasztotta az eutanáziát.

A szerzők szerint az eutanázia je
lenségét tovább kell vizsgálni.

[Ref.: A rövid cikk nem ad informá
ciót arról, hogy milyen definíciók sze
rint határozták meg az eutanáziát. 
Számos egyéb tapasztalat arra mutat, 
hogy a „csendes legalizálás” Hollan
diában lehetővé teszi a paszszív euta
názia nyílt vállalását, tehát olyan or
vosi döntéseket is, amelyek másutt is 
előfordulnak, csak nem beszélnek róla. 
Néhány saját észlelés és helyi tájé
koztatás nyomán a referens úgy látja, 
hogy eutanáziára a terápiás és pal
liativ lehetőségek teljes kimerítése és a 
beteg súlyos szenvedése, leromlása után 
kerül sor.]

Buda Béla dr.

N agy-Britanniában a dohányosok is 
jogosultak a kezelésre. Meijer Van 
Putten J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2280.

Az angol orvosoknak azokat a bete
geket is el kell látniok, akik egész
ségtelenül viselkednek, így a dohá
nyosokat és iszákosokat is és udva
riasan kell viselkedniük velük. M ind
ezt a General Medical Council a k i
egészített „ doktorok kötelességei ” cí
m ű szabályzatban írta elő. (The 
Times, okt. 12.) Az új szabályzatban a 
m ár meglevő előírásokhoz m agya
rázó szövegeket illesztettek. Most ar
ra figyelmeztettek, hogy a beteg keze
lését nem  szabad visszautasítani vagy 
késleltetni, ha az orvos szerint m aga a 
beteg tehet állapotának rom lásáért. 
Ehhez a kiegészítéshez egy 1993-ban 
előfordult eset adott alkalmat, am ikor 
egy szívsebész egy 47 éves férfinél a 
kezelést azért nem  vállalta, m ert az il
lető nem  hagyta abba a dohányzást. A 
beteg azonban engedelmeskedett, de 
m űtét előtt szívrohamában exitált. Az 
ezek után kifejlődött vitában más 
szívsebészek is kijelentették, hogy 
nem  hajlandók életmentő szívm űtét 
elvégzésére, ha a beteg nem m ond le a 
dohányzásról. Nem tartják m agukat 
felelősnek azoknál, akik am úgy is idő 
előtt m eghalnak. Az akkori nép
egészségügyi alminiszter, Cumberle- 
ge bárónő is tám ogatta ezeket az or
vosokat. Azt m ondotta: „H a az or
vosok úgy gondolják, hogy a vára
kozási listán levő betegek között 
olyanok vannak, akiknél a gyógyulási 
lehetőség kisebb, ez befolyásolhatja 
az elhatározásukat”. A General 
Medical Council, mely Angliában fe
gyelmi tanácsként működik, látszat 
szerint nem  érte tt egyet az egykori 
alm iniszterrel és sir Donald Irvine 
szerint: Az orvos a beteg életstí
lusának megítélésénél nem indulhat 
ki a saját felfogásából, nem  b ü n te t
heti meg a beteget a kezelés vissza
utasításával. Az orvos nem  ítélheti 
meg, hogy milyen nehéz egy szokás 
abbahagyása még akkor is, ha ezzel 
az életét is veszélyezteti. Az új sza
bályzat kötelezi az orvosokat a sza
bályok betartására. A vizsgálati ada
tokat az igazságnak megfelelően kell 
közölniük, a szerzői jogot tisztelniük 
kell. Ezzel egy ism ert nőgyógyász 
esetére céloztak, akit csalás m iatt a 
Council elítélt (dr. Malcolm Pearce 
esete).

Ribiczey Sándor dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Jelenjen meg újra Imre József: 
„Orvosi-Ethika” című műve

T. Szerkesztőség! Soraimat javaslattal 
szeretném  kezdeni. Ajánlatos lenne 
megjelentetni id. dr. Imre József: „Or
vosi-Ethika” című 1925-ben megje
lentetett munkáját, ami akkor nagy 
érdeklődést váltott ki az orvosok kö
rében.

E kitűnő könyvet először az egri 
kórház könyvtárában olvastam szi
gorló orvos koromban. Jelenleg na
gyon nehéz beszerezni, ezért nagy 
szükség lenne újabb kiadásra. Mé- 
lyenszántó gondolatokat fogalmaz 
meg a könyv szerzője az orvosi 
ethoszról. E témáról előadásokat is 
tarto tt az 1917-18-as tanévben a ko
lozsvári egyetemen. Az orvosi etiká
ról ma is kell beszélni és Imre József 
professzor könyve ott kell(ene) legyen 
m inden orvoskolléga könyvespolcán.

A könyv tíz előadást tartalmaz. Az el
ső előadásban olvashatjuk: „hogy m i
képpen éri el az orvos működése célját, 
mi módon szolgálja a beteg és a maga 
érdekeit, hogyan lehet és kell a kettőt 
összeegyeztetnie stb. Ezeket és sok 
egyebet egységes alapon, nyíltan tár
gyalni: ez az igazi tárgya az orvosi 
ethikába való vezetésnek, erre vonatko
zó, összefüggő előadások tartásának. 
Ilyen előadásokat pl. Franciaországban 
Jules Cloquet, a kiváló sebésztanár, Né
metországban Haeser, lessoir (berlini 
filozófus) Pagel, Bécsben Puschmann is 
tartottak. Pagelt éppen gyakorló orvo
sok kérték fel, hogy ’’Medizinische De- 
ontologie” c. munkáját kiadja (Berlin, 
1897).

Ilyen vezérfonalak kiadását, tehát 
előadások tartását is a szükség érzése is 
támogatja. De az a tudat is, hogy habár 
az erkölcstan fő elvei mindenféle em
berre nézve azonosak, m inden foglal
kozásban más tárgyakra vonatkozik az 
erkölcsi bírálat, vagyis az orvos ethi- 
kájának mások a tárgyai, m int a jogá
szénak vagy a katonáénak s az elveket 
más tárgyakra, más helyzetekre kell al
kalmazni.”

Imre József könyve 300 oldalon gaz
dag orvostörténelmi háttérrel, orvos
gyakorlati helyzetelemzésekkel tár
gyalja az orvosi etika kérdéseit. Aján
latos lenne ismételt megjelentetése.

Ferenczy Miklós dr.

A szerkesztőség megjegyzése. Ferenczy 
dr. valóban kimagasló orvosirodalm i 
alkotást méltat, annak újrakiadását 
javasolva. Budapesten itt-o tt felbuk
kan m a is a könyv, ismételt megjelen
tetése azonban m indenképpen indo
kolt lenne. Ennek érdekében m ár több 
kísérlet is történt. Az újrakiadásra 
azért nem  került sor, m ert a paicku- 
tatás csak igen mérsékelt érdeklődést 
m utatott a m ű iránt. Emiatt általában 
sok egyéb munka kiadására sem ke
rülhet sor. Rá kell m utatnunk arra, 
hogy a hazai orvosirodalom ban az or
vosetika témája nem tekinthető el
hanyagoltnak. Csak a legkiemelke
dőbbeket említjük azon orvosszerzők 
sorában, akik számottevő módon, 
részben önéletrajzi ihletéssel foglal
koztak a kérdéssel. Magyar Imre, Petri 
Gábor, Farádi László nagy empátiával

és meggyőző erővel fogalmazták meg 
tapasztalataikat és nézeteiket az or
vosi deontológiáról. Az újabb hazai 
orvostörténelm i irodalom  példás tel
jesítménye az 1991-ben, a Gondolat 
Kiadó gondozásában megjelent válo
gatás a Corpus Hippocraticum ból 
(Schultheisz Emil). Mély emberközel
ség és az orvosetika aktuális gondjai 
tükröződnek Hankiss János köny
veiben és írásaiban. Az emítettek 
ugyan nem tételes, id. Imre József 
híres könyvéhez hasonló művek, de 
előnyük éppen az, hogy megfogal
mazásuk mai érvénnyel tesz hitet a 
hippokratészi eskü mellett.

Tiszteljük elődeinket!
T. Szerkesztőség! Az utóbbi időben 
több közlemény jelenik meg a hazai 
irodalom ban is az emlőráksebészet 
változásairól. Feltételezem, hogy ez
után is napvilágra kerülnek olyan 
dolgozatok, amelyek ezzel a témával 
foglalkoznak.

A m ár megjelent cikkek értékén 
sajnos m ár nem lehet segíteni, azon
ban a jövőben készülő m unkák írói
nak figyelmébe ajánlom hazánk egyik 
legnagyobb sebészegyéniségének, Bu
gyi István professzornak „Az emlőrák 
konzervatív műtété” című, az Orvosi 
Hetilap 1976. 117. évf. 763-766. ol
dalain publikált dolgozatát. E dolgo
zat megjelenése előtt közel 30 évvel 
m ár bizonyos esetekben „csak” ex- 
cisiót végzett és nem radikális exstir- 
patiót -  és ezt a gyakorlatot követte, 
amíg csak dolgozott.

Bátran hivatkozzunk elődeink m un
káira! Ők m ár nem  riválisok. Csak 
akkor értékes a jelen, ha a múlt ér
tékeit elismerjük!

Tóth Csaba dr.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Hankiss János: Nehéz orvosnak lenni s
Anonymus Kiadó, Budapest k
160 oldal g

v
A könyv figyelmeztetéssel kezdődik, ti 
„Vigyázat: Ebben a könyvben renge
teg zavaró (a nyugalmat elfogadó dől- z 
gokat zavaró) bosszantó, sőt felhá- b 
borító rész található tudom ányról, é 
szakmáról, hozzáállásunkról, képes- o

ségeinkről. De mielőtt valaki elát
kozná a szerzőt, elégetné a könyvet, 
gondolja meg jól, mi is a felháborító 
valójában: a szóvátett tények, vagy a 
tények szóvátétele.”

A szerző könyvében részben új né
zőpontokra és összefüggésekre, rész
ben m ár eddig is tudott jelenségekre 
és m agatartásform ákra hívja fel az 
olvasó figyelmét. Gondolatait hét

nagy csoportba töm öríti, melyek a 
következők: Tükörbe nézve, Nem a 
tükör torz, Felmentés önm agunknak, 
Az ezerkarú szörny hatalm ában, Ne
héz orvosnak lenni, Titkolt érzések 
hálójában és a Végtelenre nyíló ablak. 
Ezek az írások támasztékot, részben 
új megközelítési m ódokat ígérnek 
azoknak, akik keresik az orvos és a 
beteg, nem különben az orvos és az 
orvos kapcsolatát. Figyelmeztet arra, 
hogy az orvoslás nem  a tudom ányt, 
nem  a szakma dicsőségét kell szolgál
ja, hanem  egyedül és kizárólag a beteg
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em bert. A beteg érdeke az egyetlen 
elfogadható érdek. A gyógyulás az 
egyetlen cél, amelyért felfogása sze
rin t m inden szabályt áthághatunk, 
m egtagadhatunk elveket és tekinté
lyeket. Én úgy vélem, hogy a cél és a 
tett, jelen esetben a gyógyulás és gyó
gyítás közé mégis az orvosi etika, 
nem különben a társadalom  erkölcsi 
rendje kell kerüljön, melyre a hip- 
pokratészi eskü is kötelez bennünket. 
A cél és a tett közé nem  kerülhet pl. a 
bűn. A cél nem szentesíti az eszközt. 
Nem fogalmaznék tehát úgy, hogy 
„Minden megbocsátható, ha bete
günk érdekében tesszük.”

A szerző megfogalmaz egy orvosi 
„hiszekegyet” is, am iben megvallja 
hitét az emberben, a betegben és a tu 
dományban. Amolyan Martinovics- 
féle kiskátéhoz hasonlítható ez a ta
núságtétel, amelynek első pontja az, 
hogy „Hiszek a gyógyításban -  m in
den tudom ányok leghatalmasabbi- 
kában. ’’Való igaz, hogy az orvosnak 
hinni kell abban, hogy képes meggyó
gyítani betegét, a betegnek hinni kell 
a gyógyulásban. Ez a könyv valóban 
arra vállalkozott, hogy a gyógyítás 
hitét adja át az orvosoknak, az or
vostanhallgatóknak, az egészségügy
ben dolgozó m unkatársaknak és talán 
m indenkinek. A beteg társadalom nak 
is, amely nem hisz semmiben, pedig 
hit nélkül nem lehet meggyógyulni 
sem, élni sem.

Antalóczy Zoltán dr.

A gyermekgyógyászat jelene 
és jövője

A Francia Gyermekgyógyász Társa
ság 1995-ben 204 oldalas kiadványt 
jelentetett meg, amely három  nagy fe
jezetben és egy szintézisben tárgyalja 
egy átalakulóban lévő tudományág 
problémáit.

A közkórházak gyermekgyógyászai
nak tevékenységét és feladatait elemzi 
a m ásodik fejezetben Jean-Marie Gi- 
gonnet, aki a nem  egyetemi kórházi 
gyermekgyógyászok szövetségének 
elnöke. Franciaországban 256 nem 
egyetemi gyermekosztályon dolgoz
nak gyermekgyógyászok. Egymillió 
lakosra 17 kórházi gyermekgyógyász 
jut, járóbeteg-ellátásban 52 (Ausztriá
ban 32, illetve 59). A kórházi gyer
mekgyógyászat tevékenysége az ál
talános gyermekgyógyászat művelé

sére irányul, 74%-ban neonatológiai 
egységet is magukban foglalnak az 
osztályok. Ritka a csak neonatológiát 
művelő részleg (229-ből 19) és érde
kes m ódon a csak nappali kórházi el
látással foglalkozó szolgálat (229-ből 
1!) még inkább. Átlag 31 ágyas osztá
lyokról van szó 1607-es évi felvételi 
átlaggal. Átlagos ápolási nap: 4, ágyki
használás: 56,6%. Közkórházi gyer
mekosztályhoz csatlakozó nappali kór
ház az osztályok 59%-ában van! Fran
ciaországban a gyermekbetegek Vio-e 
részesül nappali kórházi ellátásban. 
(A hazai struktúraváltás egyik akadá
lya, hogy az OEP ezt az am bulans és 
fekvőbeteg-ellátás közé első form át 
nem finanszírozza.)

Szakambulanciák az osztályok tú l
nyomó részén működnek. Hat fő 
szakambulancia-típus működik. Leg
gyakrabban endokrinológia-diabe- 
tológia, allergológia-pulmonológia, 
neurológia stb. Érdekes, hogy a köz
kórházi fekvő/járóbeteg-ellátás ará
nya Franciaországban csaknem egyen
lő. Nálunk, osztályunkon is jelen
tősen magasabb a járóbeteg-arány 
(7-8x).

Orvosi személyzet vonatkozásában 
feltűnő a főállásban dolgozó orvosok 
mellett a részmunkaidőben dolgozó 
kórházi professzorok magas aránya 
(30%). Ez a helyzet az ügyeleti rend
szer működtetésében jelent prolémát, 
a külföldi (OIS) és más kórházakban 
dolgozó orvosokhoz intézett felhívás 
ellenére a színvonalas ügyeleti ellátás 
megoldatlan.

A közkórházi gyermekgyógyászat 
fontos feladata  a neonatológiai tevé
kenység. Újszülöttellátás az anyával, a 
distressek ellátása, szükség esetén re
gionális PIC-be szállítás. Fontos, hogy 
a kórház vonzáskörzetében csecse
mők és gyermekek számára a sür
gősségi ellátás biztosítva legyen, né
hány órás diagnosztikus és terápiás 
eljárásra m ód legyen.

Programozott betegellátásra és gon
dozásra van szükség a szakam bulan
ciákon. A szakorvosjelöltek képzé
sében jelentős részt kell vállalniok, 
Franciaországban a szakorvosképzés
ben 1988-ban osztályonként 2,89 fő 
szerepelt, 1993-ban ez a szám 2,48-ra 
csökkent. A szakorvosjelöltek képzése 
mellett az általános orvosok színvo
nalas gyakorlati képzésében is sokat 
tehetnek a közkórházak gyermekgyó
gyászai.

A serdülők ellátására különösen

alkalmas közkórházak gyerm ekosz
tálya. Az európai serdülő ellátásról e 
kötetben (141. oldal) egy olasz szerző 
közöl adatokat 1993-as körkérdésre 
adott válaszok alapján a m agyaror
szági helyzetet is feltüntették.

A közkórházak gyermekgyógyá
szaira a szorosan vett gyógyító-m eg
előző tevékenységen kívül m ás, így 
szociális feladatok  is hárulnak. Ha
zánkban is a gyermekgyógyászok a 
romló szociális helyzet elsővonalbeli 
detektorai. A nehéz vagy veszélyezte
tett helyzetű gyermek szom atikus pa
naszai mellett jelentkező pszichés za
varok kiszűrése fontos feladat. K órhá
zon kívüli szervezetekkel (védőnő, 
háziorvos, szociális védőszervezetek) 
kooperálva kell gondoskodni a veszé
lyeztetett gyermekek további sorsá
ról. A közkórházi és járóbeteg-ellátás
ban dolgozó gyermekgyógyászoknak 
fokozott mértékben kellene bekap
csolódni a regionális egészségügyi 
kérdésekkel foglalkozó bizottságok 
munkájába. Szemben az egyetemi 
gyermekintézetek rohamos speciali- 
zációjával (genetika, művese, daga
natos betegségek), valamint oktató és 
kutató tevékenységével, a közkórhá
zak gyermekosztályai az általános 
gyermekgyógyászat (USA-ban: gene
ral pediatrics) legfőbb ellátó helyei.

A közkórházi gyermekgyógyászat 
háttérbe szorulásának hazai jelenét 
látva úgy gondolom, egy kis betek in
tés egy igazán „európai” ország gyer
mekgyógyászatának jelenébe és jövőt 
illető elképzeléseibe elősegítheti a he
lyes hazai döntések kialakítását e te
rületen.

Marosvári István dr.

Hegyi Ágnes: Javaslat az afázia kog
nitív nyelvi terápiájához
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Buda
pest, 1995.106 oldal. Ára: 937 Ft + áfa

Az Előszó ban a szerző körvonalazza a 
munka célkitűzését, amely szerint 
könyvét az afáziás betegekkel foglal
kozó logopédusoknak és „más szak
em bereknek” ajánlja. Az afáziakuta- 
tók kezdetben az alaptudom ányoktól 
(neurológia, pedagógia stb.) kapták  
vizsgálataikhoz az ösztönzést, később 
csatlakoztak ezekhez az interdiszcip
lináris tudományágak (neuropszicho- 
lógia, pszicholingvisztika stb.). Kö
szönetét m ond segítőtársainak, taná
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rainak, munkatársainak és bölcsész- 
doktori disszertációja opponensei
nek.

A m ű érdemi részében m egállapít
ja, hogy az afázia a nyelvi képesség 
zavara, amelynek következménye a 
beteg és a környezete közötti nyelvi 
kommunikáció nehézkessé, ill. lehe
tetlenné válása. Állást foglal az afázia- 
terápiák megjelenésének történeti, 
tudományfejlődési és szociális szük
ségessége mellett. Ezt követően sorra 
veszi a második világháború után  ki
alakult afázia-terápiás iskolákat, ame
lyeket a háborús sérülések következ
tében fellépő nagyszámú afáziás meg
betegedés hívott életre. Ezek egyike 
volt a kognitív neuropszichológiai te
rápiák iskolája, amely Marshall és 
Newcombe és mások nevéhez fűződik. 
A m ódszer lényege: 1. a betegek be
szédzavarát információfeldolgozási 
modellel magyarázzák; 2. feltételezik, 
hogy az információfeldolgozó rend
szer egy vagy több kom ponense sé
rült, más komponensek viszont nor
málisan működnek; 3. nem  csoport
adatokat, hanem egyedi vizsgálati 
személyeken nyert adatokat dolgoz
nak fel; 4. nem használják magyarázó 
elvként az agyi sérülések lokalizá
cióját; 5. az afázia azokkal a pszicho- 
lingvisztikai meghatározókkal és hi
bákkal kapcsolatos, amelyeket a be
tegek feladataik m egoldása során 
elkövetnek. Kizárandók azok a be
tegek a terápiából, akik értelm i fogya
tékosok, ahol a beteg m entalis képes
sége sérült, ahol a beszédzavar diffúz 
agyi betegséggel m agyarázható, az 
elmebetegek, valamint ahol a nyelv- 
használatot pszichés és szociális té
nyezők gátolják.

A kognitív nyelvi terápiában olyan 
globális afáziás betegeket részesítet
tek, akik a dom ináns agyfél vascularis 
károsodását szenvedték el, akik kész
séget m utattak  verbalis kontaktusra 
és a betegnek képessége volt a beszéd
ritm us tartására.

A terápia három  szakaszból állt: 1. 
az aktivizáló szakasz, amelyben a 
beteg figyelmét, érdeklődését felkelt
hetik az utánzásos cselekvésre; 2. 
szindrómaspecifikus gyakorlatok, ame
lyek közvetlenül aktiválják a kognitív 
nyelvi funkciókat előbb a hangfel
idézés, m ajd a szó-, a mondatalkotás, 
végül a szövegalkotás szintjén; 3. a 
konszolidáló szakaszban a nyelvi jele
ket szituációs összefüggésükben te
szik alkalmazhatóvá a társadalmi, 
kom m unikációs érintkezésben.

A szerző a gyakorlatban 19 globális 
afáziás betegen bizonyította m ódsze
re eredményességét. A betegek élet
kora 33 és 70 év között változott, akik 
közép- és felsőfokú végzettségűek 
voltak. Betegségük során bal agyfél
tekéi cerebrovascularis károsodást 
szenvedtek el a jobb testfél hemipare- 
sisével. Az afáziás kezelés betegenként 
átlagosan 4 évet (420 órát) vett igény
be. Javult 15 beteg beszédkészsége.

A sikertelen kezelés oka volt: 4 be
tegen az alacsony tanultsági fok, az 
alacsony intellektuális kapacitás és a 
ritm ustartás képtelensége.

A mellékletekben a szerző az agyi 
afáziaközpontok és az azokat össze
kötő pályák korai modelljét és későbbi 
afáziamodelleket ábrázol. Irodalom
jegyzékében több mint 230 szerzőt és 
műveiket sorolja fel, a legkorábbi klasz- 
szikusoktól (Brocatól és Wernicketől) 
a legmodernebbekig (1984-ig). A fel

sorolásban gazdagon szerepelnek ma
gyar szerzők is. A könyvet az idézett 
szerzők névmutatója és rövid angol 
nyelvű összefoglalás zárja.

Meg kell jegyezni, hogy a könyv 
gyakorló neurológus számára nem 
m indig világos, magyarázatot, előze
tes pszicholingvisztikai ismereteket 
igényel. A kezelt betegek száma kevés, 
ezért következtetései kevéssé meg
győzőek. Alkalmazhatósága a beteg 
magas alapműveltségéhez kötött, ezért 
csak szűkebb körben alkalmazható.

A kötethez szorosan csatlakozik a 
reprezentatív form ában elkészített 
feladatlapok gyűjteménye több mint 
330 külön lapon, amely Cseh Katalin 
és Hegyi Ágnes közös m unkája „Gya
korlatok az afázia kognitív nyelvi te
rápiájához” címmel, melyeket ugyan
csak a Nem zeti Tankönyvkiadó Rt. 
adott ki Budapesten 1995-ben. A fel
adatlapok nyomdai m unkája (Offici
na Nyomdaipari és Termelő Kft., 
Szeged) külön elismerést érdemel. A 
gyakorlatok ára: 2505 Ft + áfa.

A gyakorlóanyag bőséges példát ad 
a terápia m inden egyes korábban em
lített szakaszához, hátránya, hogy 
nem kellően didaktikus, a gyakorla
tok nem  épülnek lépcsőzetesen egy
másra, ezért nem  alkalmasak bármely 
afáziatípus kezelésére. Erénye, hogy 
igen sok hasznosítható ötletet tarta l
maz, amelyek alkalmasak a tovább
fejlesztésre és segíthetnek a határte
rületeken működő és a kellő hivatás- 
tudattal rendelkező szakemberek terá
piás m unkájában, sőt akár az együtt
m űködésre kész családtagoknak a be
teg beszédkészségének fejlesztésében.

Walsa Róbert dr.

H I R D E T M É N Y
A Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
pályázatot hirdet

ellenőrző főorvosi
állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
szakorvosi képesítés, 10 éves klinikai szakm ai gyakorlat, 
érvényes erkölcsi b izony ítvány .

Bérezés: a Köztisztviselői Törvény alapján.

Érdeklődni lehet személyesen és telefonon 
az Általános Egészségügyi Ellenőrzési Osztályon 
Dr. Tóth Edit osztályvezető főorvosnál.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Telefon: 322-1619.

A pályázati kérelmeket önéletrajzzal 
és a szakvizsga hiteles igazolásával 
a fenti címre kérjük benyújtani.
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BESZÁMOLÓK

1. Európai PET és Daganatdiagnosztika 
konferencia.
1996. április 17-19. Groningen

Az első, daganatos betegségekkel foglal
kozó európai PET-konferenciát Hollandia 
ez idő szerint egyetlen PET-központjában, 
Groningenben rendezték meg 15 ország
ból érkezett 150 klinikus és kutató rész
vételével. A jelenleg működő mintegy 50 
európai PET-központ közül a groningeni 
intézetet 1972-ben alapította Willem Vaal- 
burg professzor, aki azóta is vezeti a 
központot, s ebben a minőségében a kon
ferencia elnöke volt. A groningeni egyete
mi kórház új épületében -  hosszas radio
kémiái és műszertelepítési előkészületek 
után -  1991-ben indult meg a betegvizs
gálat.

A kongresszus tudományos program
jában radiokémiái, klinikai és instrumen
tális kérdések szerepeltek. A radiokémiái 
előadások részletesen foglalkoztak a kü
lönböző radiofarmakonok (tracerek) elő
állításával, valamint normális, kezeléseket 
követő és kóros szöveti felvételük jel
lemzésével. A PÉT onkológiai alkalmazása 
azon alapszik, hogy a daganatokban álta
lában fokozott a szénhidrát-anyagcsere, 
valamint a fehérje- és nukleinsavszintézis. 
Ezen anyagcserefolyamatok regionális in
tenzitásának megjelenítésére és kvantifi- 
kálására rövid élettartamú, pozitronemit- 
táló jelzőanyagokkal [l8F, "C, 150, 13N] 
jelölt vegyületek, pl. l8F-dezoxi-D-glukóz 
(FDG), nC-(metil/carboxil)-metionin, 
nC-(metil)-timidin stb. alkalmasak. A tu
mordiagnosztika mindennapos klinikai 
gyakorlatában az FDG-t használják legel
terjedtebben, melyet a metionin és a ti- 
midin alkalmazása követ.

A rutinszerűen alkalmazott nyomjelző 
anyagok mellett szó volt speciális, még a 
klinikai bevezetés előtt álló tracerekről is. 
nC-carboxil-tirozin és a I24I-dezoxi-uri- 
din a fehérje-, illetve nukleinsavszintézis 
vizsgálatára kiválóan alkalmas tracerek. A 
jelzett monoklonális ellenanyagok fel- 
használhatók a receptorexpresszió tanul
mányozására, így pl. az antiösztrogén az 
ösztrogénreceptor-denzitás megjeleníté
sére alkalmas, de receptorok kimutatására 
használható a 18F-ösztradiol, vagy a do- 
paminreceptor megjelenítésére a "C-N- 
metil-spiperon is. A jelzett citosztatikum- 
molekulákkal a daganatba történő gyógy
szerfelvételt, illetve a multidrug-reziszten- 
ciáért felelős p-glycoprotein-pumpa mű
ködését lehet vizsgálni; a 18F-misonidazol 
a hypoxiás sejteket jelöli meg. Űjabban 
előállítottak aktív génexpressziót megje
lenítő tracereket is.

A klinikai témájú előadások sokolda
lúanjellemezték a PÉT szerepét és helyét a 
primer diagnózis megállapításában, a sta
ging/restaging során, a kezelési eredmé
nyek monitorizálásában és a különböző 
kórképek prognózisának megállapításá
ban.

A primer diagnosztikában a PET-nek 
ez idő szerint korlátozott szerepe van, és 
csak néhány indikációs körben jelent ko

moly segítséget. Ezek egyike a soliter pul- 
monális árnyékok dignitásának tisztázá
sa. A vizsgálat akkor indikált, ha a kór
lefolyás és a hagyományos képalkotó el
járások leletei jóindulatú daganatra utal
nak, azaz hosszú ideje látható, 3 cm-t meg 
nem haladó átmérőjű, szabályos kontúrú, 
esetleg meszesedést is mutató soliter tü
dőgóc esetén. Amennyiben a PET-vizs- 
gálat alacsony tracerfelvételt jelez, akkor 
thoracotomia nem indikált, mert nagy 
valószínűséggel benignus tumorról van 
szó. Ellenkező esetben a malignitás alapos 
gyanúja miatt mellkassebészeti beavatko
zás javasolt.

A primer kórismézés során a PET-vizs- 
gálat egy másik, szintén gyakori indi
kációja a csak áttéteiről ismert, rejtett tu
mor lokalizálása. Az occult elsődleges da
ganatok felkereséséről szóló egyik elő
adásban ismertették, hogy a klinikai prob
léma Hollandiában az összes tumoros be
teg 5%-át érinti. Egy ilyen holland beteg
csoportban az esetek 28%-ában sikerült a 
primer tumort PÉT-vizsgálattal megtalál
ni. Jóllehet, ez az érték viszonylag ala
csony, de klinikai jelentőségének meg
ítélésekor figyelembe kell venni, hogy a 
hagyományos diagnosztikai módszerek 
együttes teljesítménye 0% volt ezekben az 
esetekben.

A daganatok anatómiai kiterjedésének 
meghatározása alapvető fontosságú a te
rápiás terv kialakítása szempontjából. A 
PET-módszer által szolgáltatott többlet- 
információ különösen jelentős olyan tu
morok nodális stagingjében, illetve távoli 
áttéteinek kórismézésében, mint pl. lym- 
phomák, tüdő tumor (mediastinalis nyi
rokcsomó- és mellékveseáttétek kimuta
tása), emlődaganatok (az axillák sebészi 
stagingjének helyettesítése, információ a 
mammaria interna menti nyirokcsomók 
érintettségéről), fej-nyaki daganatok, vas
tagbéltumorok (többgócú primer dagana
tok, nyirokcsomó- és májáttétek kimu
tatása), high-grade sarcomák (távoli át
tétek korai megjelenítése), melanoma 
(nyirokcsomó- és csontvelőáttétek kimu
tatása), agydaganatok (a tumor kiterje
désének pontos meghatározása), petefé
szektumorok (peritoneális és extraperi- 
toneális áttétek keresése), valamint nye
lőcsődaganatok (mediastinális nyirokcso
móáttétek jelzése).

A restaginggel, a recidívák kimutatásá
val kapcsolatban általános elvként fogal
mazódott meg, hogy a PET-vizsgálat min
den olyan onkológiai ellátásba bevont 
betegeknél indikált, akiknél a követés so
rán a szérum tumormarkerértékek emel
kedettek, de ugyanakkor a hagyományos 
képalkotás nem hoz eredményt. Szükség 
lehet a PÉT-vizsgálatra akkor is, ha -  nor
mális szérum tumormarkerszint vagy tu- 
mormarkert nem termelő tumor mellett -  
a klinikai kép vagy a képalkotó eljárások 
eredményei alapján a recidiva nagyon va
lószínű, de -  hagyományos módszerekkel 
-  mégsem bizonyítható (pl. emlőimplan- 
tátumok közelében, sugárkezelt tüdő kör
nyezetében stb.). A daganatos szövet 
anyagcseréjének leképezése a betegköve
tés során azért is jelentős, mert lehetővé 
teszi a kiújulás korai felismerését, és így a 
célzott terápia időben való megkezdését.

A PÉT különösen jelentős a lokális re
cidívák felkutatásában, illetve azonosí
tásában, mert az előzetes kezelések (főleg 
a sugárterápia) olyan mértékben megvál
toztathatják a szövetek állapotát, hogy ab
ból hagyományos diagnosztikai módsze
reket alkalmazva könnyen lehet téves mó
don recidívára következtetni.

A PET-vizsgálatok többnyire upsta- 
ginget eredményeznek, ami a tradicionális 
képalkotó eljárások leletei alapján hozott 
korábbi kezelési terv megváltoztatására 
vezet. Ennek gyakorisága tüdőráknál 
41-53%, melanománál 45% is lehet. A 
PET-vizsgálaton alapuló elsődleges és ké
sőbbi kezelési tervek analízise szerint 
klinikai trendek vannak kialakulóban; a 
lymphomák sebészi stagingje és a pete
fészek-daganatok second look műtété in
dokoltan háttérbe szorul, illetve a tüdőrák 
kezelésében a sebészi beavatkozás sugár- 
terápiával való növekvő mértékű helyet
tesítése figyelhető meg.

Az FDG-vel végzett PET-vizsgálatok 
néhány fontosabb daganatcsoportban meg
figyelhető szenzitivitását és specificitását 
az 1. táblázatban adjuk meg.

1. táblázat: Az FDG-vel végzett PET-vizsgálatok 
néhány fontosabb daganatcsoportban 
megfigyelhető szenzitivitása és specificitása

Daganatcsoport Indikáció
Szenzi-
tivitás

%

Speci-
ficitás

%

Soliter tüdőgóc diagnosztika 96 90
Emlőtumor Axilláris 96 96

staging
1 üdődaganat staging 86-100 81=100
Fej-nyaki daga- staging 91 88

Petefészek- staging/ 87 94
daganat restaging
Colorectalis restaging 93 78
tumor

Az onkológiai kezelésekkel elért korai és 
késői eredmények meghatározására ez idő 
szerint a PET-vizsgálat a legérzékenyebb 
eljárás, és bizonyos esetekben, pl. csont- 
lymphoma terápia utáni aktivitásának 
kimutatására, az egyedül informatív mód
szer. A PÉT minden más módszernél ko
rábban jelzi a sugár-, kemo- és hormon
terápia bekövetkező regressziót: a meta- 
bolizmus csökkenése gyakorlatilag már a 
beavatkozást követő napon kimutatható. 
Ez azt jelenti, hogy igen korán megál
lapítható, hogy az adott daganat reagál-e a 
választott kezelési eljárásra.

A hatékony kezelést követő metaboliz- 
muscsökkenés hosszan elhúzódva kimu
tatható. Éppen ezért a sugár-, citosztatikus 
és hormonkezelések után kialakuló, késői 
hatást hetek (néha csak hónapok, évek) 
múltán lehet pontosan lemérni. A terápiás 
végeredmény megítélése céljából tehát 
nem érdemes túl korán indikálni a PET- 
vizsgálatot. Ezen túlmenően is vannak 
olyan speciális előírások, melyeket aján
latos betartani a pontos kórismézés ér
dekében: a lymphomás betegek PET-vizs- 
álata előtt legalább egy hónappal el kell 
agyni a szteroidot, mert az csökkenti a 

tracerfelvételt; a papillaris és follicularis 
pajzsmirigyrákos betegek esetében -  az 
egésztestjód-szcintigráfiához hasonlóan -
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maximális TSH-stimuláció elérésére kell 
törekedni a vizsgálat idejére (a thyroxin 
szedését a vizsgálat előtt 4 héttel ki kell 
hagyni).

A PET-módszer egyedülálló sajátossá
ga a daganatszövet aktuális anyagcseré
jének feltérképezése, ami lehetőséget te
remt a daganat malignitási fokának (gra
ding, proliferativ kapacitás) nem invazív 
becslésére: az agresszívebb daganatok fo
kozott tracerfelvételt mutatnak, míg az 
alacsony malignitási fokú daganatok tra- 
cerfelvétele csekély. így lehetőség van a 
kórlefolyás -  más módszerektől független 
módon történő -  prognosztizálására. Ed
dig elsősorban a FDG-felvétel és a kórle
folyás viszonyát tanulmányozták, s több 
daganat esetében (agydaganatok, fej-nya- 
ki tumorok, sarcomák, lymphomák stb.) 
direkt összefüggést találtak.

A közeljövő klinikai gyakorlatára vár
hatóan nagy hatással lesz a molekuláris 
patológiai és a PET-vizsgálatok eredmé
nyeinek összevetése. A metabolikus tra- 
cerek felvételéhez hasonlóan jellemzik a 
daganat proliferativ kapacitását a DNS- 
analízissel meghatározható paraméterek 
(elsősorban az S-fázisban levő sejtek ará
nya) is. A DNS-analízis eredményének és a 
PET-vizsgálatok során kimutatható tra- 
cerfelvétel kapcsolatával három előadás 
foglalkozott, köztük az egyetlen magyar 
előadás. A magyar munkacsoport digitális 
képanalizátorral, a másik két előadás 
szerzői flow cytometriával határozták 
meg a DNS-paramétereket. A digitális ké
panalizátort alkalmazó módszer előnye, 
hogy az analízisből biztonsággal kizár
hatók a nem daganatos sejtek, ugyan
akkor hátránya, hogy a mérés lényegesen 
hosszadalmasabb eljárás. A fej-nyaki da
ganatos betegek vizsgálata azt jelezte, 
hogy az eredményes sugár- és kemote
rápia hatására a nem diploid sejtfrakció 
aránya és a tumoros terület FDG-felvétele 
csökkent. Regionális nyirokcsomókban 
recidiváló medulláris pajzsmirigyrákos be
tegek vizsgálatánál azt találták, hogy a 
kórlefolyás, az FDG-felvétel és az S-fázisú 
sejtek aránya között szoros összefüggés 
van: az agresszívebb kórlefolyás magas 
FDG-felvétellel és magas S-fázisú sejtná- 
nyaddal jár együtt.

Az aktív daganatszövet PET-vizsgálat- 
tal történő körülhatárolása komoly segít
séget jelent a szövettani mintavételek he
lyének meghatározásában és a sugárke
zelések céltérfogatának (daganat + biz
tonsági zóna) kijelölésében. Egy előadás 
foglalkozott az utóbbi kérdéssel: recidi
váló low-grade astrocytoma sztereota- 
xiás sugárkezelésének háromdimenziós 
megtervezéséhez a PÉT, az MRI és a CT- 
file-ok fúzióját hozták létre. A létrehozott 
képfúzió hibájának róható fel, hogy azt a 
beteg bőrfelszíne alapján, és nem bizton
ságosabb anatómiai markerek (pl. csont
kontúrok) felhasználásával alakították ki.

Az előzőekben részletezett indikációk
kal -  egy általános kórház betegei között -

az esetek 75%-ában változott meg a ke
zelési terv a PET-vizsgálatot követően. A 
rendkívül magas arányszám már önma
gában is hatásos diagnosztikai módszerre 
utal.

A PET-vizsgálat diagnosztikai értékét 
csökkenti a kis tumorméret (beleértve a 
mikroszkopikus méretű daganatsejt-de- 
pozítumokat), valamint a tumornak a 
környezettel azonos metabolikus aktivi
tása, melyek a patológiai változásokat 
kimutathatatlanokká tehetik. A módszer
rel kimutatható legkisebb tumorméret 4 
mm körül van, s a kóros metabolikus ak
tivitás kimondásához a referenciaterüle
ten megfigyelhető tracerfelhalmozódás- 
hoz képest legalább 50%-kal magasabb 
akkumuláció szükséges.

A tracerfelvételek értékelésénél nem da
ganatos okok is problémát jelenthetnek, s 
fals pozitivitásra vezethetnek: az FDG foko
zottan halmozódik a gyulladásos szövetek
ben, a metionin a nyálmirigyekben és a 
csontvelőben, a timidin pedig a szívben, 
májban és vesében. A fehérje- és a nuklein- 
savanyagcsere-tracerek eloszlásának érté
kelését nehezíti a másodlagos anyagcsere
folyamatokban való részvételük, ismeretlen 
nagyságú kompartmentekben való hígulá- 
suk, a membrántranszport-folyamatok kü
lönbözősége stb.

Az instrumentális kérdések közül az 
egyik legérdekesebb probléma a PÉT 
üzemmódban használható SPECT-kame- 
rák alkalmazása volt (SPECT-PET-mód- 
szer). Több évtizedes múltja van annak az 
ötletnek, hogy a szcintillációs gamma
kamerák mérőfejeinek térbeli felbontását 
felhasználva a PET-kamerák detektálási 
mechanizmusát utánozni lehet. Két, egy
mással koincidenciába kötött ilyen mé
rőfej egymással szembeállítva ugyanúgy 
lehetőséget ad a radiofarmakon-eloszlá- 
sok tomografikus meghatározására, mint 
a PÉT detektálási eljárás. A módszerhez 
szükséges két szcintillációs kristálykon
figurációt bizonyos kereskedelmi forga
lomban levő SPECT-kamerákba beépítet
ték.

A koincidencia-detektálás feleslegessé 
teszi a mérőfejek előtti kollimátorok alkal
mazását, és ez azzal az előnnyel jár, hogy a 
SPECT üzemmódhoz képest -  a detek
tálást nagyobb érzékenységgel és jobb tér
beli felbontással lehet végezni. Az utóbbi 
paraméter értéke 4-6 mm, és független a 
detektor felszínétől mért távolságtól.

Az eljárás hátrányai között kell meg
említeni, hogy az érzékenység inhomogén 
és a tengelytől távolodva romlik. A 
SPECT-PET-módszer hátránya a valódi 
PET-módszerrel szemben az is, hogy a de
tektor forgathatóságának hiánya miatt di
namikus vizsgálatra nem alkalmas. Az 
eljárás legnagyobb hátránya az, hogy na
gyon jelentős a véletlen koincidenciaese
mények száma (ezek torzítják a rekonst
ruált képet), s ezért a berendezést -  nagy 
érzékenysége ellenére -  sem lehet nagy 
aktivitásokkal használni. Az utóbbi prob

léma azért meghatározó, mert megszabja, 
hogy adott beütésszámhoz milyen hosszú 
expozíciós idő szükséges. A koinciden
ciaeseményeknek a PÉT, valamint a 
SPECT-PET-berendezések esetén megen
gedhető teljes (valódi és véletlen) száma 
közel két nagyságrenddel különbözik. Ez 
egyértelműen azzal kapcsolatos, hogy a 
PET-kamerák detektorrendszere több 
ezer detektorból áll (vagy ami ebből a 
szempontból fontosabb; több mint 100 
egymástól független detektorblokkból), a 
SPECT-PET-berendezésben pedig mind
össze két detektor van.

Az előnyök és a hátrányok egyenlege 
alapján a következő kép áll össze. A 
SPECT-PET-módszer lehetőséget kínál 
arra, hogy a SPECT-hardver bázisán (az 
alapkiépítéshez további opcionális egy
ségeket kell beszerezni) PET-farmakonnal 
is végezhető legyen gyors, planáris egész
testvizsgálat. Ilyen módon a nukleáris me
dicina hagyományos instrumentációja 
számára új, széles körű alkalmazási te
rületet biztosít. Nagyon fontos, hogy 
mindezt úgy teszi lehetővé, hogy a pla
náris szcintigráfiás vagy SPECT-módszer 
érzékenységét és térbeli felbontóképes
ségét jelentős mértékben javítja. Termé
szetesen nem helyettesíti a PET-módszert 
és nem konkurál vele. A mérések kvan- 
titálását nem teszi lehetővé, mert kine
tikai vizsgálatok ezzel a módszerrel nem 
végezhetők. A PET-vizsgálatok azonos ké
pi információt eredményező vizsgálatok 
időigénye igen jelentős.

A PET-vizsgálatok, jóllehet drágák, a 
költség-haszon elemzések alapján felve
szik a versenyt a hagyományos diagnosz
tikai eljárásokkal. Példaként lehet emlí
teni, hogy egy emlőcsomó sebészi eltá
volítása 8400 dollárba kerül az Egyesült 
Államokban, míg az egésztest-PET-vizs- 
gálat és az azt követő sztereoataxiás biop- 
sia csak 2700 dollár. A primer tumorke
resés céljából végzett egésztest PET-vizs
gálat költsége 2600 dollár, míg az azt he
lyettesítő többi anatómiai metszetké
palkotó eljárás elvégzése 7000 dollárba 
kerül. Ebből az következik, hogy a rejtett 
daganat keresése céljából végzett PET- 
vizsgálatot nem célszerű a kivizsgálási 
terv legvégére hagyni, hanem a hagyo
mányos diagnosztikai próbálkozások egy 
bizonyos szintű eredménytelensége ese
tén, megfelelő időben indikálni kell.

Hazánkban 1994 júniusa óta működik 
PET-kamera a Debreceni Orvostudomá
nyi Egyetemen, mellyel a kézirat leadásáig 
468, döntően FDG-vizsgálatot végeztek el. 
Az eddigi onkológiai vizsgálatok ered
ményei alapján a beszámoló szerzői úgy 
ítélik meg, hogy a CT-készülékek megje
lenését követően a metszetképalkotó el
járások közül a PÉT hozta a legizgalma
sabb, újabb áttörést a daganatdiagnoszti
ka területén.

Ésik Olga dr.
Trón Lajos dr.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 áprilisában törzskönyvezett gyógyszerkészítmények (IV. rész)

Atenobene 50 mg, ill. 100 mg film tabletta

Hatóanyaga, az atenolol cardioselectiv, hidrofil ß-receptor- 
blockoló, mely mérsékli a szív sympathoadrenerg stimulá
cióját, a katekolaminokkal való kompetíciója révén, túlnyomó 
részben a ßi-receptorokon.

Sem membránstabilizáló, sem sympathomimeticus tulaj
donsággal nem rendelkezik.

Negatív chronotrop, dromotrop, bathmotrop és inotrop ha
tást fejt ki a szívre. Csökken a szívfrekvencia és a systolés volu
men, az ingervezetési sebesség a nodus atrioventricularisban, 
így a szív által végzett munka mérséklődik.

Az atenolol antianginás, antihypertensiv és antiarrhyth- 
miás hatású.

Bronchialis görcsök fellépése, perifériás vérellátási zavarok 
erősödése és alvászavarok jelentkezése, a cardioselectivitas és a 
hydrophilia következtében ritkábban fordul elő. Per os alkal
mazás után a hatás 2 órán belül (hatásmaximum 2-3 óra eltel
tével) jelentkezik és 24 órán át marad fenn.

Az atenolol kb. 50%-a felszívódik a gastrointestinalis trak
tusból, igen kis mértékben metabolizálódik és főként renalisan 
választódik ki. A terminalis plazmaelimináció felezési idő: 6-9 
óra.

Hatóanyag: 50 mg, ill. 100 mg atenololum filmtablettánként.
Javallatok: Hypertonia. Coronaria-betegségek (angina pec

toris). Tachyarrhythmiák. Akut kezelés bizonyított vagy való
színűsített myocardialis infarctus esetén. Funkcionális szív-, 
keringési panaszok (circulatio hyperkinetica).

Ellenjavallatok: Az alkotórészek bármelyikével szembeni 
túlérzékenység. Másod- és harmadfokú AV-block. Nagyfokú 
bradycardia. Dekompenzált szívelégtelenség. Cardiogen shock. 
Sick-sinus syndroma pacemaker nélküli betegek esetében. 
Pulmonális hypertonia. Akut asthma bronchiale roham. Egy
idejű kezelés MAO-blockolókkal. Verapamil és diltiazem típusú 
Ca-csatorna blockolók egyidejű iv. adása.

Fokozott óvatosság ajánlott: diabetes mellitus, metabolikus 
acidosis, súlyos perifériás vérellátási zavar, vesefunkció-zavar 
(1. az Adagolás) esetében.

Olyan betegeknél, akik (akár anamnesticusan is) asthma 
bronchialéban vagy más obstructiv tüdőbetegségben szenved
nek, a bronchoconstrictio kiváltódásának vagy erősödésének 
lehetőségére tekintettel különös elővigyázatosság ajánlott, bár 
ez a kockázat a cardioselectivitas folytán kisebb, mint nem 
selectiv ß-receptor blockolók alkalmazásakor.

Olyan betegek esetében, akiknek egyéni vagy családi anam- 
nézisében psoriasis szerepel, a gyógyszer alkalmazására csak a 
terápiás előny/kockázat gondos mérlegelése után kerülhet sor.

Gyermekeknek történő alkalmazására nézve nincsenek ta
pasztalatok.

Adagolás: A filmtablettákat szétrágás nélkül, elegendő 
folyadékkal, étkezések előtt kell bevenni.

Hypertonia: Naponta 1-szer 50 mg atenolol. Az adagot napi
1- szer 100 mg-ra lehet felemelni.

Angina pectoris: Naponta 1-szer 50-100 mg, vagy naponta
2- szer 50 mg atenolol.

Tachyarrhythmiák: Naponta 1-szer 50-100 mg atenolol.
Akut kezelés bizonyított vagy valószínűsített myocardialis 

infarctus esetén: 5-10 mg atenolol előzetes iv. adását követően 
15 perccel és 12 órával adható 50-50 mg atenolol per os.

A terápiát naponta 1-szer 100 mg atenolol alkalmazásával 
lehet folytatni.

Funkcionális szív-, keringési panaszok: Naponta 1-szer 
25-50 mg atenolol.

Idősebb betegeknek szükségessé válhat a dózis csökkentése, 
főként csökkent vesefunkciójú betegek esetében.

Veseelégtelenség, dialysis: Beszűkült vesefunkció esetén 
annak súlyossági fokától függően dózismódosítás szükséges (1. 
a táblázatot). Az atenolol jól dialysalható. A dialysisre szoruló 
betegeknek orvosi ellenőrzés mellett atenolol minden egyes 
dialysiskezelés után adható.

Glomerulus filtrációs 
ráta (ml/perc/1,73 m2 

testfelület)

Szérum
kreatinin
(mg%)

A javasolt atenolol 
dózis értéke

>35 <3,0 dóziscsökkentés nem 
szükséges

15-35 3,0-6,0 a szokásos adag fele 
naponta, vagy a szokásos 
adag másnaponta

<15

Dialysis (ti/2 a dialysis 
alatt kb. 4 óra)

>6,0 a szokásos adag negyede 
naponta, vagy fele 
másnaponta 
általában 50 mg adható 
minden dialysis után, 
folyamatos ellenőrzés 
mellett (bradycardia, 
vérnyomásesés)

Gyermekeknek történő alkalmazására nincsenek tapaszta
latok.

A terápia befejezése (mindenekelőtt ischaemiás szívmegbe
tegedések esetében) fokozatosan több napon át történjen 
(rebound effektus elkerülésére).

Clonidinnal kombinált kezelés befejezésekor először az 
atenololt és utána a clonidint kell fokozatosan megvonni.

Mellékhatások: Az atenololt a betegek általában jól tolerál
ják.

A farmakodinamikailag kiváltódó, cardialis és légzőszervi 
mellékhatások (bradycardia, szívelégtelenség, hypotonia és 
bronchospasmus) részben dózisfüggően és az ellenjavallatok, 
valamint az elővigyázatossági intézkedések betartása esetén 
ritkán lépnek fel.

A ßi-selectivitas alapján bronchoconstrictióval, perifériás 
vérellátási zavarokkal (hidegségérzés a végtagokban) és az 
anyagcserére gyakorolt hatásokkal (plazmalipidszint emelke
dése, inzulin indukálta hypoglycaemia), az atenolol hidrofil 
tulajdonsága folytán pedig a központi idegrendszeri mellékha
tásokkal ritkábban kell számolni.

Elsősorban a kezelés kezdetén jelentkezhet fáradtság, ká- 
bultság, álmosság, szédülés vagy enyhe fejfájás.

Előfordulhatnak továbbá gastrointestinalis panaszok (émely
gés, hasmenés, székrekedés), izomgörcsök, depresszió, élénk 
álmok, könnytermelés csökkenése, nagyon ritkán impotencia 
vagy nagyfokú izzadás is.

Egyes esetekben túlérzékenységi reakciókat is megfigyeltek
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a csontvelő (a leukopenia, thrombocytopenia), ill. a bőr (bőr- 
necrosis) érintettségével, előfordultak ízületi fájdalmak és 
mentális zavarok is.

A ß-receptor-blockolok psoriasist válthatnak ki, ezen beteg
ség tüneteit ronthatják vagy psoriasiform exanthemához vezet
hetnek. A bőrtünetek megjelenéséig a kezelés időtartama né
hány héttől több évig terjedhet.

Gyógyszerkölcsönhatások

Az alábbiak egyidejű bevétele Lehetséges reakciók:

Magnézium-, alumínium-, 
kalciumtartalmú 
antacidok ampicillin 
Antiarrhythmiás szerek, vera
pamil és diltiazem típusú 
Ca-csatorna blockolók (iv. 
adásuk kerülendő!) 
parasympathomimeticumok 
Digitáliszglükozidok

Nitrátok, más vérnyomás- 
csökkentő szerek (különösen 
guanethidin-, reserpin-, alfa- 
metil-dopa-, clonidin-, guan- 
facin típusúak)
Clonidin

Központi idegrendszeri hatá
sú gyógyszerek (pl. hipnoti- 
cumok, tranquillansok, tri- és 
tetraciklikus antidepressivu- 
mok, neurolepticumok) és al
kohol
Narkoticumok 
Alfa- és béta-mimetikus hatá
sú sympathomimeticus- 
gyógyszerek

Ergotamin

ß2-mimeticumok

Nem szteroid gyulladásgátló 
gyógyszerek (pl. indometa- 
cin), ösztrogén készítmények 
Xantintartalmú készítmé
nyek (amino-, teofillin)
Orális antidiabeticumok, 
inzulin

Kuráreszerű izomrelaxánsok

Az atenolol orális biohasznosu
lásának, hatásának csökkenése

Hypotonia, bradycardia, 
AV-block, asystolia (verapamil, 
diltiazem!)

Negatív chronotrop és 
dromotrop hatás felerősödése 
(A digitálisz pozitív inotrop 
hatását nem befolyásolja) 
Hypotonia és/vagy bradycardia 
(a beteg felügyelete szükséges)

Hypertoniás crisis alakulhat ki 
a clonidin megszakításakor, ha 
néhány nappal előbb nem szakí
tották meg az atenolol adását is 
(1. Figyelmeztetés)
Hypotonia

Cardiodepressio 
Alfa-mimetikus hatás hyperto
nia veszélyével, súlyos fokú 
bradycardia, esetleg szívmegál
lás
Figyelembe kell venni az ergo- 
tamin érszűkítő hatását 
A ß-blockolo hatás antagoni- 
zálása
Csökkenhet az atenolol antihy
pertensiv hatása

Kölcsönös hatáscsökkenés

Az atenolol a hypoglycaemiát 
fokozhatja és annak tüneteit 
(tachycardia) elfedheti 
Neuromuscularis blokád fel
erősödése

Figyelmeztetés: A terápia befejezése (mindenekelőtt ischae- 
miás szívmegbetegedések esetében) fokozatosan, több napon 
át történjen (rebound-effektus elkerülésére).

Clonidinnel kombinált kezelés befejezésekor először az 
atenololt, utána a donidint kell fokozatosan megvonni.

Ha ß-receptor-blockolö kezelés alatt álló betegnek általános 
anaesthesia alkalmazása válik szükségessé, lehetőség szerint 
csekély negatív inotrop hatással rendelkező narkoticumot kell 
választani. Az aneszteziológust a ß-blockolö-kezeksröl tájékoz
tatni kell.

Szívelégtelenség esetén feltétlenül gondoskodni kell mind a 
terápia megkezdése előtt, mind az alatt kielégítő kompenzá
cióról.

Perifériás artériás vérellátási zavarok ß-receptor-blockolok

adása esetén fokozódhatnak. Ez a kockázat a ßi-selectivitäs kö
vetkeztében csekély. Mindazonáltal gondos ellenőrzés javasolt.

Ha diabetes mellitus esetén szükséges ß-receptor-blockolo 
alkalmazása, a szénhidrát-anyagcserét cardioselectiv ß-recep- 
tor-blockoló adása kevésbé befolyásolja. Azonban a vércukor- 
értéket rövidebb időközönként szükséges ellenőrizni.

Phaeochromocytoma esetén ß-receptor-blockol0 gyógy
szereket csak cx-receptor-blockoló szerekkel együttesen szabad 
alkalmazni.

A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka 
végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, 
hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon 
történő alkalmazása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. Fokozottan érvényes ez 
a kezelés kezdeti időszakára és a készítményváltásra, valamint 
az alkohollal való együttes hatásra.

Terhesség, szoptatási időszak: A terhesség és a szoptatási 
időszak folyamán a gyógyszer alkalmazására csak a ha- 
szon/kockázat arány leggondosabb mérlegelése után kerülhet 
sor. Az egész terápia során és még néhány napig a szülés után is 
gondosan ellenőrizni kell a magzat szívfrekvenciáját. Ezenkívül 
fokozott erősségű szülési tevékenység lehetséges; az eddigi 
tapasztalatok szerint ennek előfordulási valószínűsége csekély.

Terhesség időszaka alatti alkalmazás a magzat már fennálló 
elégtelen oxigénellátása esetén bizonyos körülmények között a 
placentáris vérátáramlás csökkenése folytán placentaelégtelen- 
séghez és a magzat növekedésének visszamaradásához vezet
het. Bizonyos ßi-selectiv béta-receptor-blockolók, közöttük az 
atenolol is, az indikáció szigorú mérlegelése mellett a jelenlegi 
ismeretek szerint alkalmazhatók hypertonia kezelésére a ter
hesség időszaka alatt. Az atenolollal jók a tapasztalatok, külö
nösen a terhességek késői fázisában történő terápiás alkalma
zás esetében.

Az atenolol átjut az anyatejbe. Az anyatejben a koncentráció 
általában nagyobb, mint az anya plazmájában (különféle vizs
gálatoknál a mindenkori középértéknek kb. 2-4-szeresével). 
Úgy tűnik, hogy az az atenololmennyiség, amelyet a csecsemő 
az anyatejjel akkor kap, ha az anyát a javasolt határokon belüli 
dózissal kezelik, a ß-blockolö hatás szempontjából elhanyagol
ható. Azonban ennek ellenére célszerű a csecsemő fokozott elle
nőrzése.

Túladagolás kezelése: Cardialis tünetek jelentkezése, bron
chialis görcsök vagy túladagolás esetén:

Antidotum: 0,5-1 mg orciprenalin-szulfát iv. vagy 1-5 mg 
(max. 10 mg) glukagon iv.

A bronchospasmust ß2-sympathomimeticummal és/vagy 
teofillinnel kell kezelni. Kifejezett bradycardia esetén 0,5-2 mg 
atropin-szulfát iv. adása, illetve pacemaker alkalmazása válhat 
szükségessé.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 20 db, 50 db.

Atenolol-AL 25, ill. 50, ill. 100 film tabletta

Hatóanyaga, az atenolol hosszú felezési idejű, cardioselectiv ß- 
adrenerg receptor blockoló.

Hatását a katekolaminokkal való kompetíció révén fejti ki, 
elsősorban ßi-receptorokon. Ennek következtében jön létre 
negatív chronotrop, inotrop és bathmotrop hatása, így csökken 
a szívizomzat által végzett munka, és annak oxigénigénye.

Egyidejűleg csökken a centrális sympathicus izgalom is.
Antihypertensiv hatásában szerepe van a reninaktivitás 

csökkenésének is. A klinikumban ez a hatásmechanizmus anti
hypertensiv, antianginás és antiarrhythmiás hatásban nyilvá
nul meg.

Hatóanyag: 25 mg, ill. 50 mg, ill. 100 mg atenololum film- 
tablettánként.

Javallatok: Hypertonia. Angina pectoris.
Tachyarrhythmiák.
Funkcionális szív- és vérkeringési panaszok (hyperkineti- 

kus syndroma, hypertoniás jellegű regulációs zavarok).
Ellenjavallatok: II. és III. fokú AV-block. Sick sinus syndro

ma, SA-block. Shock. Manifeszt szívelégtelenség. Bradycardia. 
Hypotonia. Acidosis. Perifériás keringési zavar okozta károso
dások. Fokozott hajlam bronchospasmusra. MAO A-gátlók egy
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idejű adása (MAO B-gátlókkal együtt adható). Ismert atenolol 
túlérzékenység.

Az Atenolol-AL készítmények terhességben csak a várható 
eredmény/rizikó arány figyelembevételével adhatók (1. Figyel
meztetés).

Különösen gondos orvosi ellenőrzés szükséges nagymérték
ben ingadozó vércukrú vagy szigorú diéta alatt álló diabete- 
sesek kezelésekor, phaeochromocytomában (bevezetésként a- 
blockolót kell alkalmazni), beszűkült vesefunkció esetén (1. 
Adagolás), terhesség, szoptatás időszaka alatt.

A várható terápiás előny/kockázat arány gondosan mér
legelendő olyan betegeknél, akiknek saját vagy családi anam- 
nézisében psoriasis szerepel.

Adagolás: A filmtablettát naponta egyszer, reggel, lehetőleg 
a reggeli étkezés előtt, egészben, szétrágás nélkül, kevés folya
dékkal kell bevenni.

Szokásos adagja felnőtteknek: Funkcionális szív- és keringé
si panaszok: napi 25-50 mg. Hypertonia, angina pectoris, tachy- 
arrhythmiák: napi 50-100 mg.

A beteg egyéni reakciójától függően (mind fő-, mind mel
lékhatások tekintetében) a napi adagot egyedileg kell beállítani.

A kezelést fokozatosan csökkenő adagokkal kell megszün
tetni.

Beszűkült veseműködés: 35 ml/perc kreatinin clearance ese
tén az adagokat 50%-kai, 15 ml/perc kreatinin clearance esetén 
pedig 75%-kal kell -  a szokásoshoz képest -  csökkenteni.

Mellékhatások: Különösen a kezelés kezdeti szakaszában 
fáradtság, szédülés, depressziós kedélyállapot, enyhe fejfájás, 
izzadás és alvászavarok fordulhatnak elő. Ezek a panaszok álta
lában enyhék és reverzibilisek.

Egyéb, ritkább mellékhatások: émelygés, székrekedés, has
menés, bőrpír és viszketés, a végtagokban bizsergés, hidegérzés 
izomgyengeség és izomgörcsök, vérnyomásesés, bradycardia, 
AV-vezetési zavarok és szívelégtelenség fokozódása.

Ritkán előfordul szájszárazság, conjunctivitis és csökkent 
könnyképződés (utóbbi kontaktlencsét viselőknek okozhat 
problémát), potenciacsökkenés, arra érzékeny személyeknél 
bronchospasmus. Latens diabetes mellitus manifesztálódhat, 
meglevő pedig súlyosbodhat.

A ß-blockolök psoriasist provokálhatnak, ill. a psoriasisos 
betegek állapotát ronthatják.

Gyógyszerkölcsönhatások: Tilos kalcium-csatorna-blocko- 
lók és antiarrhythmiás szerek iv. adása atenolol kezelés alatt.

Az atenolol a vércukorcsökkentő gyógyszerek hatását fo
kozhatja és a hypoglykaemiát jelző tachycardiát elfedheti. 
Ezért a betegek vércukra rendszeresen ellenőrizendő.

Egyéb vérnyomáscsökkentők hatását fokozhatja.
Reszerpinnel, a-metildopával, clonidinnel, guanfacinnal 

együtt adva nagyfokú bradycardia, ill. vezetési zavar fordulhat 
elő.

Nifedipin típusú kalcium-csatorna-blockolókkal együtt 
adva nagymértékű vérnyomáscsökkenés jöhet létre.

Verapamil vagy diltiazem típusú kalcium-csatonra-blok- 
kolókkal együtt adva hypotonia, bradycardia és ritmuszavarok 
jöhetnek létre.

Fenotiazinokkal és diureticumokkal együtt adva nagymér
tékű vérnyomásesés jöhet létre. Noradrenalin, ill. MAO-gátlók 
egyidejű adása atenolollal a vérnyomás kiugrását eredményez
heti.

Clonidin és atenolol kombinációs kezelés esetén előbb az 
atenolol adását kell megszüntetni, és csak néhány nap elteltével 
szabad a clonidin-kezelést is abbahagyni.

A narkoticumok negatív inotrop hatását az atenolol fokoz
hatja.

A tubokurarin neuromuscularis blockoló hatását az ateno
lol fokozhatja.

Figyelmeztetés: Az anaesthesiologust az atenolol kezelésről 
tájékoztatni kell, mivel egyes narkoticumok negatív inotrop 
hatása és a tubokurarin neuromuscularis blockoló hatása foko
zott mértékű lehet.

Alkalmazásának első szakaszában -  egyénenként meghatá
rozandó ideig -  jármművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határozandó 
meg a tilalom mértéke.

Terhesség és szoptatás időszaka alatti alkalmazás:
Terhes nők esetleges Atenolol-AL kezelése esetén tekintetbe

kell venni, hogy az atenolol a magzat vérében az anyáéval 
azonos koncentrációt ér el. Ezért a szülés előtt 48-72 órával a 
kezelést lehetőleg meg kell szakítani. Amennyiben ez nem 
lehetséges, az újszülöttet esetleges bradycardia, hypotonia, hy- 
poglycaemia és légzésdepresszió szempontjából 24-48 órán át 
igen gondosan kell megfigyelni.

Mivel az atenolol az anyatejben is kiválasztódik, az atenolol
lal kezelt anyák csecsemőit a szoptatás alatt is fokozottan kell 
ellenőrizni.

Túladagolás: A klinikai kép az intoxikáció mértékétől füg
gően cardiovascularis és központi idegrendszeri tüneteket 
mutat: fáradtság, eszméletvesztés, pupillatágulat, esetenként 
generalizált görcsrohamok, hypotonia, bradycardia, asystolia 
(az EKG-n gyakran supraventricularis, ill. ventricularis pótrit
mus jelenik meg) és a szív-keringési shock általános tünetei.

Az általános intézkedések mellett intenzív osztályon a vitá
lis paramétereket monitorozni, szükség esetén azokat rendezni 
kell. Ellenszerként a következő szerek adhatók: Atropin; 0,5-2 
mg iv. bolusban.

Glukagon: kezdetben 1-10 mg iv., majd tartós infúzióban 
2-2,5 mg óránként.

ß-sympathomimeticumok: dobutamin, izoprenalin, orcip- 
renalin vagy adrenalin a testsúlytól és a hatékonyságtól függő 
adagban. A kezelésre nem reagáló bradycardia esetén pace
maker kezelést kell végezni.

Bronchospasmus esetén ß2-sympathomimeticum (aerosol 
formában, ill. nem megfelelő hatás esetén iv. is) vagy iv. amino- 
fillin adható.

Eltartása: szobahőmérsékleten, fénytől és nedvességtől védve.
Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 30, ill. 50, ill. 100 db.

Aethoxysklerol 0,5%, l% és2%  injekció

A polidokanol, érzéstelenítő hatású, a véredények hámfalait 
roncsolja, lokálisan korlátozza a receptorok ingerelhetőségét, 
valamint reverzibilisen gátolja a motorikus idegszálak műkö
dőképességét. Ezzel magyarázható, hogy a sclerotisalas csak
nem fájdalommentesen történik.

In vitro bizonyított, hogy véralvadásgátló hatása is van, ami 
a fehérjék denaturálása révén érvényesül. Kezdetben a throm- 
busok képződése lelassul, de ezután növekedésük megindul és 
mintegy 7 napig tart.

A kezelést követően a végtagokra helyezett kompressziós 
kötés egymáshoz szorítja a vénák falait, ami meggátolja a szer
vült thrombus rekanalizációját. Ezáltal következik be a kívánt 
átalakulás fibrózis heges szövetté, tehát a sclerotisatio.

Hatóanyag: 5 mg, 10 mg és 20 mg polidocanolum ml-en- 
ként, alkoholos vizes oldatban.

Javallatok: Felületi varixok és haemorrhoidok kezelése.
A varixok méretétől függően különböző koncentrációjú 

Aethoxysklerolt alkalmaznak.
0,5%-os injekció: Seprűvéna varixok és nagyon kicsi, 1 mm- 

nél kisebb átmérőjű (reticularis) varixok kezelésére.
1 %-os injekció: Seprűvéna varixok központi vénáinak, vala

mint a kicsi, 1-3 mm átmérőjű (reticularis) varixok kezelésére.
2%-os injekció: Közepes méretű, 2-4 mm átmérőjű varixok 

kezelésére.
Ellenjavallatok: Varixok kezelésekor: Abszolút ellenjavallt a 

készítmények alkalmazása:
-  fekvő betegeken a lábakon levő varixok kezelésére,
-  Fontain III. és IV. fokozatú artériás elzáródásban szenvedő 

betegeken,
-  a plidokanollal szembeni ismert allergia,
-  akut mélyvénás thrombosis esetén,
-  terhesség első trimestere, vagy a terhesség 36. hete után.
A fennálló alábbi kórképek súlyosságától függően relatív

ellenjavallatok (az orvos egyedileg mérlegeli az előny/kockázat 
arányát);

-  felületes vénás thrombosis,
-  lábszároedemák, ha a kompresszió nem használ,
-  diabeteses microangiopathia,
-  lázas állapot,
-  II. fokú artériás elzáródások, ha kozmetikai kezelésről van 

szó (seprűvéna varixok és kis reticularis varixok),

1845



-  magas életkor korlátozott mozgásképességgel, vagy rend
kívül rossz általános egészségi állapot,

-  asthma bronchiale,
-  akut, súlyos szívbetegségek (endocarditis, myocarditis), 

szívelégtelenség -  ha ezt az előzetes kezelés során sikerül sta
bilizálni -  a sclerotisalasnál nem jelentenek ellenjavallatot. 
Ugyanez vonatkozik az artériás hypertoniára is, ha a beteg kellő 
előkezelést kapott.

Haemorrhoidok kezelésekor:
-  polidokanollal szembeni ismert allergia esetén, valamint
-  az anális régió akut gyulladásában,
-  lázas állapot,
-  a terhesség első trimestere és a terhesség 36. hete utáni ke

zelés.
Adagolás és alkalmazás módja
Legfeljebb napi 2 mg/ttkgpolidokanol adagolható.
Egy 70 kg testtömegű beteg esetében tehát legfeljebb 140 

mg/nap polidokanolt szabad injekció formájában beadni, azaz 
a következő mennyiségeket.

140 mg polidokanolt tartalmaz 28 ml 0,5%-os Aethoxy- 
sklerol; 14 ml 1%-os Aethoxysklerol; 7 ml 2%-os Aethoxy- 
sklerol injekció.

Az ajánlott adagok általában jóval alatta vannak a fenti 
mennyiségeknek. Kiterjedt varicositast mindig több menetben 
kell kezelni.

Az első' kezelés alkalmával, különösen ha a beteg túlérzé
kenységi reakcióra hajlamos, legfeljebb csak egy injekciót sza
bad beadni. Attól függően, hogy a kezelés milyen eredménnyel 
jár, illetve milyen terjedelmű a kezelendő terület, a további ke
zelések során a maximális adag szem előtt tartásával naponta 
több injekció is beadható.

Reticularis varixok kezelése:
A kezelendő varixok nagyságától függően injekciónként 

0,1-0,3 ml 0,5%-os Aethoxysklerol adható.
Seprűvéna varixok: A kezelendő terület nagyságától füg

gően injekciónként 0,1-0,2 ml 0,5%-os Aethoxysklerolt lehet 
beadni intravasalisan.

Seprűvéna varixok központi vénáinak kezelése: A kezelendő 
terület nagyságától függően injekciónként 0,1-0,2 ml 1%-os 
Aethoxysklerol adható intravasalisan.

Ha az injekció nem jut be a központi vénába, át kell térni a 
0,5%-os Aethoxysklerol injekcióra.

Kis varixok kezelése: A kezelendő varixok nagyságától füg
gően injekciónként 0,1-0,3 ml 1%-os Aethoxysklerol adható.

Reticularis -  seprűvéna -.valamint kis varixok esetén alkal
mazás módja: A lábszár kezelése esetén az injekciót vízszinte
sen elhelyezett, vagy vízszintestől 30-40 fokkal megemelt lábba 
kell beadni.

Az injekciót sperűvéna varixok esetében is lehetőség szerint 
intravénásán, egyébként is általában intravénásán kell beadni.

Nagyon vékony tűket (pl. inzulintűket) és jól működő 2 ml
es (lehetőleg üveg) fecskendőket kell használni.

A beszúrás iránya érintőleges a kezelni kívánt vénára.
Miután az injekció helyét lefedtük, szoros kompressziós 

kötést kell felhelyezni. A kötés felhelyezése után a betegnek le
hetőleg a gyógyintézet területén azonnal el kell kezdeni járkál
ni minimálisan 30 percig.

Seprűvéna varixok kezelése esetén 2-3 napig, egyébként 
pedig 5-7 napig kell a betegnek a kötést hordania. Kiterjedt 
varicositas esetén ajánlatos hosszabb kompressziós fáslis keze
lés.

A varixok kiterjedtségétől függően a kezelést 1 vagy több 
alkalommal szükséges lehet megismételni (1-2 hetes időkö
zökben).

A terápia sikere nagymértékben függ a következetes és gon
dos utókezeléstől, ami a kompressziós kötést jelenti. A kötést 
csak magasra emelt lábról szabad levenni és ha közben bármi
lyen időre is feláll a beteg, újra fel kell helyezni.

Közepes méretű varixok kezelése: A kezelendő varix átmérő
jétől függően 2%-os Aethoxysklerolt használunk. Az első 
kezelés során csak 0,5 ml injekciót lehet beadni. A kezelést 
eredményétől, valamint a kezelendő szakasz hosszától függően 
a további kezelések során több injekciót is be lehet adni (injek
ciónként legfeljebb 0,5 ml-t), összmennyiségében érszakaszon
ként 2 ml-t -  ügyelve a polidokanol maximálisan megengedett 
napi adagjára.

Alkalmazás módja: Függetlenül attól, hogy milyen módon 
történik a befecskendezés -  álló helyzetben levő betegnél kanü- 
lön át, vagy ülő helyzetben levő betegnél injekciós fecskendővel 
-  vízszintesen elhelyezett, vagy a vízszinteshez képest 30-45 
fokkal felemelt lábba kell az injekciót beadni.

Az injekciózás kizárólag intravénásán történhet.
Az injekciót légbuboréktól mentesen kell beadni. Az 

„Airblock”- és a „Schaum”-technika elavult módszereknek 
számítanak, ezért ezek alkalmazása nem ajánlott.

Megjegyzés: az esetlegesen kialakuló thrombusokat szúró
bemetszéssel és thrombusexpresszióval lehet eltávolítani.

Az injekció helyének lefedése után, szoros kompressziós 
kötést kell felhelyezni. A kötés felhelyezése után a betegnek le
hetőleg a gyógyintézet területén azonnal el kell kezdeni járkál
ni minimálisan 30 percig.

A kötést 4-6 héten át kell hordani. Kiterjedt varicositas 
esetén ajánlatos több hónapos kompressziós, rugalmas pólya 
kezelés.

A varixok kiterjedtségétől függően szükséges lehet 1-2 he
tes időközben a kezelés megismétlése.

Annak érdekében, hogy a kötés főleg a combokon és a vég
tagokon lecsúszás veszélye nélkül rögzítődjék, ajánlatos a tulaj
donképpeni kompressziós kötés alá egy habszivacs szalagot 
helyezni (Autosana).

A terápia sikere nagymértékben függ a következetes és gon
dos utókezeléstől, ami a kompressziós kötést jelenti. A kötést 
csak magasra emelt lábról szabad levenni és ha közben bármi
lyen rövid időre is feláll a beteg, újra fel kell azt helyezni.

Haemorrhoidok kezelése: Kizárólag submucosus injekció 
adható, közvetlenül a csomó felett. Az első kezelés semmi esetre 
sem lépheti túl a 60, ill. a 80 mg polidokanol összadagot. A ké
sőbbi kezelések során a maximális összadag 90 mg polidoka
nol.

Az állapottól függően -  kizárólag submucosusan -  csomón
ként 0,5-1,5 ml injekciót lehet beadni. Különös óvatossággal 
kell eljárni a férfiak „11 óra nódus régió” kezelésénél, mivel túl 
közel van a húgycső és a prostata, ide maximálisan csak 0,5 ml-t 
lehet befecskendezni.

Mellékhatások Varixok kezelésekor:
Ritkán lépnek fel mellékhatások, legismertebb mellékhatás 

a sclerotisalási régióban észlelhető elszíneződés (hyperpigmen- 
táció).

Előfordulhat még: felületes vénás gyulladás (phlebitis) és 
lokális szövetelhalás (necrosis), különösen, ha az injekció vélet
lenül a környező szövetekbe került. Ugyanez vonatkozik -  bár 
csupán kivételes esetekben -  már az 1%-os Aethoxysklerolra is, 
a töményebb injekcióra viszont nagyobb mértékben.

Allergiás bőrreakciók csak ritkán lépnek fel, allergiás sokk, 
vagy asthmás jellegű tünetek pedig még ritkábban.

Egyes esetekben előfordulnak átmeneti reakciók, mint col
lapsus, szédülés, hányinger, látási zavarok, vagy fémes ízérzés.

Haemorrhoidok kezelésekor: Az injekció beadása alatt és 
után átmeneti fájdalom jelentkezhet, különösen férfiaknál, ha a 
kezelés a „11 óra nódus” régiójában történik. Nagyon ritka, 
kivételes esetekben fájdalom jelentkezhet a prostata tájékán is. 
Az ilyen fájdalom 2-3 napig eltarthat, és esetleg átmeneti erek- 
ciós zavarokat okozhat.

Előfordulhat az injekció beadásának helyén csekély utó
vérzés.

A fentieken kívül a mucosa kisebb necrosisa is előfordulhat, 
ami esetleg fájdalmas is lehet, de ez is néhány nap alatt elmúlik.

Ennél a kezelési formánál is előfordulhat egyes esetekben 
átmeneti szédülés és hányinger.

Gyógyszerkölcsönhatások: A polidokanol helyi érzéste
lenítő. Anaestheticumok egyidejű adása mellett fennáll annak a 
veszélye, hogy az anaestheticum szívre gyakorolt antiarrhyth- 
miás hatása felerősödik. Ezért a törzsvarixok sebészeti eltávolí
tása után legkorábban 1-2 nap elteltével kerülhet sor az oldalá
gi varixok kezelésére.

Figyelmeztetés: A készítményt csak a kezelési eljárásban 
kellő jártassággal rendelkező orvos alkalmazhatja. A sclero- 
tizáló szert nem szabad intraarteriálisan beadni, mert ez olyan 
súlyos necrosist okozhat, hogy amputációra is sor kerülhet. 
Ilyen esetekben azonnal érsebésszel kell konzultálni.

Minden esetben fokozott óvatosság ajánlatos az arcon való 
kezelés esetén, mert az intravasalis injekció során megfordul

1846



hat az artériákban a nyomás iránya, ami irreversibilis szemká
rosodást -  súlyos esetben megvakulást -  okozhat.

A boka tájékán csupán kis mennyiségű, alacsony koncen
trációjú oldatot szabad alkalmazni a túlzott reakció elkerülése 
érdekében.

Annak veszélyét is szem előtt kell tartani, hogy a boka kör
nyékén ne adjanak be véletlenül intraartériás injekciót.

Az injekciós oldat 5 térfogat% alkoholt tartalmaz.
Nincsenek vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a polido- 

kanol kiválasztódik-e az anyatejjel, ezért ha szoptatás idején 
lenne szükség a sclerotisaló kezelésre, ajánlatos a szoptatást 2-3 
napra felfüggeszteni.

Túladagolás: Sürgősségi tennivalók, tünetek és ellenszerek: 
Az Aethoxysklerol okozta intoxikáció lehet helyi vagy általános 
jellegű. A tévesen intraarteriásan adott injekció gangraenához 
vezethet, míg a (túl nagy adag, vagy magas koncentráció okoz
ta) túladagolás lokális necrosist idézhet elő, különösen para- 
vénás injekciók esetén.

Lokális túladagolás kezelése:
a) Intraartériás injekció esetén: a téves beadás helyére a 

kanült a helyén hagyva, ill. a bevezetési csatornába, 5-10 ml 
1-2%-os lidokaint és 10 000 NE heparint kell fecskendezni, az 
ischaemiás lábat vattába kell tekerni és alacsonyra fektetni, biz
tosítani kell a beteg gondos kórházi kezelését érsebészeten.

b) Paravénás injekció esetén:
A befecskendezett Aethoxysklerol koncentrációjától és 

mennyiségétől függően (0,5-2 ml) 5-20 ml 1%-os procain vagy 
fiziológiás konyhasóoldatot, lehetőleg hialuronidázzal együtt, 
az eredeti kezelés helyén kell befecskendezni.

Eltatása: szobahőmérsékleten.
A már felbontott injekciós flakont -  hűtőszekrényben tartva 

-  12 órán belül kell felhasználni.
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető „Sz” jelzés.
Csomagolás:
0,5%-os inj. 1 x 30 ml (inj.) üvegben és 5 x 2 ml amp.-ban, 

1%-os inj. 1 x 30 ml (inj.) üvegben és 5 x 2 ml amp.-ban, 2%-os 
inj. 5 x 2 mj amp.-ban.

Kytril injekció infúzióhoz;
Kytril film tabletta

A granisetron antiemetikus hatású, szelektív 5-hidroxi-tripta- 
min (5-HT3) receptor antagonista. Oralis adagolás során gyor
san felszívódik, biohasznosulása kb. 60%, melyet az étkezés 
nem befolyásol. Kb. 65%-ban kötődik a plazmafehérjékhez.

Az alkalmazott adag kb. 12%-a változatlan, 47%-a metaboli- 
tok formájában a vizelettel, a fennmaradó mennyiség pedig a 
széklettel választódik ki. Plazmafelezési ideje kb. 9 óra.

Hatóanyag: 3,0 mg granisetronum (hidroklorid só for
májában) 3 ml steril fiziológiás sóoldatban ampullánként (3 ml). 
Az injekciós oldat átlátszó, színtelen vagy halványsárga színű.

1,0 mg granisetronum (hidroklorid só formájában) film
tablettánként.

Javallatok: Cytostatikus kezelések okozta akut és késleltetett 
hányinger, hányás megelőzése, ill. kezelése.

Ellenjavallatok: Granisetronnal vagy rokon vegyületeivel 
szembeni túlérzékenység.

Adagolás: Injekció infúzióhoz:
Csak iv. infúzióban alkalmazható!
Átlagos adagja felnőtteknek 3 mg (1 ampulla), melyet kom

patibilis infúziós oldattal 20-50 ml-re hígítva, 5 percen át kell 
beadnia cytostatikus terápia megkezdése előtt.

A profilaktikus kezelést a citosztatikus terápia megkezdése 
előtt be kell fejezni.

Szükség esetén 24 órán belül maximum további 2-szer 3 mg 
granisetron adható 5 perces infúzióban. Az egyes adagok be
adása között legalább 10 percnek kell eltelnie.

A maximális adag 24 óra alatt nem haladhatja meg a 9 mg- 
ot.

Az infúziót közvetlenül a beadás előtt, aszeptikus körül
mények között kell elkészíteni. Hígítás után szobahőmérsékle
ten, közvetlen napfénytől védve tartandó és 24 óra elteltével 
nem szabad felhasználni.

Az injekciós oldat hígításhoz kizárólag az alábbi infúziók 
használhatók;

-  0,9%-os nátrium-klorid infúzió,
-  0,18%-os nátrium-klorid + 4%-os glukóz infúzió,
-  5%-os gukóz infúzió,
-  Hartmann-infúzió,
-  nátrium-laktát infúzió,
-  10%-os mannitol infúzió.
Filmtabletta:
Szokásos adagja felnőtteknek napi 2-szer 1 filmtabletta. Az 

első adagot a cytostatikus kezelés megkezdése előtt egy órával 
kell beadni. A maximális napi adag 9 mg.

Idős betegek, valamint máj- és vesekárosodás esetén nem 
szükséges az adagolás módosítása.

Gyermekkorban történő biztonságos alkalmazásával kap
csolatban nincs megfelelő tapasztalat.

Mellékhatások: Gyakrabban hasi fájdalom, székrekedés 
vagy hasmenés, fejfájás, szokatlan fáradtság; kevésbé gyakran 
láz, agitatio, szédülés, álmatlanság; ritkán arrhythmia, mellkasi 
fájdalom, túlérzékenységi reakciók (bőrkiütés, viszketés), át
meneti, enyhe SGOT-, SGPT-szint emelkedés.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismeretesek.
Biztonságosan adható együtt az antiemetikus terápia kiegé

szítéseként gyakran alkalmazott benzodiazepinekkel, neu- 
roleptikumokkal és az ulcus kezelésére rendelt Eh-receptor an- 
tagonistákkal.

Figyelmeztetés: A granisetron csökkentheti a bélmotilitást, 
ezért a szubakut bélelzáródás jeleit mutató betegeket a kezelést 
követően is folyamatosan ellenőrizni kell.

Megfelelő tapasztalatok hiányában terhesség és szoptatás 
idején csak az előny/kockázat gondos mérlegelésével adható.

A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó 
munka végzését befolyásolhatja, ezért az orvos egyedileg 
határozza meg a közlekedésben való részvételre és a baleseti 
veszéllyel járó munka végzésére vonatkozó korlátozást vagy 
tilalmat.

Túladagolás: Nincs specifikus antidotum, ezért túladagolás 
esetén tüneti kezelést kell alkalmazni.

Eltartása: Injekció: 30 °C alatt, közvetlen napfénytől védve. 
Fagyasztani tilos!

Tabletta: 30 °C alatt, nedvességtől védve.
Megjegyzés:
Injekció infúzióhoz: + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti 

felhasználásra.
Film tabletta: + Csak vényre rendelhető „Sz” jelzés.
Csomagolás: 5 amp.; 10 tabl.

Lincil tabletta

A nicardipin a calcium-antagonista vegyületek közé tartozik, 
amelyek az akciós potenciál 2. fázisában gátolják a calcium 
lassú beáramlását a szívizomsejtekbe és az erek simaizom
sejtjeibe. A nicardipin szerkezete alapján a dihidropiridinek 
csoportjába sorolható, s hatását túlnyomórészt az erek sima- 
izomzatán fejti ki. Ezáltal jelentősen csökkenti a vérnyomást, a 
szív utóterhelését, míg a myocardiumra csak kismértékben hat.

Felszívódása gyors és teljes, a maximális plazmakoncentrá
ciót a bevételt követően kb. 1 óra múlva éri el.

Biohasznosulása kb. 30%-os, mert a májban first-pass effek
tuson megy keresztül.

Plazmafehérjékhez nagymértékben kötődik. Egy adag be
vétele után a plazmafelezési idő 2-3 óra. A steady state 3 nap 
után alakul ki, ezt követően a terminális plazmafelezési idő 8-9 
óra. A májban inaktív metabolitokká alakul át.

A vizeletben változatlan formában csak 1% alatti mennyi
ségben mutatható ki. Metabolitjai a vesén keresztül és az epével 
távoznak.

Hatóanyag: 20 mg nicardipinium chloratum tablettánként.
Javallatok: Krónikus, stabil angina pectoris önmagában 

vagy ß-blokkoloval és/vagy nitrátokkal együtt.
Hypertonia monoterápia formájában vagy egyéb vér

nyomáscsökkentővel (pl. ß-blokkolo, diuretikum) kombinálva.
Ellenjavallatok: A készítmény iránti túlérzékenység. Ter

hesség és szoptatás: Gyermekkor (18 év alatt). Súlyos aortaste- 
nosis. Shock. Hypotonia (90 Hgmm alatti szisztolés érték).

Súlyos veseelégtelenség (GFR <15 ml/min). Akut szívinfark
tus.

Adagolás: A nicardipin adagját egyénileg kell beállítani.
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Szokásos kezdő adagja napi 3-szor 1 tabletta. Szükség esetén 3 
nap után -  a steady state elérésekor -  az adag legfeljebb napi 3- 
szor 2 tablettára emelhető.

Szívelégtelenség, a máj csökkent vérátáramlása, károsodott 
máj-, vesefunkció (GFR 60-15 ml/min között) esetén a kezdő 
dózis: napi 2-szer 1 tabletta, mely később szükség esetén legfel
jebb 3-szor 1 tablettára emelhető.

Mellékhatások: Többnyire enyhék, átmenetiek, a vasodila- 
tációs hatás következményei. Leggyakrabban fejfájás, meleg
ségérzés, arcpír (flush), palpitatio, a vérnyomás normális szint 
alá csökkenése, lábszároedema (ez utóbbi nem keringési elég
telenség, hanem az erek kitágulásának következménye) -  e 
panaszok a dózis csökkentésével általában megszüntethetők.

Egyes esetekben étvágytalanság, aluszékonyság, hányinger, 
szájszárazság, gyomorégés, székrekedés, hasmenés, viszketés, 
bőrkiütés, mialgia, tremor, parasthesia, izomgyengeség, anae
mia, thrombocytopenia fordulhat elő.

Ritkán a máj- és veseműködés zavaraira utaló laboratóri
umi eltérések: SGOT, SGPT, szérum bilirubin, alkalikus foszfa- 
táz, karbamidnitrogén, szérum creatininszint növekedés. Szé
rum glukóz emelkedése is előfordulhat.

Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható együtt:
-  digoxinnal (digoxin szérumszintje emelkedhet);
Lh-receptor blokkolókkal (pl. cimetidin) (lincil plazma

szintje emelkedikl);
-  ciklosporinnal (ciklosporin szérumszintje emelkedik);
-  egyéb antihipertensiv szerek (pl. ACE-gátlók) (additív 

hatás);
-  fenitoinnal (a fenitoin szérumszintje emelkedhet, dózisá

nak átállítása szükséges lehet);
-  imipramin típusú antidepresszánsokkal, baclofennel, ne- 

uroleptikumokkal (a vérnyomáscsökkentő hatás erősödhet);
-  fentanyllal (hypotensio veszélye);
-  kinidinnel (kinidin vérszintje csökkenhet, a nicardipin 

elhagyásakor pedig emelkedhet);

-  amiodaronnal (amiodaron negatív inotrop hatása foko
zódhat).

Figyelmeztetés: Egyes esetekben a nicardipin alkalmazása 
az anginás tünetek súlyosbodásához vezet.

A kezelést le kell állítani, ha a gyógyszer bevétele után 30 
percen belül ischaemiás fájdalom (angina) jelentkezik.

Idős betegek kezelésénél a dózis csak fokozatosan emelhető.
Szívelégtelenség, súlyos balkamra-működészavar esetén 

történő adása további funkcióromlást okozhat, ezért fokozott 
elővigyázatosság szükséges. Beszűkült veseműködés, illetve 
károsodott májfunkció esetén a Lincil szérumszintje emelked
het, ezért óvatosan, fokozott ellenőrzés mellett adható (1. még 
Adagolás).

Szisztémás hipotensiv hatása következtében akut agyi vas
cularis katasztrófát követően adagolása csak a vérnyomás gon
dos ellenőrzése mellett történhet.

A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó 
munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatá
rozni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége mellett szabad jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 
Fokozott mértékben érvényes az a kezelés kezdetekor, dózis
emelés, ill. egyidejű alkoholfogyasztás esetén.

Túladagolás tünetei hypotonia, bradycardia, flush, álmos
ság, zavartság. Teendő: az állapottól függően gyomormosás, 
atropin vagy noradrenalin adása, intravénás folyadékpótlás, 
cardiorespiratoricus állapot, szérum glükóz, szérum elektroli
tok monitorizálása. Intravénás calcium gluconat is jó hatású le
het.

A nicardipin nem dializálható.
Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: + Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 30 db tbl.

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

Helyreigazítás
Az Orvosi Hetilap 1996,137, 1679. oldalán az Atenolol-AL 25,50 és 100 filmtabletta előállítója tévesen jelent meg. Az alábbiakban a 
helyes változatot közöljük. Olvasóink és az érdekeltek szíves elnézését kérjük.

Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

neve

1

tart.
Hatástani besorolás

Atenolol-AL 25 filmtabletta Aluid atenololum 25 mg szelektív béta-receptor-blokkoló
Atenolol -AL 50 filmtabletta Aluid atenololum 50 mg szelektív béta-receptor-blokkoló
Atenolol -AL 100 filmtabletta Aluid atenololum 100 mg szelektív béta-receptor-blokkoló

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Fővárosi Önkormányzat Újpesti Kór
házának orvos igazgatója pályázatot hir
det 1 fő  tapasztalt anaesthesiologus szak
orvos számára, akinek kiemelt bérezést 
biztosít.

Jelentkezés: Dr. Torgyán Sándor orvos 
igazgatónál, telefon: 160-1448.

A Zirc Városi Erzsébet Kórház-RI. orvos 
igazgatója pályázatot hirdet a kórház Szü
lészet-Nőgyógyászati Osztályán megüre
sedett ovosi állás betöltésére.

Pályázatot a kórház orvos igazgatójá
hoz kell benyújtani. Az állás azonnal el
foglalható.
1848

A HOSPA-DIAMED Kalocsai Nephro- 
logiai Állomás felvételt hirdet nephrolo- 

us vagy belgyógyász szakorvosok, illetve 
elgyógyászati gyakorlattal rendelkező, a 

nephrologia iránt érdeklődő általános or
vosok számára.

Bérezés megegyezés szerint.
A részletes szakmai önéletrajzot tartal

mazó pályázatot kérjük az alábbi címre 
küldeni: HOSPA-DIAMED Nephrologiai 
Állomás 6300 Kalocsa, Selyemerdő u. 1. 
(Tel.: 78/462-782).

Walter Judit dr. 
orvos igazgató

A National Medical Care Miskolci Nef- 
rológiai Központja (3502 Miskolc, Szent- 
péteri kapu 76.) azonnali belépésre alkal
maz:

Két nefrológus szakorvost (nefrológiai 
gyakorlattal rendelkező belgyógyászt) és 
két belgyógyász szakorvost (esetleg bel- 
szakvizsga előtt álló orvost) angol nyelv
tudással.

Bérezés: megegyezés szerint. Szakorvo
sok számára az NMC cég elősegíti a le
telepedést. Jelentkezés levélben, fényképes 
önéletrajzzal és a szakmai végzettséget 
igazoló dokumentumok fénymásolatával 
a miskolci címen, dr. Zakar Gábor orvos 
igazgatónál.
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Fibrinolysis és érbetegségek
Udvardy Miklós dr., Boda Zoltán dr. 1851

KLINIKOFARMAKOLÓGIAI TANULMÁNYOK
A fiuvastatin hatása a szérum lipid szintekre esszenciális hipertóniás betegekben
Járai Zoltán dr., Kapocsi Judit dr., Farsang Csaba dr., Detki Katalin dr., Pados Gyula dr.
Sebestyén Zsuzsanna dr., Holló János dr. 1857

ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK
A keloidok kezelése (Irodalmi áttekintés, terápiás javaslat)
Bánfalvi Teodóra dr., Boér András dr., Remenár Éva dr., Oberna Ferenc dr. 1861

ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK
Kísérleti modellek a diabetes mellitus patomechanizmusának megismerésében
Pusztai Péter dr., Prechl József dr., Somogyi Anikó dr., Szaleczky Erika dr., Fehér János dr. 1865
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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 Tudományos Akadémia — 
Egészségügyi Túdományos 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, Pf.: 94. 1327.

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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Fibrinolysis és érbetegségek

Udvardy Miklós dr. és Boda Zoltán dr.
Debreceni Orvostudományi Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Udvardy Miklós dr.)

A fibrinolysis laboratórium i vizsgálatának néhány 
évvel korábban nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
throm bophilia okának keresésekor, gyakori lelet volt a 
szöveti plasminogen aktivátor (tPA) elválasztás csök
kenésének, zavarának kimutatása. A szűrővizsgálatok 
többsége nehezen standardizálható, a mai felfogás sze
rin t a throm boem bolia hátterében a korábbiakban 
feltételezettnél lényegesen ritkábban lehet a fibrinolysis 
defektusát megbízhatóan diagnosztizálni. A közelmúlt 
felméréseinek eredményei a figyelmet inkább a fibri
nolysis és a verőeres betegségek pathogenesisének 
kapcsolatára terelték. Sok új felismerés született a fibri
nolysis aktivátorok (tPA stb.) és inhibitorok (pl. PAI-1, 
plasminogen aktivátor inhibitor-1) elválasztásával, 
plazma szintjével és aktivitásával kapcsolatban a verő
eres rendszer betegségeiben. Sajátságos módon a plaz
ma szint vagy aktivitás emelkedése mindkét molekula 
esetében fokozott atherogen kockázatot jelez. Sok el
lentm ondó adat látott napvilágot a lipoprotein(a) és a 
fibrinolysis, ill. az atherogenesis vonatkozásában is. Az 
összefoglaló rövid betekintést ad néhány fibrinolytikus 
fehérje genetikus polymorphismusával kapcsolatos 
olyan újabb adatokban is, melyek az érbetegségek 
kialakulása szempontjából ugyancsak fontosak lehet
nek.

Kulcsszavak: fibrinolysis, arteriosclerosis, diabeteses angio
pathia, stroke, fibrinogen

Fibrinolysis and vascular diseases. A wide array  of in 
vitro fibrinolysis tests had been perform ed for a long 
period, suggesting defective fibrinolysis, m ainly im 
paired tPA response and reserve as major, frequent ab
normality, predecessor or causative factor of venous 
throm boem bolism . However, these abnorm alities were 
troublesom e to reproduce, and more recently fibri
nolytic activators and inhibitors received growing at
tention as rather atherogenic and less throm bogenic 
risk factors. Even if it is still not settled, lipoprotein(a) 
may interfere with fibrinolysis, and seems to carry 
atherogenic risk, too. The genetic polym orphism  of fib
rinogen, plasminogen, PAI-1 and some other com 
pounds m odifying circulating fibrinogen levels are also 
discussed in this review.

Key words: fibrinolysis, atherosclerosis, angiopathia diabeti
ca, stroke, fibrinogen

I. Thrombophilia, vénás thromboembolia

A fibrinolysis folyamatában a legfőbb biokémiai lépés az 
inaktív plasminogen plasm inná történő átalakulása. A 
szabályozást, az egyensúlyt a rendszer aktivátorai (szö
veti típusú plasminogen aktivátor: tPA és urokinase tí
pusú plasminogen aktivátor: uPA) és inhibitorai, azaz a 
plasminogen aktivációját gátló anyagok (PAI-1 és 2), 
valamint a képződött plasmin gátlói (alfa2 antiplasmin, 
m akroglobulin stb. irodalom: 3,13, 25, 37) végzik. A fo
lyamat globális vizsgálata in vitro nehéz, a komponensek 
elemzése pedig nem ad mindig pontos információt a 
folyamat egészéről. A nehézségeket m unkacsoportunk 
korábbi közleménye is elemzi (42). A legtöbb klinikai 
felmérés tájékozódásként az euglobulin-lysis időt alkal
mazza. A plazma enyhén savas pH-jú kezelésével nyer
hető az ún. euglobulin frakció, mely tartalm az throm -

bint, plasm inogent és tPA-t is, így az megalvad, majd 
oldódik, de e rendszerből hiányoznak a fibrinolysis inh i
bitorai. Vénás tourniquet, de még inkább DDAVP (8- 
deam ino-d arginin vasopressin) adása után az endotheli- 
umból tPA szabadul fel, s ezért az euglobulin-lysis idő a 
kiinduláshoz képest megrövidül (3,22).

Évekkel korábban, az euglobulin-lysis időre épülő 
vizsgálatok, felmérések arra utaltak, hogy a tPA elválasz
tásának zavara, esetleg az endothelium  csökkent ingerel- 
hetősége a thrombophiliás, ismétlődő vénás throm bo- 
emboliás esetek akár 30%-ában kim utatható, s vélhetően 
szerepet játszik a fokozott throm bosis készség kiala
kulásában (22,23,25). Időközben ism ertté vált az aktivált 
protein C resistentia, a faktor V. Leyden m utatio gya
korisága, s ezzel számos, korábban homályos eredetű 
throm bophilia etiológiája érthetővé vált (23, 25). Az 
euglobulin lysis idő eredményei pedig nem m indig rep-
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rodukálhatóak, nehéz az egészséges és a kóros között 
határt vonni (a tourniquet, a leszorítás optimális idő ta r
tam a is erősen individuális), s a kórosnak m ondott ered
mények esetén csak az esetek kis részében lehetett direkt 
tPA antigen méréssel a m olekula szintjének valós csök
kenését kim utatni (16). Másfelől ismertté vált, hogy ér
betegségekben, arteriosclerosisban stb. a tPA antigen 
plazma szintje nem alacsony, hanem  ellenkezőleg, m agas 
(16,37). Ezért ma nehéz meghatározni, mi a jelentősége 
és gyakorisága a tPA elválasztás (genetikus?) csökkené
sének a vénás throm bosisok pathogenesisében, az azon
ban kétségtelennek gondolható, hogy ez a jelenség objek
tív módszerekkel vizsgálva sokkal ritkábban fordul elő, 
m int azt korábban feltételezték. Ha kimutatható is, való
színű, hogy átm eneti zavart, talán  következményt és nem  
okot detektálunk.

Tanulságosak a genetikusán alterált egerekkel végzett 
kísérletek: a manipuláció révén tPA- vagy uPA-mentesen 
születő állatokban (ún. knock-out mice: 4) általában nem  
alakul ki spontán thrombosis.

A plasminogen szintézisének örökletes defektusa, a 
molekula csökkent szintézise ritka, alig több m int 8 csa
lád esetét ismertették, s ez az eltérés valóban throm bo- 
philiát okoz. A plasminogen szint általában a norm ális 
50%-a, a molekula funkciója általában jó (18). Igencsak 
szórványos eltérés a herediter dysplasminogenaemia, 
amely a leírt esetekben általában súlyos, gyakran ism ét
lődő thromboemboliával já r (35). A plasminogen szintje, 
mennyisége ilyenkor többnyire normális, de a m olekula 
(vagy a molekulák egy része) funkcionálisan csökkent 
értékű, az ehhez vezető szerkezeti eltéréseket részben 
m ár azonosították.

A legfontosabb inhibitor, az alfa-2 antiplasmin hiánya 
leginkább a haem ophiliára emlékeztető súlyos vérzé
kenységet okoz (25). Az alfa-2 macroglobulin hiány do
kumentált eseteinek száma is igen csekély, s ism ereteink 
szerint nem jár klinikai következményekkel (40). A fibri
nolysis szabályozásában a kontakt faktor aktiváció teo
retikus szerepe sokféle m ódszerrel igazolható, m ind 
azonáltal igen nehéz hitelt érdem lően bizonyítani, hogy a 
kontakt faktor hiánya valóban előidéz-e manifeszt th ro m 
bosis készséget (vérzékenységet biztosan nem).

A jelenleg elérhető fibrinolysis vizsgálatának nehézségei, 
költségei, a fent említett kétségek alapján általában és érthetően 
csökkent a lelkesedés a thrombophiliában végzett szűrővizs
gálatok iránt (16,37).

A korábbinál érzékenyebb vizsgálatok szolgálnak a 
fibrinolysis fokozódásával já ró  állapotok egészen korai 
és specifikus kim utatására, a folyamat fázisainak pon to 
sabb körülhatárolására. Ilyen módszer a keringő plasmi- 
nogen-alfa-2 antiplasmin komplex (PAP) szintjének de
tektálása. A plasmin-fibrinogen kölcsönhatás (prim er fib
rinolysis) korai term ékeinek kimutatása (B-béta 15-42 
peptidek) is figyelmet kap. A jobban elterjedt D -dim er 
meghatározás a szekunder filbrinolysis, azaz a m ár ke
resztkötött fibrin plasm innal történő hasítását jelzi (16).

Növekszik azon megfigyelések száma, amelyek a te r
hességben a tPA és PAI-1 elválasztással, a placenta sze
repével, a magzatvíz fibrinolytikus tulajdonságainak 
pontosabb elemzésével foglalkoznak, s összefüggést ke
resnek a terhességi toxaemia, praeeclampsia és a terhes

ség során kialakuló tPA antigen szint, PAI-1 aktivitás kö
zött, s az eltéréseknek prognosztikus és diagnosztikus je
lentőséget tulajdonítanak (30,44).

II. Fibrinolysis a verőerek betegségeiben

A) Kvantitatív eltérések
1. Fibrinogen
A plazm a fibrinogen szintjét a fehérje májbeli szinté
zisének üteme, a keringésben keletkező throm bin kata- 
bolikus hatása, az intravascularis fibrinolysis és a még 
legkevéssé jellemzett extravascularis fibrinogen katabo- 
lizmus határozzák meg (3,13). A molekula 1 g/l-es szintje 
elég a jó haemostasis biztosításához, az efeletti m ennyi
ség tulajdonképpen szükségtelen. A fibrinogen plazma 
szintjének alakulását kb. 50%-ban genetikus, másfelől 
pedig 50%-ban exogen tényezők határozzák meg. A fib
rinogen akut fázis fehérje, szintje emelkedik diabetes- 
ben, m enopausa után, terhességben, dohányzásban, s 
csökkenhet alkoholizmusban, egyes B-vírus okozta máj
betegségekben, testgyakorlás után  stb. (13,26).

A közismert, széles körben  elfogadott m ódon fontos 
rizikót jelentő hypercholesterinaemia, dohányzás, hy
pertonia csak kb. 30%-os prediktív értékű a cardiovascu
laris betegségekben (12,15). Ma m ár tudjuk, hogy a plaz
m a fibrinogen szintjének emelkedése önálló vascularis 
rizikó tényező, melynek kockázati szerepe legalább ak
kora, mint a cholesterin-szinté, esetleg a stroke és infarc
tus esetében, talán még annál is nagyobb. Ezt az első vizs
gált 10 000 beteg, m integy 92 000 betegév feldolgozása, 
metaanalysise 6 ism ert nagy prospektiv tanulm ány ösz- 
szegző elemzése (13,14) egyértelműen igazolta, a fenn
tartást legfeljebb az indokolja, hogy a vizsgálatokban 
alapvetően csak férfiak vettek részt. A fibrinogen szint 
emelkedésének az érbetegségre vonatkozó prediktív ér
téke tanulmányonként és érbetegség-típusonként is vál
tozott, erősebb vagy gyengébb kockázati indikátornak 
bizonyult m int a hypercholesterinaemia. A plazm a fib
rinogen szint emelkedése, a viscositas növekedése régóta 
ism ert fontos tényező a perifériás verőeres betegségek 
pathogenesisében is (6).

A fibrinogen m inden bizonnyal a coagulatio ismert 
útjain, közvetlen rheologiai hatásával, az endothelium ra 
kifejtett hatásaival, a throm bocyta aggregabilitas foko
zásával idézi elő az atherogenesis progresszióját, de is
m ert az is, hogy az érfalba kötődő fibrinogen fibrinné 
alakulva LDL-t köt, fokozza a simaizom proliferációt, 
m igrációt (14). Számos fontos részlet még nem  kellően 
világos, de a fibrinogen esetében is az a valószínű, hogy a 
magas plazma szint hatása más kockázati tényezőkkel 
együtt és azok meglététől függő és módosuló súlyosság
gal érvényesül. így például a familiáris hypercholesterin- 
aem iában és a II. típusú hyperlipoproteinaem iában ál
talában fibrinogen szintje is magas (1).

2. A fibrinolysis enzimjei
A klasszikus módszerekre építő felmérések eredményei 
általában nem találtak jelentősebb összefüggést az arté
riás betegségek és a fibrinolysis zavara, nevezetesen hy- 
pofunkciója között (44). Az újabb módszerekre támasz
kodó, klinikai felmérő vizsgálatok sorát azok a megfigye
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lések indították, amelyek szívinfarktusban és azt kö
vetően a plazma PAI-1 aktivitásának emelkedésére hív
ták  fel a figyelmet (10,27,34,44). Az összefüggés angina 
pectoris esetén is kimutatható, de gyengébb. Anginás 
betegben a magas plazmatikus PAI-1 aktivitás az infarc
tus bekövetkeztének fokozott veszélyét jelzi. A magas 
PAI-1 aktivitás különösen jellemző a 45 éves kor előtt 
kialakuló infarctusok esetén. Nehéz m eghatározni, hogy 
m i a PAI-1 aktivitás fokozódásának viszonya a többi 
atherosclerotikus kockázati tényezőhöz. Egyértelmű, erős 
és következetes az összefüggés a hyperinsulinaem iával és 
a hypertrigliceridaemiával, az életkor előrehaladásával 
(44). A plazma magas PAI-1 aktivitását ma a coronaria 
betegség és általában az arteriosclerosis önálló kockázati 
tényezőjeként értékelik.

A tPA mérések eredményének értékelése összetettebb és el
lentmondásosabb. A direkt antigen és aktivitás mérések előtti, 
döntően a tourniquet alkalmazásával kombinált euglobulin-ly- 
sis időre támaszkodó eredmények a tPA hatás elégtelenségét 
jelezték koszorúér-betegségben (44). Az elmúlt években dön
tően kétféle eltérés kapott figyelmet a különféle tanulmányok
ban. Koszorúérbetegekben a tPA antigen alapszintje egyértel
műen magas, s ezt ugyancsak önálló vascularis kockázati té
nyezőként értékeli a legtöbb tanulmány (27, 34, 44). A plazma 
tPA aktivitás mérések (nyugalomban, tourniquet esetleg 
DDAVP után) általában e hatás abszolút vagy a PAI-1 aktivitás 
fokozódásának mértékétől relatíve elmaradó csökkenéséről 
számolnak be. A tPA antigen szint változásai általában a többi 
atherosclerotikus rizikótényezővel együtt jelennek meg, így vi
tatott, hogy a kétségkívül igen jó prediktív értékű eltérés ön
magában vagy inkább a többi tényező okozta érfalváltozások 
eredményeképp jelenik-e meg (3,34,37,44).

Stroke, s még inkább a fiatalkori stroke eseteiben ha
sonló összefüggések észlelhetők, m agas a plazma tPA 
antigen szintje és PAI-1 aktivitása, a két molekula akti
vitásának arányában szintén a PAI-1 javára billen a m ér
leg. Az eltérések prognosztikus értéke e csoportban is 
nagy (10,28,44). Az eltérések különösen hajlamosítanak 
throm botikus jellegű ischaemiás stroke kialakulására. 
Hasonló összefüggést leírtak más csoportok a perifériás 
obstruktiv  verőeres betegségekben is (8).

Számos adat támasztja alá azt, hogy diabetes mellhús
ban, s különösen annak II. típusú, nem  inzulin depen
dens formájában a tPA antigen/PAI-1 aktivitás arány 
szintén hasonlóképp változik. E betegcsoportban a PAI-1 
aktivitás túlsúlya a tPA aktivitásához képest még kife
jezettebb. Az eltérések enyhébbek az I. típusú  esetekben 
(7), s az általános felfogás a diabeteses angiopathia és a 
fibrinolysis markáns zavara között összefüggést feltéte
lez (42). Saját munkacsoportunk a rra  m utathatott rá a 
közelm últban, hogy az I. típusú diabetes mellhúsban a 
throm bocytákból az aktiváció során több aktív PAI-1 
szabadul fel, mint az egészségesekből vagy a II. típusú 
cukorbetegek thrombocytáiból (41). A throm bocyták 
jelentős mennyiségű (a plazmatikus PAI-1 szint akár 
90%-át kiteheti) PAI-1-et tartalm aznak, de ez a vér- 
lemezke PAI-1 molekula rendesen kis aktivitású. A fenti 
adatok arra utalhatnak, hogy az artériás (thrombocyta- 
dús) throm bus természetes vagy indukált oldásakor in
sulin dependens diabetesben a norm álisnál aktívabb a 
throm bocyta eredetű PAI-1 lysis resistentiát okozhat.

Diabetesben, hyperinsulinaemiában és az ún. X-mul- 
tim etabolikus szindrómában a PAI-1 elválasztás fokozó

dásához az inzulin, s talán még inkább a proinzulin vezet 
(31). A proinzulinnal kezelt cukorbetegek között feltűnő
en nagy arányban és ham ar alakult ki myocardialis in
farctus (a kezelési módot épp ezért tilos alkalmazni), 
melyet épp a PAI-1 aktivitás növekedésével próbáltak 
m agyarázni. Az obesitas és hypertonia is m agasabb plaz
m atikus PAI-1 aktivitással járhat, ennek közvetlen okául 
szolgálhat az angiotensin II PAI-1 elválasztást közvet
lenül is serkentő hatása (17).

A lipoprotein(a) olyan lipoprotein molekula, amely 
nagy szám ban tartalmazza a plasminogen lizint és fibrint 
kötő, a tPA-nak a plasminogent aktiváló hatását felgyor
sító ún. kringle szerkezeteit, de az Lp(a) maga plasm in- 
szerű hatással (katalitikus résszel) nem rendelkezik. 
Logikus volt annak a feltételezése, hogy a magas lipopro- 
tein(a) szint a fibrinolysis csökkentése révén fokozza a 
vascularis kockázatot (2, 38), ezt azonban egzakt bio
kémiai m ódszerrel eddig nem  sikerült alátám asztani, de 
kizárni sem. Köteteket tesz ki m ára a kérdés irodalm a, az 
egyértelm ű, hogy a lipoprotein(a) egyes ún. isoform - 
jainak szaporulata feltétlenül vascularis rizikótényező, 
de talán nem , vagy nem biztosan a fibrinolysis gátlása 
révén érvényesül e hatás. A további részletek taglalása 
helyett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. Bel
gyógyászati Klinika e téren végzett nemzetközileg is fi
gyelemreméltó tevékenységét ajánlhatjuk az érdeklődő 
figyelmébe (9).

Az artériás thrombus kialakulásának m echanism usa, 
de szerkezete is különbözik a vénáktól. Az artériás 
throm bus throm bocytadús, s em iatt az (eltérő szerkezet, 
a throm bocytában levő fibrinolytikus inhibitorok stb. 
m iatt) a term észetes és a gyógyszer indukált fibrinolysis- 
sel szem ben ellenállóbb. Ezen eltérés jelentőségét mo- 
dellvizsgálatok kapcsán m unkacsoportunk is összegezte 
(43). Egyes betegségekben a throm bocyta eredetű fibri
nolysis inhibitorok fokozott aktivitása (inzulin depen
dens diabetes mellitus, 41), m áskor maga a nagy throm - 
bocytaszám  (polycythaemia vera, essentialis th rom bo
cythaemia: 33) is fokozhatja a throm bocytadús th rom 
bus lysisresistentiáját. Ezen eltérések pontosabb klinikai 
értékelése további vizsgálatokat igényelhet.

B) A fibrinogen és a fiibrinolysist szabályozó m olekulák 
minőségi eltérései
A  fentiekben röviden összegzett mennyiségi (antigen 
szint) és m inőségi eltérések (aktivitás értékek) m ellett az 
elmúlt években növekvő figyelmet kapott és kap a fib
rinogen és a fibrinolysis enzimjeinek finom, örökletesen 
m eghatározott kémiai szerkezet különbsége, melyet szo
kás röviden genetikai polym orphism usként említeni. 
Ezen eltérések nagyon csekély különbséget jelezhetnek, 
nagy részük minden bizonnyal klinikai jelentőség 
nélküli variációnak tartható. Néhány esetben azonban 
vannak olyan adatok, melyek a polym orphism us bi
zonyos variánsai és a vascularis kockázat kapcsolatára 
hívják fel a figyelmet (20).

A fibrinogen molekulát kódoló gén szerkezetében 
legalább négy fontosabb (az alfa-, béta-, gam m a-részek
ben) polym orphism us ismert, ezek jelentősége általában 
nem  kellően feltárt, vitatott. A molekula szintézise szem 
pontjából a folyamat ütemét meghatározó (ún. rate-lim i
ting point) a béta-alegység szintézise (20). A béta-alegy

1853



ségen belül a ún. H2 és a B2 és a G/A locus típusú alléi, s ál
talában az ism ert variabilis locusokon a heterozygota 
status magasabb fibrinogen szinttel jár (19, 21, 36). 
Hasonló adatokat találtak nem  inzulin dependens cukor
betegek vizsgálatakor is (39). A fibrinogen polym orphis- 
mus jelentősége valószínűleg földrajzilag sem azonos 
(21), számos kérdés még nem  kellően tisztázott, m eg
oldásra vár. Nehéz pontosan meghatározni az eddig 
felfedett finom genetikus eltérések fibrinogen szintet be
folyásoló hatásának viszonyát, erősségét az ism ert külső 
tényezőkéhez (dohányzás, testsúly, nem, életkor stb.) ké
pest.

A plasminogen szintézisét kódoló gén szerkezete 1990 óta 
viszonylag pontosan ismert (32). Még á részletek tisztázása 
előtt ismertté vált, hogy vannak a génnek variábilis területei. Az 
ún. PLGA alléi a gyakoribb, a ritkább a PLGB típus, az allélek 
ritka variánsai viszonylag friss, még nem kellően megerősített 
adatok szerint társulhatnak a vascularis események gyakoribb 
felléptével (29).

Az angiotensin II és a fibrinolytikus enzimek cellu- 
láris expressiója közötti összefüggésre a közlemény ko
rábbi részében már felhívtuk a figyelmet. Az angio- 
tensinogen gén polym orphism usa az elmúlt években 
ugyancsak növekvő figyelmet kapott. Többen felvetet
ték, de m ások nem erősítették m eg a variáns gén és a vér
nyomás-szabályozás, az essentialis hypertonia kapcso
latát (5). Az angiotensinogen gén T-235-tel jelzett variáns 
formája és a koszorúér-betegség gyakorisága között is 
találtak azonban a közelm últban összefüggést (24). Az 
angiotensin konvertáló enzim  génjében variánsként elő
forduló deletio (DD és Dl altípus a veszélyesnek m on
dott) újabb adatok szerint ugyancsak jelzi vagy fokozza a 
koszorúér-betegség előfordulásának esélyét (1). A pontos 
m echanismus természetesen nem  ismert, további elem 
zések szükségesek az angiotensinogen gén eltérések és a 
fibrinolytikus rendszer m olekuláinak szintje, aktivitása 
közötti kapcsolat valós jelentőségének megvilágítására. 
A captopril kezelés például fokozhatja az endogen fibri- 
nolysist (45).

A PAI-1 és alfa-2 antiplasm in gén variációi ugyancsak 
ismertek, de korai lenne a polym orphism us és a vascu
laris kockázat kérdésben állásfoglalást tenni.

Következtetés

A fibrinolysis zavara valószínűleg ritkábban eredményez 
genetikus thrombophiliát, m in t azt korábban gondoltuk. 
Ha ez a gyanú felmerül, akkor szűrővizsgálatként az akti- 
vátorokra, a tPA-ra és a plasminogenre inform atív 
(DDAVP-val vagy tourniquettel alkalmazott) euglobulin- 
lysis idő, az inhibitorérzékeny alvadékoldási próba elvég
zése ajánlható, de szükség lehet a plasminogen szint mé
résére is.

A magas fibrinogen szint, a keringő tPA antigen és 
PAI-1 aktivitás együttes em elkedése fokozott kockázatra 
utalnak az artériás rendszer betegségei (infarctus, coro
naria, stroke, diabetes stb.) tekintetében. A biológiai ak
tivitás vonatkozásában az arány  általában a PAI-1 olda
lára tolódik el. A lipoprotein(a) számos nyitott kérdés el
lenére atherogen kockázati tényező, de e hatás nem  biz
tos, hogy (csak) a fibrinolysis esetleges gátlása útján

érvényesül. A lipoprotein(a) vonatkozásában s a diabetes 
és fibrinolysis kapcsolat elemzésében az elmúlt években 
nemzetközileg értékelhető hazai eredmények is szület
tek. Kívánatos, hogy a fibrinolytikus rendszer elemeinek 
szintjét, aktivitását, s az egyre inkább az érdeklődés hom
lokterébe kerülő genetikai polym orphism ust hazai cent
rum aink is minél előbb prospektiv jellegű felmérésekben 
elemezzék.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők megköszönik Major 
Imrénének a kézirat összeállításában nyújtott gondos és lelkiis
meretes munkáját, segítségét.
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A fluvastatin hatása a szérum lipid szintekre esszenciális 
hipertóniás betegekben
Járai Zoltán dr.1, Kapocsi Judit dr.1, Farsang Csaba dr.1, Detki Katalin dr.2, Pados Gyula dr.2, 
Sebestyén Zsuzsanna dr.3 és Holló János dr.3
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A szerzők multicentrikus, nyílt klinikai vizsgálat kere
tében vizsgálták a HMG-CoA reduktáz fluvastatin hatá
sát és biztonságosságát hiperkoleszterinémiás, esszen
ciális hipertóniás betegekben. A vizsgálatban 49 beteg 
vett részt, 6 beteg compliance hiánya m iatt kiesett. A 
vizsgált 43 beteg átlag életkora 57,6±9,4 év, átlag vér
nyomása 146±16/88±9 Hgm m  (szisztolé/diasztolé) volt. 
Az antihipertenzív terápiát a vizsgálat so rán  nem m ó
dosították. Nyolchetes alacsony lipidtartalm ú étrendet 
vezettek be, ha az éhezési összkoleszterin 6,5 mmol/liter 
vagy annál nagyobb volt, valamint ha az éhezési tri- 
glicerid érték nem haladta meg a 4,6 m m ol/liter értéket. 
A 8 hétig tartó  diétás periódust követően, am ennyiben 
az LDL-koleszterin m agasabb volt, mint 4,1 mmol/liter, 
fluvastatin terápiát ind íto ttak  (20 mg/nap, napi egy
szer) a diéta további fenntartása mellett. A vérnyom ást, 
a pulzusszám ot, valamint az összkoleszterin, HDL-ko- 
leszterin (HDL2-koleszterin, HDL-koleszterin), apoAl, 
apoB, illetve triglicerid szintet a vizsgálat 4., 8. és 12. 
hetében határozták meg. Az LDL-koleszterin szintet a 
Fridewald-képlet segítségével számolták ki. Ha a 4. hét 
után az LDL-koleszterin érték  nem  érte el a k ívánt 3,5 
m m ol/litert, a fluvastatin napi dózisát 40 m g-ra emel
ték. 36 beteg fejezte be a vizsgálatot (7 beteg a diétás 
periódus végére bekövetkezett kielégítő szérum  lipid- 
szint csökkenés miatt esett ki). A fluvastatin szignifi
kánsan csökkentette (p< 0,05) az összkoleszterin szintet 
(7,22±0,88 mmol/liter értékről 5,99±0,98 mm ol/liter ér
tékre), az LDL-koleszterin szintet (5,1310,71 m m ol/liter 
értékről 3,9510,88 mm ol/liter értékre), valam int az 
apoB szintet (0,9710,26 m m ol/liter értékről 0,8510,15 
mmol/liter értékre). Nem változtatta szignifikánsan a 
HDL-koleszterin, az apoAl és a triglicerid szintet. A 
későbbiekben fluvastatinnal kezelt csoportban m ár a 
diétás periódus alatt a diasztolés vérnyomás szignifi
kánsan csökkent, míg a kezelési periódus alatt a sziszto- 
lés vérnyomás csökkenése vált szignifikánssá. A szív
frekvencia a vizsgálat alatt nem változott. Három beteg 
esetében észleltek minor mellékhatásokat (dysuria, 
székrekedés, étvágytalanság). A szerzők vizsgálatuk 
alapján hatásos és biztonságos szernek tartják a fluva- 
statint esszenciális hipertóniás, hiperkoleszteriném iás 
betegek kezelésében.

Kulcsszavak: fluvastatin, hiperkoleszterinémia, esszenciális 
hipertónia

Influence of fluvastatin on serum lipids in patients 
with essential hypertension. The efficacy and  safety of 
the HMG-CoA reductase fluvastatin was investigated in 
a multicenter, open label clinical therapeutic tria l in the 
treatm ent of hypercholesterinaemia in hypertensive 
patients (WHO I—II.). 49 patients were involved, 6 pa
tients were dropped out because of the lack o f com pli
ance, 43 patients were investigated (mean age: 57.6±9.4 
years, mean blood pressure: 146±16/88± g m m H g (sys- 
tolic/diastolic). The antihypertensive treatm ent was 
unchanged during the study. An 8 weeks low-lipid diet 
was started if the fasting total cholesterol (TC) level was 
equal or higher than 6.5 mM/L and the triglyceride le
vel was lower than 4.6 mM/L. After the dietary period  
fluvastatin treatm ent was started (20 mg o. d.), if the 
level of LDL-C was higher than 4,1 mM/L. Blood pres
sure, heart rate, TC, HDL-C (HDL2-C, HDL3-C), apoA l, 
apoB, TG were m easured at the 4th, 8th, 12th weeks of 
treatm ent. LDL-C was calculated with Fridewald equa
tion. The daily dose of fluvastatin was increased to 40 
mg, if LDL-C level was higher than 3.5 mM/L after 4 
weeks of treatm ent. 36 patients completed the study 
(Group B). 7 patients were dropped out at the end of the 
dietary period, because of the significant decrease of 
TC and LDL-C levels (Group A). In Group B fluvastatin 
significantly reduced the level of TC (from 7.22±0.88 to 
5.99+0.98 mM/L), of LDL-C (from 5.13+0.71 to 
3.95+0.88 mM/L), and the level of ApoB (from
0.97+0.26 to 0.85+0.15 mM/L), but did not influence 
significantly the level of HDL-C, ApoAl and TG. The d i
astolic blood pressure decreased significantly during 
the dietary period, while after beginning the fluvastatin 
treatm ent the decrease of the systolic blood pressure 
became significant. There was no change in the heart 
rate. Only m inor side effects were observed in 3. p a 
tients (dysuria, constipation lack of apetite). Fluva
statin proved to be an effective and well-tolerated drug 
in the treatm ent of hypercholesterinaem ia in hyperten
sive patients.

Key words: fluvastatin, hypercholesterolaemia, essential hy
pertension
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A szív- és érrendszeri betegségek a világ számos országá
ban a vezető halálokok közé tartoznak (5). Epidemioló
giai adatok bizonyítják, hogy az em elkedett szérum ko
leszterin szint, illetve a magas vérnyomás fokozott rizi
kótényezőt jelent a cardiovascularis m orbiditást illetően 
(6). Az is jól ism ert tény, hogy atheroscleroticus eltérések 
az érrendszerben sokkal gyakrabban alakulnak ki azok
ban a hipertóniás betegekben, akikben egyéb rizikó- 
tényező is jelen van (8, 9). Ugyanakkor a hipertóniás 
betegek jelentős hányada hiperlipidémiás. Egyre több 
adat utal arra, hogy a hipertónia és a hiperkoleszterin- 
émia együttes kezelése nagyobb m értékben csökkenti a 
cardiovascularis morbiditást, m int ha csak a hipertóniát, 
vagy hiperlipidém iát egyedül kezelnénk (4, 7). Figye
lembe véve azt a tényt, hogy m indkét betegség krónikus 
kezelést igényel, a sikeres kezelés egyik titka a betegek jó 
compliance-e. A fluvastatin a HMG-CoA-reduktáz szin
tetikus, kom petitiv inhibitora, mely hatékonyan, jól to- 
lerálhatóan, ritka, átmeneti és enyhe mellékhatások m el
lett, napi egyszeri adagban adva is csökkenti a szérum  
koleszterin szintet (10).

Tanulmányunkban esszenciális hipertóniás betegek
ben vizsgáltuk a fluvastatin szérum  lipid szintekre gya
korolt hatását.

Betegek és módszerek

43 hipertóniás [WHO I. és II. stádium, alap átlagvérnyomás 
(szisztolé/diasztolé): 146,2±16/88±9 Hgmm],hiperkoleszterin- 
émiában szenvedő beteg (átlag életkor: 57,6±9,4 év, 15 férfi, 28 
nő, testtömeg index (body mass index, BMI): 24,7±4,8 kg/m2) 
vett részt a vizsgálatban. Kizáró ok volt, ha szekunder hipertó
nia, familiáris hiperkoleszterinémia, I., III., IV. vagy V. fenotí- 
pusú hiperlipoproteinémia igazolódott, illetve ha az éhezési 
triglicerid szint meghaladta a 4,6 mmol/liter értéket. Nem ve
hetett részt a vizsgálatban fogamzóképes nő. Ugyancsak kizáró 
ok volt obstruktiv máj-, illetve epeúti betegség, epehólyag
betegség, pancreatitis, autoimmun betegség, alkoholizmus, 
disz- vagy makroglobulinémia, krónikus porfíria, váz- és izom
rendszeri betegség, veseelégtelenség (se kreatinin >140 mikro- 
mol/liter), myocardialis infarctus, a vizsgálatot megelőző 6 hó
napos anamnézisben szereplő angioplastica, vagy nagy műtéti 
beavatkozás,kongesztív szívelégtelenség (NYHA II-IV.), súlyos 
fokú vagy instabil angina pectoris, rosszul ellenőrzött hipertó
nia, diabetes mellitus, extrém fokú obesitas (BMI >35), HMG- 
CoA-reduktáz inhibitorok elleni ismert túlérzékenység, anam
nézisben szereplő drog- és/vagy alkoholabúzus. A vizsgálat ide
je alatt nem lehetett egyéb lipidcsökkentő szert, heparint, ku- 
marinszármazékot, szteroid hormont, antikonvulzív szert, pra- 
zosint, guanfacint, erythromycint, ketoconazolt, cyclosporint, 
antacidumokat szedni. Az antihipertenzív terápiát (diureticum, 
béta-receptor blokkoló, kalcium-antagonista, ACE inhibitor) a 
vizsgálatot megelőzően 8 hétig, illetve a vizsgálat alatt nem le
hetett megváltoztatni.

Az Európai Atherosclerosis Társaság által kiadott „A plaz
ma koleszterinszint csökkentésének irányelvei” című tanul
mány alapján kidolgozott alacsony lipidszintű diétát kezdtünk 
azokban az esetekben, akiknél az éhezési koleszterin szint 6,5 
mmol/liter volt, vagy azt meghaladta, és a triglicerid szint 4,6 
mmol/liter értéknél alacsonyabb volt. A 8 hétig tartó diétás 
periódust követően, amennyiben az LDL-koleszterin érték 
meghaladta a 4,1 mmol/litert, napi egyszer, este adott 20 mg flu
vastatin (Lescol®) terápiát kezdtünk. A vérnyomás (higanyos 
vérnyomásmérővel), a pulzusszám (az artéria radialis pulzus
száma), valamint az összkoleszterin, apoAl, apoB, triglicerid 
(Boehringer kit), a HDL-koleszterin (HDL2-koleszterin, HDL3- 
koleszterin) (kétszeres precipitációs módszer), valamint a fe
hérvérsejtszám, vörösvérsejtszám, a hematokrit, a szérum he
moglobin, a thrombocytaszám, szérum glukóz, kreatinin, húgy-

sav, alkalikus foszfatáz, SGOT, SGPT, CPK értékeket a vizsgálat
4., 8. és 12. hetében határoztuk meg. Az LDL-koleszterin értéket 
a Fridewald-képlet segítségével számoltuk ki. Ugyanezen alkal
makkor meghatároztuk az atherogen index értékét is (LDL- 
koleszterin/HDL-koleszterin). A kezelés 4. hetében, ameny- 
nyiben az LDL-koleszterin érték nem csökkent 3,5 mmol/liter 
érték alá, a fluvastatin dózisát 40 mg-ra emeltük (n = 25 eset
ben).

Az adatokat átlag ±SD formában adtuk meg, szignifikáns
nak ítéltük a változást p< 0,05 esetében. A statisztikai feldol
gozás során variancia analízist (ANOVA), post hoc tesztet 
(Scheffe), Student-féle t-tesztet, valamint lineáris regressziós 
analízist használtunk fel.

Eredmények

43 beteg fejezte be a vizsgálatot. Hat beteg compliance 
hiánya m iatt kiesett a vizsgálatból.

A diéta hatása
Hét beteg esetében („A” csoport, n = 7) a diétás periódus 
során szignifikánsan csökkent az összkoleszterin szint 
(7,26±0,99 m m ol/literről 5,94±0,52 mmol/literre), vala
mint az LDL-koleszterin szint (4,59+0,88 m m ol/literről 
3,73+0,33 m m ol/literre). Ezek a betegek fluvastatin ke
zelésben nem  részesültek. Az alap lipidértékek nem k ü 
lönböztek a fluvastatinnal kezelt csoporttól („B” csoport, 
n = 36). A szívfrekvencia (76±7 versus 75±7 ütés/perc), a 
BMI (25,2±7,3 versus 26,2±3,9 kg/m 2), a kor (61 ±9 versus 
56±9 év), valam int az egyéb laboratórium i param éterek 
esetében ugyancsak nem volt különbség. A lipidszegény 
diéta egyik csoportban sem befolyásolta a triglicerid, a 
HDL-koleszterin, az apoA l, az apoB, a szívfrekvencia, a 
BMI, valam int a szisztolés vérnyomás értékét. A későb
biekben fluvastatinnal kezelt csoportban viszont szig
nifikánsan csökkent a diasztolés vérnyomás értéke (1. 
táblázat).

A fluvastatin hatása
A  fluvastatin szignifikánsan csökkentette az összkoleszte
rin szintet (7,22±0,88 mmol/literről 5,9910,98 m m ol/liter
re), az LDL-koleszterin szintet (5,1310,71 mmol/liter-ről 
3,9510,88 mmol/literre), valamint az apoB szintet 
(0,9710,26 mmol/literről 0,8510,15 mmol/literre). Az athe
rogen index szintén szignifikánsan csökkent (p< 0,00005) a 
fluvastatin kezelés alatt (4,6211,12 értékről 3,3511,25 
értékre). Nem változott szignifikánsan a HDL-koleszterin, 
az apoA l, a triglicerid értéke (1. táblázat).

Szignifikáns pozitív korreláció volt megfigyelhető az 
alap lipid param éterek és változásuk m értéke között 
(összkoleszterin: y = -1,32 + 0,35x, r = 0,36, p< 0,05, LDL- 
C: y = -0,89 + 0,4x, r = 0,38, p<0,05, apoB: y = -0 ,71  
+ 0,82x, r = 0,86, p<0,05, atherogen index: y = - l ,4  + 
0,54x, r = 0,47, p< 0,05). Az egyéb laboratórium i para
m éterek vonatkozásában sem találtunk érdemi változást.

A fluvastatin terápia megkezdését követő 4. héten a 
m ár diétás periódusban csökkenő tendenciát mutató 
szisztolés vérnyomás csökkenésének m értéke szignifi
kánssá vált a -8 . heti értékhez képest. A diasztolés vér
nyomás a korábbi, diétás periódus alatt bekövetke
zett csökkenéshez képest nem m utatott további válto
zást. A szívfrekvencia nem m utatott változást a kezelés 
alatt.
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1. táblázat: Az alacsony zsírtartalmú diéta és a fluvastatin hatása a vérzsírszintre és a vérnyomásra

A csoport (n = 7) B csoport (n = 36)

hetek -8 0 -8 0 4 8 12

ö. koleszterin 7,26±0,99 5,94+0,52* 7,56+0,88 7,22+0,88 6,09+1,03* 5,86+1,02* 5,99+0,98*
HDL2 0,31 ±0,07 0,31+0,15 0,22+0,13 0,24+0,15 0,18+0,08* 0,27+0,8 0,22+0,11
HDL3 1,02±0,16 0,92+0,28 0,88+0,19 0,87+0,2 0,97+0,21 0,95+0,23 0,96+0,24
LDL-C 4,59±0,88 3,73+0,33* 5,3+0,74 5,13+0,71 4,08+0,82* 3,79+0,79 3,95+0,88*
Apo A1 1,29±0,42 1,09+0,29 1,2+0,26 1,26+0,26 1,32+0,26 1,33+0,34 1,22+0,29
Apo B 1,01+0,66 0,83+0,12 1,03+0,18 0,97+0,26 0,85+0,2* 0,8+0,26* 0,85+0,15*
TG 1,95+0,71 1,76+0,72 2,13+0,8 2,02+0,95 1,88+0,94 1,82+1,21 1,86+0,87
atherogen index 3,45+1,03 3,03+1,1 4,8+1,2 4,62+1,12 3,6+1,02* 3,1+0,92* 3,35+1,25*
SBP 139+14,7 132+7,7 143+16 136+14 132+11 128+14* 133+13
DBP 82+13,5 80+9,6 86+8 82+5* 82+8* 80+8* 82+7*

fluvastatin terápia
1------------------------------------ - -----------------1

diéta diéta

x±SD, *: p< 0,05, A csoport esetében a -8 . héthez képest, B csoport esetében a 0. héthez képest 
A csoport = alacsony lipid diéta szignifikánsan csökkentette az összkoleszterin szintet 
B csoport = alacsony lipid diétának nem volt szignifikáns hatása, fluvastatin terápiában részesültek
ö. koleszterin = összkoleszterin, HDL = high density lipoprotein, LDL = low density lipoprotein, Apo A1 = apolipoprotein A1, Apo B = apolipoprotein 
B, TG =triglicerid, SBP = szisztolés vérnyomás, DBP = diasztolés vérnyomás

A vérnyomásértékek változása és a lipid paraméterek 
változása között nem mutatkozott szignifikáns korreláció.

Három  beteg esetében jelentkezett minor mellékhatás 
(dysuria, obstipáció, étvágytalanság), de mellékhatás je
lentkezése miatt senkit nem kellett a vizsgálatból kizárni.

Megbeszélés

A hipertóniás, hiperkoleszteriném iás betegekben a car
diovascularis betegségek, illetve atherosclerosis előfor
dulása sokkal gyakoribb, m int normotóniás, norm o- 
lipémiás egyénekben. E kifejezetten nagy rizikójú beteg
csoport kezelése épp ezért jelentős prevenciót jelent a 
cardiovascularis m orbiditásban (1, 4, 7, 9). Jelen tanul
mány eredményei azt mutatják, hogy a lipidszegény diéta 
csak a betegek egy részében (7/43) csökkenti kielégítő 
módon a szérum lipidszinteket. A betegek nagyobb há
nyadában a fluvastatin terápia hatására következett be 
szignifikáns lipidszint csökkenés, amely eredmények jól 
korrelálnak a Peters és mtsai által megfigyeltekkel (10). 
Az antilipémiás hatás azon betegekben volt jelentősebb, 
akiknek a kiindulási lipidszintjei magasabbak voltak. A 
vérnyomás a vizsgálat során mindvégig a norm otensio 
felső határán mozgott az antihipertenzív terápiának kö
szönhetően. A diéta, majd a fluvastatin adását követően 
változatlan vérnyomáscsökkentő terápia ellenére a szisz
tolés vérnyomás szignifikánsan csökkent. Ugyanakkor 
nem  volt összefüggés a vérnyomás és a lipidparaméterek 
változása között. Nem figyeltünk meg szignifikáns csök
kenést a testsúlyban, illetve BMI-ben sem, tehát a diéta 
esetleges testsúlycsökkentő hatása nem magyarázza a 
vérnyomás csökkenését. A diétás periódusban csökkenő 
tendenciát mutató, de nem szignifikáns szisztolés vér
nyomás csökkenés fluvastatin adását követő 4. héten 
szignifikánssá vált, a m ár korábban szignifikánssá vált 
diasztolés vérnyomáscsökkenés nem  változott. A fluva
statin adása után szignifikánssá vált vérnyomáscsökke
nés pontos mechanizmusának tisztázására további vizs
gálatokat kell végezni. Elképzelhető, hogy a szer önm a

gában rendelkezik antihipertenzív hatással, de lehet
séges, hogy a meglévő vérnyomáscsökkentő terápia hatá
sát erősítette. A vérnyomáscsökkentő hatás lehet a lipid- 
szintcsökkenés következménye is. Ez utóbbi elképzelést 
erősítheti korábbi megfigyelésünk, hogy a dihydropiri- 
din csoportba tartozó kalcium-antagonista isradipin vér
nyomáscsökkentő hatása, valam int a plazma lipidszintek 
között pozitív korrelációt találtunk (2).

Összefoglalva a fluvastatint jól tolerálható, hatásos 
szernek tartjuk hipertóniás, hiperkoleszteriném iás bete
gek kezelésében.

IRODALOM: 1. European Atherosclerosis Society: Recognition 
and management of hyperlipidaemia in adults: A policy state
ment of the European Atherosclerosis Society. Eur. Heart J. 
1988, 9, 571-600. -  2. Farsang G, Kiss I, Kapocsi ]. és mtsai: 
Antihypertensive effect of the calcium antagonist isradipin and 
lipid profile. Am. J. Hypert., 1993, 6, 107S-109S. -  3. Fridewald, 
W. T, Levy, R. I., Frederickson, D. S.: Estimation of the con
centration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, 
without use of the preparative ultracentrifuge. Clin. Chem, 
1972,18, 499-502. -  4. Houston, M. G: The management of hy
pertension and associated risk factors for prevention of long
term cardiac complications. J. Cardiovasc. Pharmacol., 1993,2/ 
(Suppi), S2-S13. -  5. LaRosa, J. G, Hunninghake, D., Bush D. és 
mtsai: The cholesterol facts. A summary of the evidence rela
ting dietary fats, serum cholesterol, and coronary heart disease. 
A joint statement by the American Heart Association and the 
National Heart, Lung, and Blood Institute. Circulation, 1990,81, 
1721-1733. -  6. Martin, M. J., Hulley, S. B., Browner, W. S. és mt
sai: Serum cholesterol, blood pressure and mortality: implica
tion from a cohort of 361662 men. Lancet, 1986,2, 933-936,- 7. 
Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group: 
Mortality after 10 'h years for hypertensive participants in 
Multiple Risk Factor Intervention Trial. Circulation., 1990, 82, 
1616-1628. -  8. Neaton, J. D., Wentworth, D.: Serum cholesterol, 
blood pressure, cigarette smoking, and death from coronary 
heart disease: overall findings and differences by age for 316099 
white men. Arch. Intern. Med., 1992, /52, 56-64. -  9. Newman, 
W. P, Freedman, D. S., Voors, A. W. és mtsai: Relation of serum 
lipoprotein level and systolic blood pressure to early athero
sclerosis: the Bogalusa Heart Study. N. Engl. J. Med., 1986,314, 
138-144. -  10. Peters, T. K., Mehra, M., Muratti, E. N.: Efficacy 
and safety of fluvastatin in hypertensive patients: An analysis of 
a Clinical Trial Database. Am. J. Hypert., 1993, Suppl. 6, 1-8.

(Járai Zoltán dr., Budapest, Pf. 4.1502)
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ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK

A keloidok kezelése
(Irodalmi áttekintés, terápiás javaslat)
Bánfalvi Teodóra dr.1, Boér András dr., Remenár Éva dr. és Oberna Ferenc dr.
Országos Onkológiai Intézet, Budapest (főigazgató főorvos: Kásler Miklós dr.)
Bőrgyógyászati Osztály (főorvos: Gilde Katalin dr.)1
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Fej-nyak Sebészeti Tanszék (főorvos: Bánhidy Ferenc dr.)

A szerzők 25 beteg 31 keloidját kezelték. M ikrokris
tályos hydrocortison infiltrációt követően cryotherapiát 
alkalmaztak. Egy bőrterületet 3-4 alkalommal kezeltek. 
A beavatkozásra valamennyi beteg reagált. 18 keloid 
gyógyult, 9 javult, 2 kevéssé reagált, kettőnél a kezelést 
meg kellett szakítani. A beavatkozást hatásosnak talál
ták, de elsősorban a kism éretű, nem  túl régóta fennálló 
elváltozások esetében javasolják.

Kulcsszavak: keloid, cryotherapia, szteroid infiltráció

Keloidnak nevezzük az előzetes sérülést, sebészi k im et
szést követően vagy spontán kialakuló kóros hegszöve
tet. A jellegzetesen nyúlványos széllel, rákollószerűen ter
jedő szövetszaporulat -  a hypertrophiás heggel szemben 
-  nem  m utat spontán gyógyhajlamot, kiterjedése m egha
ladja az eredeti szövetkárosodás méretét. A vélemények 
abban nagyrészt megegyeznek, hogy oka a fokozott kol
lagén depozíció (8). Gyakran kellemetlen szubjektív ér
zés, égés, viszketés kíséri, amellett, hogy jelentős kozme
tikai deformitással járhat. Sebészi kimetszése az előzőnél 
is agresszívebb növekedésű hegszövetet provokálhat, 
ezért optimális kezelése jelentős gyakorlati probléma.

Közleményünkben ism ertetjük 31 keloid kombinált -  
intralesionalis szteroid infiltratiót követő cryotherapia -  
kezelésével szerzett tapasztalatainkat, valamint a keloid 
egyéb kezelési lehetőségeit idevonatkozó irodalmi ada
tok alapján.

Anyag és módszer

1993-ban és 1994-ben intézetünk bőrgyógyászati ambulan
ciáján 25 beteget (18 nőt és 7 férfit) kezeltünk 31 keloid miatt. A 
kórismét klinikai vizsgálattal állapítottuk meg, szövettan nem 
történt, mivel a klinikai kép alapján a diagnózist biztonsággal 
fel tudtuk állítani, és egy esetleges kimetszés a keloid progresszi
óját ereményezheti. A betegektől részletes anamnézist vettünk 
fel, mellkas-rtg készült és laborvizsgálatokat végeztünk azok
nak az eseteknek a kizárására, ahol a szteroid mellékhatása az 
esetlegesen fennálló alapbetegséget kedvezőtlenül befolyásol
hatja (tbc, hypertonia stb.). A betegek átlagéletkora 40 év volt. A 
keloid előzményeként szerepelt oltás, műtét, diatermiás coagu
latio, laser vaporisatio, sérülés, fülfúrás, fülplasztika, az esetek 
nagy részében azonban spontán jött létre az elváltozás (1. táb
lázat). A keloidok legnagyobb része a mellkason, a sternum fe
lett és a vállakon alakult ki, a kezelés előtt átlagosan fél-egy év-

Treatment of keloids. (Literature review, therapeutic 
recommendation). The authors treated 25 patients with 
31 keloids. They used cryotherapy after intralesional 
steroid infiltration. One area was treated 3-4 times. All 
patients showed more or less improvement. 18 keloids 
were completely cured, 9 improved, 2 showed only m ini
mum change, the treatm ent had to be given up in two 
patients. The method has been found effective but is 
recommended prim arily in case of small and not too 
old lesions.

Key words: keloid, cryotherapy, intralesional steroid

vel (2 hónap -  9 év) (2. táblázat), ö t beteg korábban panaszai 
miatt Contractubex kenőcsöt kapott, egy betegnél szteroid in- 
filtrálást végeztek, mely azonban jelentős javulást nem ered
ményezett. A fülplasztika után kialakult keloidot pedig az egyik 
oldalon ismét kimetszették az elsődlegesen ellátó intézetben, 
ezután jött létre a nagyméretű elváltozás.

A kezelés során alkalmanként kb. 1 X 2 cm-es területet infilt
ráltunk 0,5 ml mikrokristályos Hydrocortison injectióval, ezt 
követte fél órán belül a zárt rendszerű cryotherapia (-80-tól -120 
°C-ig, 1 perc hűtési sebességgel), melyre intézetünk fej-nyak sebé
szetén került sor. A beavatkozást 4 hetente ismételtük. Egy adott 
területet 3-4 alkalommal kezeltünk. Szövődményt, mellékhatást 
nem észleltünk. A betegek jelenleg is megfigyelés alatt állnak.

1. táblázat: A keloidok kiváltó oka

Kiváltó ok Keloidok száma
Műtét 10
Diatermiás coagulatio 5
Laser vaporisatio 3
Oltás 3
Fülfúrás 2
Fülplasztika 2
Spontán 5
Sérülés 1
összesen 31

2. táblázat: A keloidok lokalizációja

Lokalizáció Keloidok száma

Váll 10
Praesternalis regio 12
Kar 2
Fülcimpa 2
Retroauricularis regio 2
Hát 2
Orrbemenet 1
Összesen 31

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 34. szám 1861



Eredmények

Eredményesnek tartottuk azokat az eseteket, am ikor a 
keloid tömöttsége mérséklődött vagy megszűnt, az elvál
tozás laposabbá vált és a kísérő szubjektív tünetek (fáj
dalom , feszülés, viszketés) csökkentek vagy megszűntek. 
A gyógyultak közé soroljuk azokat a betegeket, akiknél a 
keloid a bőr szintjébe került, a szubjektív panaszok elmúl
tak (1., 2., 3. és 4. ábra). Javulásként az objektív és szub
jektív tünetek enyhülését fogadtuk el. A laesiók minimális 
atrophiával, néhol enyhe hyperpigmentatióval gyógyul
tak. A beavatkozást fájdalmasnak ítélte egy betegünk, a

1. ábra: Fülcimpa keloid kezelés előtt

3. ábra: Vállon kialakult keloid kezelés előtt

4. ábra: Vállon kialakult keloid kezelés után
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kezelést ezért megszakította, de később ism ét jelent
kezett, és folytatását kérte. Egy beteg, aki számos spontán 
kialakult keloid m iatt jelentkezett, az első kezelés után 
többet nem  tért vissza. Egy nagyméretű praesternalis 
spontán keloiddal kezelésbe vett betegünk az első be
avatkozás után nem  jelentkezett többet.

A 31 kezelt kelőidből jól gyógyult 18, kielégítően ja 
vult 9, kevéssé reagált 2 elváltozás. Két esetben a kezelést 
meg kellett szakítanunk (3. táblázat). A nagy kiterjedésű 
és 2 évnél régebben fennálló keloidok kezelése kevésbé 
hatékony, eredménye rosszabb.

3. táblázat: Kezelési eredmények

Kezelési eredmények Keloidok száma

Gyógyult 18
Javult 9
Kevéssé reagált 2
Megszakította 2
Összesen 31

Megbeszélés
A keloidot 1770-ben Retz írta le először (23).

A keloid fogalma nem  egyértelmű az irodalomban. 
Murray szerint abnorm ális sebgyógyulás következmé
nye prediszponált egyéneknél: a fibrosus növekedés kö
tőszöveti válasz sérülésre, gyulladásra, sebészi beavatko
zásra, oka néha ism eretlen m arad (19). Russel a keloidot 
benignus epidermális tum ornak  tekinti (7), Braun-Falco 
szerint a keloid benignus, jól körülhatárolt fibrosus hy
pertrophia a bőrben (2).

Az etiológiát illetően is megoszlanak a nézetek, bár 
abban a legtöbben egyetértenek, hogy közvetlen oka a 
fokozott kollagén depozíció, melyet előzetes traum a pro
vokál. Mások gyakran a fokozott sebfeszülést okolják. így 
magyarázható lenne a hát felső részén, vállon, mellkason 
kialakuló keloid. Ezt tám asztja alá, hogy a szemhéjon, 
scrotum on, ahol a bőr rendkívül laza, igen ritkán fordul 
elő (7). Az ún. spontán keloid esetében gondos anam- 
nézisfelvétellel kiderülhet a megelőző sérülés (acne, ro
varcsípés, folliculitis).

A horm onális tényezők szerepe nem tisztázott, de 
megfigyelték, hogy pubertás előtt és terhességben a ke
loid képződés gyakoribb (7, 20). Piacik immunológiai 
vizsgálatai során keloidos betegek lymphocytáiból anti- 
fibroblast antitesteket izolált, melyeknek szerepet tulaj
donít a betegség kialakulásában (21).

Régóta ismert, hogy a keloid a fekete bőrű népesség 
körében és a sötétebb bőrpigm entációjú egyéneken gyak
rabban jön létre (7,12). Fekete bőrűek körében az inci
denda 6-16% között változik (7). Családi halmozódást is 
megfigyeltek, de az öröklődés módja még nem világos (7, 
12, 20) .

A keloid tehát a fent felsorolt okok valamelyikének 
következtében jön létre. Általában a sérülést, illetve 
egyéb behatást követően 4 héttel, de egy éven belül bizto
san kialakul. A kezdeti panasz leggyakrabban viszketés, 
majd a bőr vörössé, töm ötté, feszessé válik, előemel
kedik, területében a bőrfüggelékek hiányoznak. Előfor
dul spontán fájdalom, nyomásérzékenység. A keloid nö

vekedése során kesztyű ujj szerű vagy rákollószerű nyúl
ványokkal terjed a környezetbe, spontán nem gyógyul. 
Ez a két tulajdonsága különbözteti meg a hypertrophiás 
hegtől. Fiatal férfiakon a mellkason gyakori a pillangó 
alakzat kifejlődése. „Fülbelövés” után a fülcimpákon né
hány milliméterestől borsónyi nagyságig terjedő elvál
tozás is kialakulhat. Szemhéjon, genitáliákon, tenyéren, 
talpon ritkán észleljük, bár corneán fellépő keloidot m ár 
többször is közöltek (7).

A keloid m alignus transzformációs képessége vitatott 
(5,7).

Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, hogy a 
dermatofibrosarcoma protuberans és a leiomyosarcoma 
keloidot utánozhat, ilyenkor a szövettani vizsgálat a döntő.

A szövettani vizsgálat során jellemző a fokozott kol
lagénrost- és kötegképződés. E területeken kevés az ér, a 
bőrfüggelékek összenyomódnak, az epidermis elvéko
nyodik, nagyszámú fibroblast is megfigyelhető (2). His
tologia azonban ritkán készül, a diagnózist általában a 
klinikai kép alapján állítják fel.

Kezelésként számos eljárás közül választhatunk. Se
bészi kimetszés sokak szám ára logikusnak tűnik, hiszen 
nagyméretű keloidok is rövid idő alatt egyszeri beavat
kozással eltávolíthatók és a kozmetikai eredmény leg
többször kielégítő. Azonban csaknem mindig recidiva 
követi, általában két éven belül. A recidiva sokszor súlyo
sabb, nagyobb kiterjedésű, m int az eredeti elváltozás volt.

Pollack (22) közleményében háromféle eljárást is 
ajánl: 1. kimetszés és elsődleges sebzárás, hangsúlyozza 
azonban a feszülésmentes varratok fontosságát. 2. Kimet
szés után bőrgraft alkalmazása. Lényege a keloid kim et
szése után a keloidot fedő bőr visszahelyezése, m iután a 
keloidot képező heges kötőszövet az epidermis alól el
távolításra került. 3. Fül keloidok ellátása során egy kis 
bőrlebenyt a kimetszésnél meghagy, és azzal fedi a defek
tust. Adjuvánsként azonban triam cinolont is alkalmaz. A 
sebészi eljárás önm agában csak jelentős fenntartásokkal 
javasolható, elsősorban a nagy tömegű, tumorosus keloi
dok megkisebbítésére (23).

A sebészeti beavatkozás kombinálható irradiatióval. 
Alkalmazható photon-, elektronterápia, superficialis rtg- 
besugárzás, interstitialis kezelés. Általában az excisio 
után  24 órán belül megkezdik az irradiatiót, bár ennek 
előnyeit nem tudják bizonyítani. A recidiva egy éven be
lül legtöbbször kialakul (15). Cosmen 340 beteg vizsgála
ta során megállapítja, hogy klinikailag felállított keloid 
diagnózis esetén kimetszés után 38%-ban, míg patológi- 
ailag igazolt keloid esetén 47%-ban kell recidívával szá
m olnunk. A kombinált kezelés eredményeit jobbnak ta
lálja (5).

Enhamre betegeinél 88%-ban ért el jó eredményt. Ta
pasztalatai szerint a kism éretű, valam int a fejen és a nya
kon elhelyezkedő keloidoknál várható jobb eredmény, 
míg a frakcionálás és a kimetszés után az irradiatióig el
telt idő (4 naptól 2 hétig) a kezelés hatását nem  befolyá
solta (10). Rosier betegei 80%-ban recidívamentesen gyó
gyultak a kimetszést követő alacsony energiájú rtg-be- 
sugárzás után. Összdózisként 20 Gy-t ajánl (24), mások 
9-12 Gy-t javasolnak (9,15). Escorment interstitialis irra
diatiót alkalmazott, recidiva 21%-ban jelentkezett. A ke
zelést előnyösebbnek tartja a távoli besugárzásnál a költ
ség, a műszerigény szempontjából (11).
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Szövődményként az esetek 24%-ában hyperpigm en- 
táció jelentkezik (1). A közlemények eredményei hason
lóak, bár a sugárminőség, a frakcionálás, az összdózis, 
valamint a kimetszés és a sugárkezelés megkezdése kö
zött eltelt idő sokszor különbözik.

A cryotherapiát évek óta használják a keloid kezelésé
ben. Elsősorban kism éretű elváltozásoknál javasolják. 
Mende többszöri kezelést ajánl, betegeit 1-8 alkalommal 
részesítette cryotherapiában (18).

A cryotherapia tehát jól tolerálható, fájdalom miatt csak 
néha kényszerülünk a kezelés megszakítására, olcsó, mert 
kevés eszközt igényel és ambulánsán is alkalmazható. A 
recidiva arány alacsony, 26% (25), a kozmetikai eredmény 
megfelelő (28). A cryotherapia eredménye lapos, atrophiás 
heg, melyet néha hyperpigmentált gyűrű övez (3,18).

Az irodalom ban a fentieken kívül olvashatunk még 
hidratáló krém  occlusiv kötésben tö rténő  alkalmazásá
ról (26), tartós nyomással való kezelésről (17), önálló 
szteroid kezelésről (27), silicon gél alkalm azásáról (13), 
retinoid kezelésről (6,16), ultrahang terápiáról, melyeket 
csak szórványosan alkalmaznak. Kantor fülcimpa ke- 
loidnál CO2 laser kimetszést javasol, melyet intralesiona- 
lis szteroid adása követ (14). A gyakorlatban igen elter
jedt, bár kevéssé hatásos a Contractubex kenőccsel tö rté
nő kezelés.

A cryotherapia kombinálható a sebalap szteroid infilt- 
rációjával. A szteroid infiltrálást végezhetjük a beavat
kozás előtt, közvetlenül utána, illetve késleltetten, a kelo
id nekrózisa után. Ily módon nagy kiterjedésű keloidok 
is kezelhetők (3). Ceiley először a keloid cryotherapiáját 
ajánlja, ezt követi a szteroid infiltrálás. Ennek oka kettős, 
a fájdalomcsillapító hatás és a szövet fellazulása köny- 
nyebbé teszi az infiltrációt (4).

Betegeinknél technikai okok m iatt először a keloid in- 
filtrálását végeztük, majd ezután került sor a cryotherá- 
piára. Valamennyi beteg reagált a beavatkozásra. Egy te
rületet 3-4 alkalommal kezeltünk, kivételt jelentett az a 
fiatal férfi beteg, akinek a fülplasztika után kialakult ke- 
loidját kimetszették, és az excisio u tán  nagym éretű reci- 
dívával jelentkezett. Egy m ásik betegünk, akinek fülfúrás 
után szimmetrikusan borsónyi keloidja alakult ki, szin
tén többszöri kezelésre szorult. A nagy kiterjedésű elvál
tozások kezelése időben elhúzódik.

Tapasztalataink szerint a kism éretű és nem túl régóta 
fennálló keloidok a kezelésre látványosan reagálnak, a 
szükséges beavatkozások szám a is kevesebb, a betegek 
szám ára elviselhető időbeli m egterhelést jelent.

A keloidok kezelése során  igen gyakori a recidiva. 
Mivel a fent leírt m ódszert az utóbbi 2 évben kezdtük, il
letve jelenleg is folytatjuk, az esetleges recidívahajlamról 
még nem tudunk nyilatkozni, betegeinket folyamatosan 
ellenőrizzük.

Összegezve azt m ondhatjuk, hogy a szteroid infilt
rálást követő cryotherapia a keloidok kezelésében hatá

sos, de elsősorban a kism éretű, és általában 2 évnél nem  
régebben fennálló elváltozások esetében javasolt. 
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Maupassant: ...megszoktuk azt, hogy szem ünket használva mindig em lékezzünk arra, 
am it a szemlélt dologról már előttünk gondoltak.

1864



ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Kísérleti modellek a diabetes mellitus patomechanizmusának 
megismerésében

Pusztai Péter dr., Prechl József dr., Somogyi Anikó dr., Szaleczky Erika dr.1 és Fehér János dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: dr. Tulassay Zsolt)
Oktató Kórház I. Belgyógyászati Osztály (főorvos: dr. Rosta András)1

A szerzők közleményükben azokat az ismereteket 
foglalják össze, melyek a diabetes mellitus okozta szén- 
hidrátanyagcsere-zavar állatkísérletes modellezéséről 
az elmúlt évtizedekben felhalmozódtak. Ismertetik a 
diabetes modellezésére leggyakrabban használt állatfa
jokat és e modellekben a betegség kialakulási mecha
nizmusait. Részletesen tárgyalják a két legismertebb di- 
abetogén vegyület, a streptozotocin és az alloxan alkal
m azásának lehetőségeit, a dózisokat, az adagolás idő
tartam át és a feltételezett hatásm echanizm ust. Kitérnek 
azokra az újabb ismeretekre is, melyek alapján való
színű, hogy mind a streptozotocin, m ind az alloxan a 
béta-sejtek sérülését szabad gyökös mechanizmus in- 
dukálásával hoznák létre.

Kulcsszavak: diabetes mellitus, streptozotocin, alloxan, sza
bad gyökös mechanizmusok, állatkísérletes modellek

Animal models in research of the pathomechanism of 
diabetes mellitus. The authors review the knowledge 
accum ulated on animal models of diabetes during  the 
last decade. The most commonly used diabetes models 
and the underlying disease processes are sum m arized, 
respectively. The best known diabetogenic substances, 
Streptozotocin and Alloxan are described, including 
their usage, dosage dosing intervals, and m echanism  of 
action. The latest results are included in the article 
which discuss the possible role of free radical-induced 
injury of beta cells in Streptozotocin and Alloxan dia
betes.

Key words: diabetes mellitus, streptozotocin, alloxan, free 
radicals, animal models

A kísérletes diabetológiában az állatkísérletekben hasz
nált modellek jelentősen hozzájárultak a cukorbetegség 
patom echanizm usának és kórlefolyásának megismeré
séhez. Közismert, hogy az 1920-as évek elején Banting és 
Best pancreaseltávolított kutyákat használtak a cukor- 
betegség modellezésére, és ju to ttak  el korszakalkotó fel
fedezésükhöz, az inzulin megismeréséhez (5). Az elmúlt 
évtizedekben a cukorbetegség modellezésére állatokon 
végeztek vizsgálatokat; e kísérletek során szerzett tapasz
talatok rám utattak arra, hogy a kísérleti modellek mind 
általában (6), mind konkrétan, sok tekintetben jelen
tősen különböztek a modellezni kívánt diabetes melli- 
tustól. A modelleket általában arra használták, hogy a di
abetes patom echanizm usában feltételezett környezeti ár
talm akat, patológiás m echanizm usokat vizsgálják. Az 
utóbbi évtizedben lehetőség nyílt arra, hogy a betegségek 
genetikai alapjait megismerjük. A molekulárbiológiai is
m eretek feltárásához is segítséget nyújtanak az állatmo- 
dellek. Felderíthetnek olyan változásokat, melyek csak az 
élő rendszerekben alakulnak ki. Az is egyértelm űen bebi
zonyosodott, hogy a különböző állatfajok nem  egyfor
m án érzékenyek a diabetogén anyagokkal szemben, je
lentős különbség m utatható ki az állatok életkora, neme,

R ö v i d í t é s e k :  1DDM = insulin dependens diabetes mellitus; 
NIDDM = nem insulin dependens diabetes mellitus; MCH = major his
tocompatibility complex; CH = szénhidrát; SOD = szuperoxid diz- 
mutáz; NOD = nem kövér diabeteses; BB = Bio Breeding; NK = natural 
killer

súlya, az alkalmazott dózisok nagysága stb. szerint is. 
Ideális kísérleti modellt nem  ism erünk, de a vizsgálatok 
jól körülhatárolt célja alapján ki lehet választani a vár
ható eredm ény szempontjából a legkedvezőbbnek tűnő 
m odelltípust. Ezért a kísérletek tervezésekor m indig kö
rültekintően kell a célt kitűzni, és különös gondossággal 
kell az eszközt kiválasztani. Összefoglalónkkal azoknak 
szeretnénk segítséget nyújtani, akik a diabetes mellitus 
kísérleti modellezését tervezik kutatóm unkájukban.

Spontán IDDM-es állatmodellek
Két spontán diabeteses rágcsáló, a BB (Bio Breeding) 
patkány és a NŐD (nem kövér diabeteses) egér a legked
vezőbb modell, miután kialakuló diabetes szindróm ájuk 
rendkívüli m ódon hasonlít az em beri IDDM-re.

BB patkány
A BB patkányt 1974-ben fedezte fel a Bio Breeding Labora- 
tories-ben egy ottawai patkánytenyésztő cég. A BB patkány dia
beteses szindrómája sokban hasonlít az emberi IDDM-hez. Ez 
az állat a betegség kialakulására genetikailag predesztinált, a 
hosszú prediabeteses időszakot a tünetek hirtelen megjelenése 
követi (kb. 3 hónapos korban). A tünetek közé fogyás, glycos
uria, hyperglycaemia, hypoinsulinaemia tartozik, következ
ményes ketoacidosissal, amely külső inzulin bejuttatása nélkül 
gyakran halálos kimenetelű (36). A betegség megjelenését min
den esetben insulitis kíséri, amelynek mértéke egyenes arány
ban áll a szindróma súlyosságával. Az insulitis hasonlít az em
beri IDDM-ben leírthoz: a diabetes kezdetekor macropha- 
gok, T-sejtek (helper és cytotoxicus/suppressor altípusok), na-

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 34. szám 1865



tural killer (NK) sejtek, B-lymphocyták jelenléte mutatható ki 
(49).

Bár a BB patkányok diabetesének öröklődési m ódja 
nem  ismert, azonban úgy tűnik , hogy a betegség kiala
kulásához egy major histocompatibilitasi complex (MHC) 
gén (9) és legalább két további, az MHC régión kívül el
helyezkedő gén jelenléte szükséges.

Több tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy 
a BB patkány diabetesének patogenezisében mind a cel
lularis, m ind a humoralis im m unitás közrejátszik. Ezeket 
passzív transzfer kísérletekkel, immunintervenciós vizs
gálatokkal (26), utóbbit szigetsejtellenes autoantitestek 
(27) kimutatásával tanulm ányozták. A fenti vizsgálatok 
bizonyították a humán és a BB patkány diabetes szind
róm ája közötti hasonlóságokat.

Ezek a vizsgálatok a betegség jellemzőiben észlelt el
térésekről is beszámoltak, így pl. diabeteses BB patkány 
esetében a szigetsejt cytoplasm a antitest hiányát, lym 
phopenia jelenlétét és T-sejt defectust igazoltak (14), 
szemben a humán diabetesben észleltekkel, melyben szi
getsejtellenes antitestek, valam int, jellegzetes T-sejt alosz
tály változások (nagyobb suppressor és kevesebb helper 
T-sejt) figyelhetők meg.

E megfigyelések alapján többen kétségbe vonták, hogy a BB 
patkány alkalmas arra, hogy a humán megbetegedés modell- 
jéül szolgáljon. Beszámoltak arról, hogy a BB patkányon lym
phopenia és/vagy csökkent T-sejtes válasz hiányában is kiala
kulhat diabetes (25), ami arra utal, hogy ezen modellben egyik 
rendellenesség megléte sem alapvető fontosságú a diabetes ki
alakulásához.

Nem kövér diabeteses egér (NŐD)
A  NŐD egeret 1974-ben fedezték fel Osakában, a Shiongi 
kutatólaboratórium ban, spontán  cataractás egértörzs 
alvonalában (46). A NŐD egér diabetes szindrómája fel
tűnően hasonlít a BB patkányéhoz, a glycosuria, hyper- 
glykaemia, hypoinsulinaemia és inzulin dependenda kb. 
14 hetes életkorban lép fel. Helper és cytotoxicus T-sej- 
tek, továbbá a NK-sejtek jelenlétével igazolt insulitis 
gyakorlatilag az összes diabetesre hajlamos NŐD egér
ben kimutatható kb. az 5. élethéttől (41), azonban m ani- 
feszt diabetes ezt követően csak a nőstény egerek 80, a 
hím  egerek 20%-ában alakult ki. A NŐD és a BB patkány 
közötti jelentősebb eltérések közé tartozik az előbbin 
kim utatható jellegzetes nem ek közötti különbség (a d ia
beteses nőstények túlsúlya), valamint az, hogy a NŐD 
egerek jelentős része a nyilvánvaló pancreas infiltratum  
ellenére sem lesz diabeteses.

A NŐD egér azonban a diabetes patogenezise vonatkozá
sában, cellularis és humoralis immunitása tekintetében messze
menően hasonlít a BB patkányra. A passzív transzfer (46), az 
immunintervenciós és a humorális (41) vizsgálatok hasonló 
eredményeket adnak, mint a BB patkányban.

A NŐD egér genetikai sajátságai eltérnek a BB patkányétól. 
A morfológiai, biokémiai és immunológiai génmarkerek (46) 
arra utalnak, hogy a NŐD egér genetikailag egységesebb, míg a 
BB patkányok az MHC vonatkozásában gyakorta nem egysége
sek, és emiatt nem alkalmasak genetikai vizsgálatokra.

A kísérletek eredményeinek emberi betegségekre való 
közvetlen vonatkoztatása nem  megengedhető. M indezek 
ellenére, illetve ism eretében a BB patkány is és a NŐD 
egér is jelentősen hozzájárultak az IDDM etiológiájáról

és patogeneziséről szóló ism ereteink gyarapodásához. 
Rámutattak a betegség és az MHC gének kapcsolatának 
fontosságára, továbbá a m acrophagok, T-sejtek, NK-sej
tek insulitisben játszott szerepére, amely folyamat végül 
a béta-sejtek pusztulásához és manifeszt diabeteshez ve
zet.

Spontán NIDDM-es diabeteses állatmodellek 
Több m int 25 olyan kisállat-fajról számoltak be, melyek
ben NIDDM-szerű szindróm a észlelhető (44). A spontán 
NIDDM modelleket két csoportra lehet osztani aszerint, 
hogy a diabetes szindróma ketosisos epizódokkal jár-e 
vagy sem. Néhány, a gyakorlatban leggyakrabban hasz
nált modellt ismertetünk.

NIDDM állatmodellek, ketosishajlammal 
A db/db egér. A NIDDM szindróm a beltenyésztett C57BL 
egereken fordult elő, Coleman és mtsai tanulmányozták 
behatóan (7). Az állatok előbb egy hyperinsulinaemiával, 
súlygyarapodással és inzulinrezisztenciával jellemzett 
kezdeti fázison esnek át, m ielőtt kialakulna rajtuk a fo
gyással és ketosissal kísért, súlyos inzulinhiányos szén- 
hidrátanyagcsere-zavar (7).

A betegség a 4. kromoszóma autoszomális alléién örök
lődik, penetranciája teljes. Emellett a genom háttér jelen
tősen befolyásolja a modell diabeteses fenotípusát: a KsJ hát
terű állatok diabetes szindrómája súlyosabb, mint a 6J álla
toké (7).

Kínai hörcsög. A nyagcserezavarát eredetileg Bos
tonban észlelték egy kínaihörcsög-telepen, azonban a 
fajt behatóan a m ichigani U pjohn Laboratories-ben 
tanulm ányozták (12). Az állatok hyperphagiások, korai 
hyperglycaem ia alakul ki ra jtuk  inzulinrezisztencia 
jelei nélkül. A plazma inzulin prediabetesben norm ális, 
majd idővel csökken, az állatok ketotikussá válnak, bár 
az életben m aradáshoz nem  igényelnek külső inzulint 
( 12) .

A betegség öröklődése polygénes, legalább 4 autoszomális 
recesszív gén érintett. A betegség felléptének időpontját és 
súlyosságát jelentősen befolyásolja az állat által fogyasztott 
táplálék mennyisége és minősége, a megszorított diétán tar
tott állatok akár 30 hónapos korukig is tünetmentesek ma
radnak.

NIDDM állatmodellek ketosishajlam nélkül 
A z ob/ob egér. Az ob gén több egértörzsben is homozigó
ta diabetes szindrómát hoz létre, jellegzetes hyperpha- 
giával, extrém elhízással, inzulinrezisztenciával és kife
jezett hyperinsulinaemiával (3). Az egereken korai hy- 
perphagia alakul ki, amely túlzott m értékű inzulinter
meléshez, béta-sejt hypertrophiához és hyperplasiához 
vezet (3). A nagyfokú hyperglycaemia az egerekben 
hiányzik, különösen a hyperinsulinaem ia stabilizáló
dásáig. A plazma inzulin szint későbbi életkorban éri el a 
csúcsát, az állatok fogynak és glucose toleranciájuk javul 
(16).

A Zucker fa/fa egér. Spontán mutációként 1961-ben 
fedezték fel (48). Bár külsőleg hasonlítanak az ob/ob ege
rekhez, a Zucker egerek glucose intoleranciája nagyon 
enyhe (rossz diabetes modell), és leggyakrabban az ext
rém inzulinrezisztencia m odelljeként használják.
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Transzgenikus egér m int diabetes modell 
Számos transzgenikus egérmodellt hoztak létre a diabe
tes etiológiájának és patogenezisének tanulmányozására, 
a szomatikus és az ivarsejtbe juttatott idegen DNS-sel. A 
legnagyobb érdeklődés azokat a modelleket kísérte, ame
lyekben a transzgén expressziója a pancreas béta-sejte
ket célozta meg.diabetesszerű szindróm át okozva (45). A 
transzgenikus egerekben a szigetek progresszív atro- 
phiája volt megfigyelhető, manifeszt diabetesük alakult 
ki, azonban insulitis jelei nem voltak észlelhetők.

A fentiek arra utalnak, hogy az aberráns MHC expresszió 
önmagában nem elégséges szövetspecifikus antigének elleni 
autoimmun reakció kiváltására. Egy másik transzgenikus mo
dellben az egerek a humán inzulin gén több kópiáját hordozzák 
(31). Az egereken NIDDM-re hasonlító inzulinrezisztencia és 
glucose intolerancia alakul ki.

Vírus indukálta diabetes
Állatokban mumps, rubeola és Coxsackie vírusokkal tö r
ténő fertőzés IDDM-et okozhat (8,40). Leggyakrabban az 
encephalomyocarditis (EMC) vírus változatait tanul
mányozták, amelyek egérbe oltva perzisztens diabetogén 
hatásúak (11). Csak kevés adat utal arra, hogy a vírusok
nak közvetlen béta-sejt cytotoxicus hatása van; való
színűnek tűnik, hogy a béta-sejtet m ódosítják valami
lyen módon, és ezáltal a béta-sejtek ellen irányuló im- 
m un-autoim m un reakciót váltanak ki.

A diabetes kísérletes modelljei számos adatot szolgál
tatnak arról, hogy az egyes környezeti ágensek egymás
sal és/vagy a béta-sejtekkel kölcsönhatásban hogyan 
okoznak IDDM-et. Annak ellenére tehát, hogy bizonyos 
környezeti tényezők képesek a béta-sejtek elpusztítására, 
e kísérletek alapján is az látszik valószínűnek, hogy az 
IDDM több tényező együtthatásának az eredménye, ame
lyet az arra érzékeny egyénben kémiai toxinok és/vagy 
kórokozók hoznak működésbe.

Diabetogén vegyületek
Számos kémiai anyag képes m aradandó diabetes melli
tus kiváltására, de a legszélesebb körben elterjedt és vizs
gált vegyületek a streptozotocin (STZ) és az alloxan 
(ALX). M indkét anyag hatása dózisfüggő, az alacsony 
dózis NIDDM-hoz, a nagy dózis IDDM-hoz vezet.

Streptozotocin
A STZ a Streptomyces achromphagenes anyagcsereterméke, 
melyet antibiotikus, ill. cytostaticus anyagként írtak le 1960- 
ban, míg 3 évvel később diabetogén hatásáról is beszámoltak 
(39). A STZ cytotoxicus hatásai közé tartozik a plazmamemb
rán károsítás, a szigetsejtek NAD tartalmának csökkentése, a 
béta-sejt DNS állományának fragmentációja. Az alkalmazott 
protokolltól függően a diabetes különböző formáit képes elő
idézni. A STZ alkalmazásának alternatív lehetősége, az új
szülött patkányok injekciózása, a születést követő 2 napon be
lül. A STZ egyetlen kis dózisával (30-50 mg/tskg) nehéz stabil 
NIDDM-et előidézni, miután a STZ iránti érzékenység az állat 
fajtája, kora, neme és testsúlya szerint változik. Bolusban adott, 
nagy adag STZ (50-60 mg/tskg) tartós hyperglycaemiát és in
zulinfüggőséget okoz.

A STZ ismételt, kis dózisokban történő alkalmazásával 
a hum án IDDM-hoz hasonló állapotot lehet előidézni. 
Like és Rossini 1976-ban kimutatták, hogy egérben a dia
betes 6-7 nappal azután lépett fel, hogy az állatok a kis

dózisú STZ injekciósorozat utolsó adagját m egkapták. A 
hyperglycaemia insulitissel társult, ami a sejtes im m u
nitás patogenetikai szerepére és a humán IDDM -mel va
ló hasonlatosságra utalt. Feltételezésüket az is alátám asz
totta, hogy az így előidézett diabetes im m unszuppresszív 
kezeléssel enyhíthető volt (41). A kis dózisú STZ diabetes 
hasznos eszköznek látszik a béta-cytotoxicus szerek ha
tásait elősegítő im m unológiai folyamatok tanulm ányo
zására, azonban nem  alkalmas a spontán IDDM kiala
kulásának vizsgálatára.

Újszülött, 1-2 napos patkányok STZ-nal tö rténő  egy
szeri kezelése 1-3 hónapos látenciával NIDDM kialakulá
sát okozza (38). Az újszülötteknek adagolt STZ a béta-se
jtek tömegének legnagyobb részét igen rövid idő alatt el
pusztítja, amit fokozatos regeneráció követ. Végül az ere
deti sejtszám 50%-a m arad vissza. Két-három hónapos 
korban a glucose-ra adott inzulinválasz teljesen hiányzik, 
aminek tartós hyperglycaemia a következménye. M ind
ezeken túl, feltétlenül meg kell említenünk azt a tényt, m i
szerint a streptozotocin alkalmazásának kezdetén, átm e
netileg, hyperinsulinaemia is megjelenik, következményes 
hypoglycaemiával, mely gyakran halálos kim enetelű is le
het. A folyamatok klinikai követésére a leghasználatosabb 
a vizelet cukor-aceton ürítésének gyakori vizsgálata.

Alloxan
Az alloxan az elsőként m egism ert diabetogén anyag volt. 
Dunn és mtsai észlelték, hogy a végyülettel szigetsejtnec- 
rosist idéztek elő nyulakban (13), amikor a húgysavszár- 
m azék nephrotoxicus hatását vizsgálták. Számos gyakor
lati problémát rejt az alloxan in vivo alkalmazásával 
kiváltott diabetes, mivel az anyag fiziológiás pH -n insta
bil, dózisa függ a kezelendő állatok fajtájától és korátó l is, 
és a nem  szigetsejtekre cytotoxicus mellékhatású. Az al
loxan celluláris hatásának helye és a cytotoxicitás alap
jául szolgáló kémiai hatás csak részben ismert. A vegyü
ld  megváltoztatja a béta-sejt membránjának tu lajdonsá
gait és oxidált vegyületeket képez intracellularis anya
gokkal való reakciója révén. Az alloxan cytotoxicitás to 
vábbi feltételezett m echanizm usai közé tartozik a bé ta
sejtek szabadgyök-károsodással szembeni érzékenységé
nek fokozása és a DNS fragmentatiója a sejtmagban. Az al
loxan kis dózisa a diabetes NIDDM formáját hozza létre, 
de ez az állapot nem  tartós, és a betegség akár fokoza
tosan el is múlhat, részben viszont akár IDDM kialakulá
sához is vezethet. Nagy alloxan dózis (40-50 m ikrog/tskg) 
gyors, irreverzíbilis béta-sejt károsodást okozhat, valódi 
inzulinhiánnyal és állandó hyperglycaemiával.

Szabadgyökös mechanizmusok
A  páratlan számú elektronnal bíró atomokat vagy m ole
kulákat szabad gyököknek hívjuk.

Oxigéngyökök -  a gyakorlatban többnyire ezeket hívjuk sza
bad gyököknek -  kis mennyiségben minden oxidativ folyamat 
során keletkeznek, de csak patológiás helyzetekben mutathatók 
ki. Szerepük a biológiai folyamatokban még nem teljesen tisztá
zott. Feltehetően a különböző szövetek homeostasisának fenn
tartásában, a differenciálódásban, a védekezőrendszer működé
sében vesznek részt. A szabad gyökök kémiailag nagyon reaktí
vak, rövid élettartamúak és fiziológiás körülmények között az 
antioxidáns rendszer ellenőrzése alatt állnak, mely jelentős egyé
ni variációt mutat (15). A cukorbetegség és az antioxidáns vé
delem között több ponton is lényegi kapcsolat figyelhető meg.
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Elsősorban a diabetes etiológiájában és szövődm é
nyeinek kialakulásában feltételezhető a kóros szabad gyö- 
kös reakciók korai szerepe. A cukorbetegség-szerű sz ind 
róm a kialakulásához hozzájárulhat az, hogy a hasnyál
m irigy béta-sejtjeiben a szervezet egyéb sejtjeihez viszo
nyítva gyengébb az enzim atikus antioxidáns védelem , 
így azok esetleges károsító hatása könnyebben érvénye
sülhet. A pancreas béta-sejtjei más szövetekhez viszo
nyítva közepes mennyiségű szuperoxid dizmutázt (SÓD), 
alacsony koncentrációjú katalázt és glutation peroxidázt 
tartalm aznak (30). A különbség nem  elég nagy ahhoz, 
hogy megmagyarázza a szigetsejtekre toxikus vegyületek 
specificitását, azonban m inden bizonnyal közrejátszik a 
sejtek érzékenységében, és sérülékennyé teszi azokat a 
gyulladással járó szabad gyökös károsodással szem ben. 
A szabad gyökök cukorbetegségben játszott lehetséges 
kóroki szerepére utaló adatok elsősorban a kísérletes 
cukorbetegség indukálásához használt két vegyület, az 
alloxan és a streptozotocin vizsgálatából szárm aznak. E 
két gyógyszer szelektíven pusztítja  a Langerhans-szige- 
teket oxidánsok termelése révén. Az alloxan toxicitása 
három  tényezőn alapul: 1. hatékonyan veszik fel a bé ta 
sejtek; 2. oxidált vegyületeket képez intracellularis redu 
kálószerekkel történő reakciója során; 3. a szigetsejtek 
csökkent antioxidáns védelm én (30). Az alloxan toxici
tása in vitro és in vivo is gátolható fém kelator vegyü- 
letekkel, hidroxil gyökfogókkal és lipidoldékony antioxi- 
dánsokkal, exogén SOD, ill. kataláz bevitelével (30).

A streptozotocin hatásm echanizm usa kevésbé ism ert. 
Az általa indukált diabetes-szindróm a kialakulása m eg
akadályozható desferroxaminnal (34), ami arra  utalna, 
hogy az átmeneti fémek (pl. vas, réz) által indukált sza
bad gyökös reakciók játszhatnak  közre a streptozotocin 
hatásában. Felvetődött a n itrogén  monoxid és a p rosta
glandin anyagcsere befolyásolásának lehetősége is (10, 
35). Az em beri cukorbetegséget talán legjobban m odel
lező két állattörzsben -  NŐD egér és BB patkány -  az an
tioxidáns hatású nikotinsav, desferroxamin és a Probucol 
gátolja a diabetes kialakulását (32). Ez m egerősítené azt a 
feltevést, hogy az oxidativ károsítás a végső közös ú t a bé
ta-sejt diszfunkció létrejöttében.

Egyéb állatfajok
A nyulak a kísérletes arteriosclerosisnak régóta használt állat- 
modelljei. Alkalmasak a diabetes mellhúshoz kapcsolódóan 
kialakuló érelváltozások, illetve az ezzel kapcsolatos leukocyta- 
endothel kölcsönhatás (42), simaizomsejt proliferáció (1) vizs
gálatára is. Speciális szemészeti problémák, pl. a kísérletes cor
nea oedema (21) modellezésére is nyulakat használnak, de a di
abeteses retinopathia és a megváltozott retinalis microcircula- 
tio (19,23) kutatására kutya modellek is használatosak. A per os 
antidiabetikumok közül a szulfanilureák első és második ge
nerációs termékeinek a vérnyomásra, a perctérfogatra, a szív- 
izomzat kontraktilitására és a frekvenciára gyakorolt hatását 
szintén kutyákban vizsgálták (4). Alloxan kiváltotta diabeteses 
kutyák voltak a modelljei annak a kísérletnek is, melynek során 
a cyclooxygenase termékeinek szerepét vizsgálták a noradrena- 
lin okozta vasoconstrictióban (24).

Úgy tűnik, a macska azon kevés species közé tartozik 
-  hasonlatosan az előzőekben leírt nyúlhoz - ,  m elyben a 
hum án II. típusú diabeteshez hasonló anyagcserezavar 
kialakulhat. Ezekben az állatokban is k im utatható a 
szigetsejt amiloid polipeptid vagy amylin, mely csökken
ti az inzulin szekrécióját, és felelős lehet a kialakuló inzu

lin rezisztenciáért (29). Nem hum án főemlősök szintén 
használatosak a diabetes mellitus kutatásában. Spontán 
elhízott rhesusm ajm ok esetében megfigyelhető volt, 
hogy a csökkentett CH mennyiségű diétán tartott állatok 
esetében jó glucose tolerancia volt megfigyelhető, szem
ben a kontroll csoporttal, ahol korlátlan volt a táplálék
felvétel (20). Ugyancsak rhesusm ajm okban (Macaca m u
latta) vizsgálták a vázizmok glikogén szintetáz aktivitá
sát, a glucose-6-phosphat glucose átalakulásának arányát 
inzulinrezisztencia és NIDDM esetében (37).

Bár a pancreas átültetés nem  tartozik szorosan a dol
gozat tém ájához, de m int a cukorbetegség kezelésének 
egyik jövőbeli lehetséges kezelési m ódját -  mivel az ez 
irányú állatkísérletek alapozzák meg a hum án kezelés 
alapjait -  szükséges feltétlenül m egem líteni.Leírták dia
beteses m ajom  állapotának javulását m ikrokapszulált 
sertés szigetsejt xenotranszplantációját követően (47). 
A 70-es évek elejétől számos m unkacsoport hajtott vég
re diabetesessé te tt állatokon Langerhans-sziget transz
plantációt. A 80-as évektől előtérbe került a hetero- 
transzplantáció, m int a Langerhans-sziget átültetés al
ternatív m ódja, ahol a donor lehet szarvasm arha (18), 
sertés (28), vagy esetleg hal, m elynek különös előnye, 
hogy az endokrin  és exokrin állom ány független egy
mástól és ezért nincs szükség a kollagén „emésztéssel” 
való elkülönítésére (17). Ezekben az esetekben a beül
tetést követően a szokásosnál erélyesebb im m unsupp- 
ressio szükséges.

A kísérletek etikai szempontjai
A diabetes m ellitus kórélettanának és kóroktanának 
megismeréséhez igen jelentős m értékben járultak hozzá 
a kísérletes állatmodellek. Az állatkísérletek nélkülözhe
tetlen segítséget nyújtanak a kutatásban, de együtt járnak 
a kísérletező kísérletekben felhasznált állatokkal szem 
beni etikai kötelezettségekkel is. Ez utóbbi -  többek 
között -  azt jelenti, hogy az állatokat megfelelő körül
mények között kell tartani, az állatokkal megfelelő m ó
don kell bánni, fájdalmukat a legkisebbre kell szorítani. 
Az állatvédelmi szem pontokat a m agyar kutatóorvosok 
eddig sem hagyták figyelmen kívül. A kutatóknak az élet 
m inden form ájának tiszteletéből adódó elkötelezett
ségén túl, kodifikált szabályozási formákat is be kell ta r
tani hazánkban (2, 33). Állatvédelmi törvény hiányában 
az elmúlt évek alatt számos helyi szabályozó készült pl. az 
Á llatorvostudom ányi Egyetemen, a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemen, a Gyógyszerkutató Intézetben, az 
Országos Gyógyszerészeti Intézetben, az EGIS Gyógy
szergyárban és a Semmelweis Orvostudományi Egyete
men is, valam int az Egészségügyi Tudományos Tanács is 
készített hasonló céllal egy dokum entum ot. Szinte kivé
tel nélkül m indegyik alapjául az Európai Közösség dön
tési jogú, m iniszteri szintű szervezetének 1986. március 
18-i, 123. szám ú rendelete szolgál (21). Ez a dokum entum  
igen részletesen foglalkozik az állatkísérletekkel és az eh
hez igen széles körben kapcsolódó fogalmakkal, az állat- 
kísérletek alkalm azhatóságának kérdésétől az állattartás 
módjáig.

A fenti munka a Semmelweis OTE PhD Akkreditációs 
Programja keretében készült, „A hepatológia immunológiai és 
szabad gyökös vonatkozásai" című doktori program „A szén
hidrát és lipidanyagcsere kapcsolata a szabad gyökös reak-
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dókkal és szerepük az arteriosderosis kialakulásában” című 
alprogram részeként, az Egészségügyi Tudományos Tanács 
1-27/1994 számú, és a Zsigmond Diabetes Alapítvány 1995. pá
lyázata segítségével.
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KAZUISZTIKA

Máj csonkolást követő epesipoly megszüntetése
endoszkópos papillotomiával
(az endoszkópos szfinkterotomia atípusos javallata)
Seress Zoltán dr1, Csonka Csaba dr.2, Sulyok László dr.1 és Gergely Mihály dr.* *
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Szolnok, II. Belgyógyászati Osztály (főorvos: Sulyok László dr.)1 
Általános Sebészeti Osztály (főorvos: Radeczki Gábor dr.2

A szerzők 33 éves férfi betegük kortörténetét ism er
tetik. A fiatal állatgondozó jobb májlebenyét Echino- 
coccus-tömlő töltötte ki. Az elváltozást lényegében a 
jobb oldali májlebeny csonkolásával oldották meg. A 
m űtétet követő 5. napon a dréncsövön át külső epe
sipoly alakult ki, mely spontán záródási hajlam ot nem 
m utatott, ezért a 38. napon EST-t végeztek, melynek 
hatására az epecsorgás 24 órán belül megszűnt. Ilyen 
helyzetben az endoszkópos papillotom iát tartják opti
mális terápiának.

Kulcsszavak: máj-echinococcus, epesipoly, papillotomia

Stopping the bilious discharge after partial hepatecto- 
my by endoscopic papillotomy (the atypical indication 
of EST). The authors present the case of a 33 y old male 
patient. The young farm er suffered of a large 
Echinococcus (hydatid) cyst in the right lobe of his li
ver. The solution of the problem  was a practically atyp
ical righ t lobectomy. On the 5th postoperative day there 
was manifested a marked external bile fistula through 
the dra in  inserted at laparotomy, and the leakage con
tinued  until the 38th postoperative day, when after an 
endoscopic papillotomy the leak nearly immediately 
has closed. According to the authors, and some literary 
data published since, in cases of a postoperative exter
nal bile fistula the m ethod of choice seems to be the 
EST.

Key words: hydatid cyst of the liver (liver hydatoid disease), 
bile fistula, endoscopic papillotomy (EST)

Bő húsz év telt el azóta, hogy Classen és Demling (1), 
valam int Kawai és mtsai (7) bevezették az endoszkópos 
papillotom iát (endoszkópos szfinkterotomia: a további
akban EST) és ez az eljárás az endoszkópos vizsgálók, 
illetve laboratórium ok m indennapos rutinbeavatkozásá
vá vált. Hazánkban az első EST-t Papp János végezte 
1976-ban; munkatársaival erről írt ismertetése a követ
kező évben jelent meg az Orvosi Hetilapban (10). Az EST 
segítségével elsősorban az epevezető-kövesség oldható 
meg, az esetek döntő többségében hasmetszés nélkül. 
Emellett szuverén m ódszere a szfinkterszklerózis végle
ges és a papillatáji kis kiterjedésű elzáródások okozta m e
chanikus sárgaság átm eneti megoldásának, a definitiv 
m űtét előkészítésének, ily m ódon biztosítva az optimális 
körülményeket annak elvégzéséhez.

Az EST javallatait a hazai gyakorlat számára precízen 
foglalták össze Döbrönte közleményei (2,4). Felsorolásá
ban nem  olvasható az epesipoly, m int EST-vel m egold
ható patológiás állapot.

Rövidítések: ÉRC = endoszkópos retrograd cholangiográfia; ERCP = 
endoszkópos retrograd cholangio-pankreatográfia; EST = endoszkó
pos szfinkterotómia

2 Jelenlegi munkahely: Magyar Imre Kórház, Ajka, Általános Sebészeti 
Osztály
* Nyugdíjas

Saját esetünk észlelésekor nem  tudtunk arról, hogy 
külföldön van ilyen irányú tapasztalat -  azonban a máj 
jobb lebenyének eltávolítását követő többhetes epeszi
várgás ezt a megoldást józan megfontolás alapján jófor
m án kikényszerítette. Úgy véljük, hogy szerény tapasz
talatunk  a hazai betegek javára válhat, mivel az EST ilyen 
javallatáról a hazai szakirodalom ban eddig még nem  je
lent m eg közlemény.

Esetismertetés

P. L. 33 éves falun élő állatgondozó 1989. április 24-28. között az 
intézet urológiai osztályán feküdt makroszkópos haematuria 
miatt, melynek okára azonban nem derült fény. Május 2-tól 8-ig 
az infektológiai osztályon történt további kivizsgálása a 
vérvizelés, fogyás, lázas állapotok okának tisztázására. Ennek 
során a minőségi vérkép 16%-os eosinophiliája, valamint a hasi 
ultrahanglelet alapján a vesét lefelé nyomó, retroperitoneális, a 
májjal csak érintkező, mintegy 15 cm átmérőjű, cystosus kép
letet echinococcus tömlőnek véleményezték. így került a beteg 
május 8-án az általános sebészeti osztályra, amikor is a jobb 
bordaív alatt jól tapintható volt egy jókora, kétökölnyi, légző
mozgásokat követő tömött térimé (1. ábra).

Műtéti leírás (május 9., op.: prof. Gergely): Jobb oldali ívelt 
subcostalis behatolás, melyet a későbbiekben mindkét irány
ban meghosszabbítottunk. Az UH-lelettel ellentétben egyér
telműen intrahepaticus, hatalmas cysta volt a jobb májlebeny
ben, mintegy egészében kitöltve azt (2. ábra). Először kipre
paráltuk a ligamentum hepatoduodenálét, és katétert vezet-
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tünk alá (az esetleges időleges leszorítás céljából). Majd transz- 
fúziós védelemben kihámoztuk a máj állományából a hatalmas, 
vastag falú tömlőt, a nagyereket és epeutakat sorra lekötve -  
lényegében jobb oldali lebenyeltávolítás történt az epehólyag 
kimetszésével, megközelítve a j. lebeny nagy képleteit, melyeket 
izoláltunk, lekötöttünk és átvágtunk. Néhány utolsó véna el
látásával sikerült a csecsemőfejnyi feszes tömlőt egészében el
távolítani. A csonkolás felszínének revíziójakor egy felszínesen 
futó nagy epeút -  valószínűleg a ductus hepaticus sinister -  
oldalán kis sérülést észleltünk, epeszivárgással. Ezt 6 0-ás atrau- 
matikus öltéssel elvarrtuk. Öblítés, Spongostan-lapok, három 
drén. -  Átmenti vérnyomásesése a műtét végére rendeződött, 
ennek ellenére a beteget megfigyelésre a központi intenzív osz
tályon helyeztük el.

I. abra: A / echinococcus tömlő elhelyezkedésének testfelszíni 
vetülete (vázlat)

2. ábra: A máj jobb lebenyét kitöltő echinococcus cysta (vázlat)

A szövettani vizsgálatra küldendő preparátumról még a 
műtőben felvételeket készítettünk (3. ábra): A cysta jellegzetes 
ún „unoka”-tömlőket is tartalmaz.

Másnap a beteg az intenzív osztályról változatlanul stabil 
keringési állapotban visszakerült az általános sebészeti osztály
ra.

Szövettani vizsgálat (n. sz.: 3329/89.05.15. Uhrin K. dr.): 210 
g súlyú, 20 cm átmérőjű, barnásvörös felszínű egyrekeszes töm
lős képlet, falvastagsága 2-3 mm, heges, szívós tapintatú. A 
tömlő faláról leválva jókora kéttenyérnyi, vékonyhártyás fino
man egyenetlen belfelületű szürkésfehér képlet, valamint egy 
ugyancsak felvágott, 8x4 cm-es jellegzetes küllemű epehólyag. 
-  Szövetileg heges, hialinos kötőszövetből álló tömlőfal, lobsej
tes, sarjszövetes reakcióval a felszínen. A lobelemek között his-

tiocyták, lymphoplasmocytoid sejtek mellett nagy számban ta
lálhatók eosinophil leukocyták. A tömlőfallal összefüggésben 
lévő májszövetben granulomatoid jellegű gyulladás. Diagnózis: 
Cysta Echinococcica lobi dextri hepatis. Hepatitis chronica gra
nulomatosa peri- et intralobularis. Cholecystitis et perichole
cystitis chronica lymphoplasmocellularis med. grad.

Kórlefolyásából kiemelendő a posztoperatív 4. napon ész
lelt lázkiugrás, mely feltehetően az előfutára volt a következő, 5. 
napon a dréncsövek egyikén keresztül jelentkező epecsorgás- 
nak. A többi drént fokozatosan eltávolítva, ezt a csövet is rövidí
tettük, azonban a kötésen észlelhető epés átütés mértékét -  
amely mintegy 300 ml-re volt becsülhető naponta -  ez nem be
folyásolta. Közben mérsékelt anaemiáját vérkészítmények 
adásával rendeztük. Általános állapota kifogástalan volt, jól 
evett, testsúlya gyarapodott, széklete rendezett és barna volt.

3. ábra: Az eltávolított tömlő egy unokatömlővel, és az 
epehólyag

4. ábra: A májlebeny csonkolása után készült ÉRC-kép

Miután a sipoly spontán záródási hajlamot sem a cső rövi
dítésére, illetve cseréjére sem mutatott, felmerült a kérdés, hogy 
EST-vel csökkentve a fiziológiás epeúti nyomást, hatására nem 
lenne-e mérsékelhető vagy megszüntethető az epe nem kívánt 
ürülése?

Ezért a posztoperatív 38. napon, június 16-án előbb ERCP 
(4. ábra), majd EST történt (Seress Z. dr.): A Vater-papilla atípu- 
sos, szemölcsös küllemű. Először szelektíven töltődik a szabá
lyos pancreasvezeték. Pozícióváltás után telődnek a nem tágabb 
extrahepaticus és a máj bal lebenyének megfelelő intrahepati-

1872



cus epeutak. Az epesipolyt kirajzoló kontrasztanyag-elfolyás 
nagyobb nyomással végzett töltésforszírozás során sem látható. 
Ennek ellenére elvégezzük az EST-t. Vérzés nincs, az elfolyás 
akadálytalan.

A beavatkozás hatása drámai volt: a több mint öt hete jelen
tős mennyiségű epét vezető sipoly 24 órán belül bezáródott, a 
dréncső minden következmény nélkül eltávolíthatóvá vált. 
Mindazonáltal óvatosságból csupán a sipoly bőrnyílását egy 
kis, rövid és vékony csővel nyitva tartottuk, és egy héttel a be
avatkozás után a beteget hazabocsátottuk. Ellenőrzésekor tü
net- és panaszmentes, tökéletesen gyógyult volt, a továbbiak
ban kötözést sem igényelt.

Megbeszélés

Az EST roham os térhódítására jellemző, hogy az 1976- 
ban -  vagyis a hazánkban végzett első EST évében (10) -  
Magyarországon először kiadott népszerűsítő kézikönyv
ben (9) csak rövid említés szerepel róla, viszont 1978-ban 
Döbrönte m ár bővebben foglalkozik vele (2); majd pedig 
egyikünk (G. M.) nagy kockázatú idős szentesi nőbetegét 
1979-ben a szegedi I. Belgyógyászati Klinikán m ár sür
gősségi javallattal végzett EST-vel gyógyították meg (3).

Egyébként ez utóbbi közlemények vezető szerzője 
foglalta össze később igen didaktikusán az EST javalla
tait -  és ritkább indikációit -  a 80-as évek gyakorlatának 
megfelelően (4).

A terápiás endoszkópia helyes javallattal, jó techniká
val és nagy gyakorlattal végezve pótolhatatlan segítséget 
jelent betegnek és orvosnak egyaránt. Bár az epesipolyok 
kezelésére a külső vagy belső epeúti drént m ár a 80-as 
években alkalmazták, az EST ilyen javallattal csak az év
tized végén m erült fel, m int a drén vagy műtét alterna
tívája. Hazánkban ez a javallat alig ism ert és használt.

Esetünkben a csupán ráérzés alapján és m inden ide
vonatkozó ismeret hiányában elvégzett beavatkozás 
azonnali megoldást jelentett. M iután az EST előtt elvég
zett ÉRC nem  rajzolta ki a sipoly eredését és útját, nem 
tudjuk, hogy az epecsorgás a m űtét során észlelt és ellá
tott nagy epeút sérüléséből, avagy egy másik epeútból, 
valahol' a csonkolási felszínen, származott-e? Ez a kérdés 
azonban teljesen akadém ikus -  a lényeg az, hogy az epe
utak élettani nyomásának csökkentésével a hosszú sipoly 
jóform án azonnal bezáródott. Azt, hogy az ÉRC során a 
kontrasztanyag nem lépett ki az epeutakból, azzal m a
gyarázzuk, hogy sipoly feltehetően csak élettani nyomá
son álott fenn, magasabb nyomás esetén (kontrasztanyag 
beadása) időlegesen elzáródott, illetve az EST okozta ta r
tós nyomáscsökkenés következtében, mint már em lítet
tük, azonnal bezáródott.

Jóval a beteg észlelése és kezelése után olvastunk az 
EST ezen speciális javallatáról. 1990 augusztusában olasz 
szerzők három és fél év alatt észlelt 13 posztoperatív epe
sipoly esetéről számoltak be, akiket EST-vel és nasobili- 
aris drenázzsal kezeltek (5). Az esetek többségében -  10

alkalommal -  az epecsorgás egy-két héten belül meg
szűnt. Érdekes, hogy az egyetlen echinococcus eltávolí
tást követő maszív fistula gyógyulása mintegy két hóna
pot igényelt -  további percutan  ún. transkehr (a T vagy 
Kehr-csövön keresztül behelyezett) drén mellett (5).

Dán szerzők 32 posztoperatív epesipoly kapcsán azt 
tapasztalták, hogy a fő epevezetékek sérülése általában 
nem  volt befolyásolható endoszkóposán, de a 26 m ara
dék esetben a belső drenázs (22 beteg), illetve az EST (4 
eset) a külső sipolyt egy héten belül megszüntette (8)! 
(Ez a közlés amellett szól, hogy betegünk epesipolyának 
forrása feltehetően nem a nagy epeútm űtétnél észlelt és 
ellátott sérülése volt.)

A nemzetközi szinten sem túl sok tapasztalat ellenére 
összefoglalóan megállapítható, hogy az epeutakon vagy 
májparenchymán végzett m űtéteket követő külső epe
sipolyok -  sőt epeperitonitis, illetve cholascos -  eseteiben 
a betegek többsége percutan vagy endoszkópos drenázs- 
zsal, de elsősorban EST végzésével további m űtét nélkül 
m eggyógy íth ától

Saját szerény tapasztalatunk is ösztönzött arra, hogy a 
sikeresen kezelt beteg kórlefolyásáról nemzetközi fóru
m on beszámoljunk(6).

Esetünk azt a régi felfogásunkat is reprezentálja, hogy 
nem szabad hagyományosan operálni azt a betegséget 
vagy szövődményt, mely endoszkópos úton is gyógyít
ható!

Ami magát a -  ritkán -  frissen felfedezett echonococ- 
cus fertőzést illeti, az jó eséllyel kezelhető konzervatív 
úton (Albendazole 2x 400 mg), míg a m ár kialakult, idült, 
vastag falú tömlő gyógyítása jelenleg csak m űtéttel lehet
séges.

IRODALOM: 1. Classen, M., Demling, L: Endoskopische 
Sphinkterotomie der Papilla Vateri und Steinextraktion aus 
dem Ductus Choledochus. Dtsch. Med. Wschr., 1974, 99, 
496-497. -  2. Döbrönte Z., Demling, L. és mtsai: Endoscopos pa- 
pillotomia és kőeltávolítás. Orvosképzés, 1978,53, 122-128. -  3. 
Döbrönzte Z., Nárai Gy., Gergely M. és mtsai: Endoscopos papil- 
lotomia és epekőeltávolítás heveny cholangitisben -  urgens pa- 
pillotomia. Orv. Hetil., 1980,121, 508-511. -  4. Döbrönte Z.: Az 
endoscopos sphincterotomia ritkább indikációi. Magy. Belorv. 
Arch., 1990,43, 245-250. -  5. Foco, A., Garbarini, A., Franchello, 
A. és mtsai: Management of Postoperative Bile Leakage with 
Endoscopic Sphincterotomy (EST) and Naso-biliary Drain 
(NBD). Hepato-Gastroent., 1990, 39, 301-303. -  6. Gergely, M., 
Csonka, Cs., Seress, Z.: An unusual indication of endoscopic pa
pillotomy. 3rd World Congress of World Association os HPB 
Surgery, 3-8 June London, 1990; in HPB Surgery, 1990,2, (Suppl. 
BT 038), 572. -  7. Kawai, K., Akasaka, Y, Yamaguchi, K. és mtsai: 
Endoscopic sphincterotomy of the ampulla of Vater. Gastroin- 
test. Endoscopy, 1974,20, 148-151. -  8. Mortensen, ]., Kruse, A.: 
Endoscopic management of bile leaks. Br. J. Surg., 1992, 79, 
1339-1341. -  9. Papp J. (szerk.): Gastrointestinalis endoscopia. 
Gyakorló orvos könyvtára 180. Medicina, Bp., 1976,131.0. -  10. 
Papp J., Kollin É., Tulassay Zs. és mtsa: Endoscopos papilloto- 
mia. Orv. Hetik, 1977,118,1535-1537.

(Seress Zoltán dr., Szolnok, Tószegi u. 21.5000)

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok le a d á sá n a k  ha tá ride je  a la p  m eg je lenése  e lő tt 40 nap, a 6 hetes 
nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Hungarica Kiadó Kft.
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Tájékoztató az sorozatról

SH atlasz SH atlasz

D. Heinrich-M. Hergt:

Ökológia (2. kiadás)

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.

Ökológia
122 K fnrtokR  2223 i&tffswS

S. Silbernagl—A. Despopoulos:

Élettan (2. kiadás)

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.

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.

Biológia

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

Élettan .......................pld. 1790,—  Ft
Biológia .......................pld. 1890,—  Ft

Ha mind a négy kötetet megrendeli, 15% kedvezményt kap!

Megrendelő neve, cím e:...........................................................................................................................................................................................................
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SH atlasz Ökológia ....................... pld. 1280,— Ft SH atlasz
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HORUS

A himlő elleni Jenner-vakcináció 200 éves évfordulójára

A him lő, variola vera -  az emberiség egyik  legjelentő
sebb, pusztító, járványos betegsége -  az 1700-as évekre az 
egész m odern  világot elárasztotta. Az általános fogé
konyság, a magas kontagiozitás miatt földrészekre kiter
jedően, széles körben terjedt el és endém iás jelenlétét 
időről időre felcsapó, hatalm as epidémiák súlyosbítot
ták.

A him lőről szóló inform ációk a tö rténeti kor kezde
téig követhetők vissza. Európába feltehetőleg Ázsiából, 
Afrikán keresztül érkezett, szóródásában a háborúk és 
nagy népmozgások, pl. a keresztes hadjáratok  jelentős 
szerepet játszottak. Igen koraiak azok a megfigyelések is, 
hogy a him lő átvészelése után újabb megbetegedés ve
szélye nem  fenyeget; védettség marad vissza. Számos fel
jegyzés van arról is, m iként próbáltak mesterségesen lét
rehozott enyhe betegséget és annak révén védettséget ki
alakítani. Ezek a próbálkozások azonban, amelyeket va- 
riolizációnak neveztek, veszélyesek voltak az oltott egyén
re és a közösségre egyaránt. Nemritkán halálos végű lett 
az a him lő, amelyet mesterséges inficiálással hoztak létre; 
m ásrészt a beoltással indukált betegség, a természetes 
úton szerzett formához hasonlóan, nagym értékben ragá
lyos volt és a belőle eredő további megbetegedések már 
nem enyhe formában zajlottak, hanem a természetes 
him lőhöz hasonlóan, súlyos lefolyásúak voltak.

A variolizációt az 1700-as évek Angliájában, az igen 
kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, általá
nosan alkalmazták. Az eljárás a mai kor em bere számai a 
szokatlannak tűnik, azonban akkoriban az orvosi be
avatkozások esetenként kíméletlenül fájdalm as jellege 
közism ert és általánosan elfogadott volt. Jenner, aki isko
lás fiúként maga is variolizáción esett át, ekképpen szá
mol be az oltásról és annak  körülményeiről: „Az oltás 
előtt 6 héten át rendszeresen véreztettek és gyógyszerek 
segítségével purgáltak; igen keveset adtak enni. Azután 
egy úgynevezett oltó istállóban helyeztek el sokadma- 
gammal, és ott tartottak a betegség szörnyű állapotában 
is.” A vérvételek sorozata, a rendszeres hashajtás és az 
éheztetés -  az akkori orvosi gondolkodás szerin t -  a test
nek az oltás előtti „m egtisztítását” szolgálta.

Eduard Jenner doktor az angliai Gloucestershire gróf
ság Berkeley helységében praktizált. M ár korábban is 
többször hallott a falusi emberek, főleg a tehenészetben 
dolgozók tapasztalatairól, mely szerint ha tehénhimlőt 
vészel át valaki -  általában a kezén, fejés közben történt 
fertőzést követően - , m entesül a valódi h im lős megbe
tegedéstől. Mint a falu orvosa rendszeresen gyűjtötte az e 
tém áról szóló népi tapasztalatokat és adatokat, és amikor

m ár kellő információ gyűlt ősze, elhatározta a feltételezés 
kísérleti körülm ények közötti igazolását.

1796. május 14-én James Phipps nevű, egészséges 8 
éves kisfiú karján sebzést ejtett, és ezen át egy fejőnő ép
pen zajló tehénhim lős hólyagjából származó nyirkot 
inokulált. A gyermek az oltás utáni 7-10. nap között a te
hénhim lő ism ert tüneteit mutatta, és abból szövődm ény
mentesen gyógyult. Július l-jén a gyermeket azután való
di himlős hólyag bennékével oltotta be; a him lőnyirok 
betegséget nem váltott ki. Néhány héttel később Jenner a 
provokálást megismételte, a fiút ismét fertőzte himlős 
hólyag tartalmával, megbetegedés ezt követően sem ala
kult ki. így igazolódott tehát, hogy a tehénhimlővel tö r
tént fertőzés védelmet nyújt a variola v® 'val szemben. 
Jenner vizsgálatait még további két évenyát folytatta, és 
am ikor m egdönthetetlen bizonyítékok sdlpzata volt b ir
tokában a tehénhim lő védőhatását i lle tő n , akkor írta 
meg jelentős felfedezéséről és tapasztalatairól könyvét, 
ami „An inquiry into the Causes and&Effects o f  the 
Variolae Vaccinae, By Eduard Jenner, London, 1798” cím
mel jelent meg.

Jenner felfedezése elismerést és ellenfezést egyaránt 
kiváltott. Ellenkezés részben a variolizátorok, részben 
pedig a nagy tekintélyű Malthus és iskolája részéről je
lentkezett. Előbbiek tiltakozását anyagi okok motiválták, 
utóbbiak a népesség szaporodásának felgyorsulásától, il
letve a következményes élelmiszerhiánytól tartva tám ad
ták keményen a him lő pusztításával szemben védelmet 
nyújtó eljárást. A vakcinációt azonban ham arosan mind 
több európai és am erikai állam fogadta el és vezette be. 
Hazánk egészségügyi hatóságai is korán felism erték a 
felfedezés jelentőségét és megtették a szükséges lépé
seket előbb az oltás, m ajd az újraoltás elterjesztésére, ké
sőbb kötelező jelleggel való bevezetésére (1876). A Föld 
m odern  államaiban a himlős megbetegedések szám a az 
oltások végzésének arányában rohamosan csökkenni 
kezdett, és az endém iás gócokat sorra felszámolták. Ez 
természetesen nem m ent minden nehézség nélkül; így 
hazánkban is, a Jenner-vakcináció bevezetésének 100. év
fordulóján tarto tt ünnepi megemlékezésében (1. ábra) 
Hőgyes Endre professzornak szinte m agyarázkodnia kel
lett az eredmények és az oltás közötti összefüggést illető
en, és külön statisztikai felmérés hangzott el annak iga
zolására, hogy m iképpen függ össze az oltások kö
vetkezetes véghezvitele a megbetegedések szám ának 
csökkenésével. Hőgyes Endre az oltás kiemelkedő jelen
tőségét hangoztatta és méltatásában hangsúlyozta, hogy 
„Jenner még életében elérhette, hogy védőoltásaival több
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ORVOSI HETILAP.
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Alapított;* Mai kusovszkv Lajos d r 1857-ben

KIADÓ T U L A JD O N O S ES FELELŐS SZERKESZTŐ H Ő O Y E S  ENDRE EGYETEM I T A N Á R ,

A  védőhimlő-oltás százéves felfedezésének emlekére
tartott

J e n n e r - ü n n e p i  e l ő a d á s o k
a budapesti kir. orvoxegyesliletben INÍHi. Mteptewlicf I l  dikén.

I.
Jenner éa a  védottáaok  tana.

F'tkilwn UŐgye* Emim laaár,
A* cím ti It hónapokban volt máz éré annak. hogy Jcmn i 

el*'» döntő kísérletét megkezdte é s  Lefejezte azon m-pliagyom.tny 
éa ntegi-lózó kísérleti 'u»r’J 
lódások alapján benne élő sej 
le ie«  bebizonyítására. bogy 
a tehénhiiáló emberről cm 

j bérré ja átvihető é t  hogy 
az védelmet nytljt a* emberi 

' szervezetnek a himlővel való 
f«rtó*é# ellenében

A döntő kísérlet maira 
a következő volt; 175W.

: május 14 dikén egy 8 éve*
-PMpp* név# egészségre* hu 
; karjának két m.e. % hüvelyk 
; nyí hosszti bóraebébe tebén 
j himlő anyagot oltott, egy 
J,8arab Kelme# aevfi fiatal 

ilcány kezén levő lekén 
»1*1« pn «tatából, a ki e 

gszdaj* tehenétől fejé«
íküibeti kapta. A bőr metszett 

* ‘ ‘ beli ibeli jeteatéfeket 
kevés különb 

ugyanazoknak találta 
variola vera a véd 
elati «altjaiban. 

akkor, mint isme 
általános divatban v«l 

j általános tünetek a 
a 7-dik napon jelentke* 
kiafoku kellemetlenség 

**é*é»ei az a villában a
napon pedig kisfoki!

étvágytalan 
éa fejfijiata l. A* egész 
napon rosszul érezte 
a fii. a* éjjelt nvttg 
«öltötte e l;  a líí-dtk 

azon lm n m ir sémin i 
volt, A betiltás

a szokott porkképzö 
lehátnlás és irg vissza

égj mutatkozott, miül *  variola beoltás után, a lett 
Sr" ,®' nagyobb injaira kiterjedő ernptiók. nagyobb foké láz és

Jenner Edosrá ‘J I

elrvrtUég axonban, mint annál szoktak jelentkezni, itten nem 
mutatkoztak. julius l en. tehát -ti nap uinlva a vaeetna
beoltása Illan tette meg .1 döntő kísérleti vizsgálatot arra 
vájjon a hu a ki a tehénhimlő (»eoltáa után a fentebbi enybén 

j lefolyó bajt állót te kereezttíl, biztosítva van e  a variola eőnta 
giuai ellenében í  Néhány felületes szúrt és kareznlt sebet ejtett

a tiuuak mindkét karján 
jól bedörzsölte azt variolá* 
anyaggal, a  melyei akkor 
kA zcetirail vett egy vari« 
lás beteg pustniajából. Fogain 
zás nem történt; a hónak 
nem leli semmi haja. Néhány 
hónap múlva ismételte c 
prólia infectiőt: ha&mlúképen 
minden következmény oél 
km. /</jr J> Mtifr iejtdm c
mtUnitll: it nép hite ét a t  «"> 

hypothesise k i í r t é t  léajMtjir
tHÜiatfiit,

K maga ban véve egy 
Kzcränek látszó kísérlet —  
m ist tudjuk — történeti je  
lentóségávé vált, ogy gyakor 
lati mint tudományos nagy 
következwényetbm . tJvakor 
lati szempontb«'d azért, mert 
a variotával való nem veszély 
télén himlő eile« * édnltá* 
njődatterét, az u. n. varioltsa- 
ttőt egy szelíd és minden 
veaaély* nélküli módszerrel, a 
va<-< inatiőval helyeítesitvén, 
lehetővé tette azt. hog? a 
hitnlöjárványnk elleni véde 
kezzói e propby laktikn» mod 
szere gyorsan és világszerte 
elterjedjen és milliókra menő 
enibcrélet megmentójévé vál
jon ; tudományi»» * te tu pont 
tad azért, mert ez ered 
ményébea frappant hutása 
kísérlet mindjárt megragadta 
es annak ismétlésére tekéié- 
teaitésére ösztönözte a tado- 

•Zodtl f»jz.i után . ináttyos elm éket és felkeltette
vágyukat arra hogy hasonló 

kísérletezés utján más pusztító fertőző betegségekkel szemben 
is keresio-k és kutassák a védekezés hasonló fegyverét.
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emberi életet mentett meg, m int amennyit a nagy Napó
leon saját ambíciójának felá ldozott”.

Míg a Föld gazdaságilag fejlett országaiban a himlő 
megelőzése terén ham arosan szép eredmények születtek, 
nem  ez volt a helyzet a fejlődő országokban. Itt ugyanis az 
egészségügyi infrastruktúra fejletlensége folytán a vario
la még a XX. század első felében is igen jelentős köz
egészségügyi-járványügyi poblém a maradt. Ez az állapot 
nem  csupán az illető fejlődő országok lakosságát veszé
lyeztette folyamatosan, hanem  a közlekedés m ind  gyor
sabb volta és a kapcsolatok tömeges méretűvé válása kö
vetkeztében a betegségnek a fejlett országokba történő 
behurcolása is állandó, fenyegető veszély volt. A Világ
egészségügyi Szervezet 1966-ban m eghirdetett hatalmas 
volumenű himlő eradikációs programja azonban siker
rel járt. A siker 1977-re teljesedett ki, ekkor fordult elő az 
utolsó, természetes úton bekövetkezett variola, és ettől 
kezdve Földünk himlőmentes.

Jenner felfedezését azonban nem kizárólag a himlő 
megelőzése terén elért eredm ények alapján kell kiemel

kedő fontosságú eseménynek tekinteni, hanem, am int azt 
a 100 éves évforduló alkalmával Hogy es Endre is hangsú
lyozta, Jenner a vakcináció kidolgozásával a fertőző be
tegségekkel szembeni specifikus védelem koncepcióját is 
megteremtette. A himlőoltás kiindulási pontja annak  a 
jelentős sikersorozatnak, am elynek eredményeképpen az 
orvostudom ány számos fertőzéses betegséget képes ma 
m ár védőoltások segítségével megelőzni. A vakcinológia 
napjainkra a himlőnyiroktól a legmodernebb DNS-vak- 
cinákig jutott el, rendelkezésre állanak a m odern  vak
cinák, a konjugált, valamint a rekombinációs technikával 
előállított oltóanyagok. A 200 évvel ezelőtti bátor és érté
kes kísérlet eredménye -  szám os további kutató m unká
jával gazdagodva -  sikerrel ível át napjainkra is.

IRODALOM: 1. Hőgyes Endre: Jenner és a védőoltások tana. 
Orv. Hetil., 1896,40, 466. -  2. Allan Chase: Magic shots; William 
Morrow and Company, inc. New York,1982,41-83. old.

Budai József dr.

A Magyar Electroencephalographiai (EEG) Társaság krónikája

Az agyvelő spontán bioelektromos tevékenységére állatban első 
ízben az angol Richard Caton (1842-1926) hívta fel a figyelmet 
(13). A kérdés korai fejlődésével, a módszer kezdeti alakulásá
val. M. A. B. Brazier foglalkozott (1). Hans Berger (1873-1941) 
jénai ideggyógyász professzor 1929 és 1938 között 23 köz
leményben írta le az electroencephalographia módszerét és el
ső tapasztalatait emberen (14). Nagyjából századunk első ne- 
gyedének-felének nagy technikai fejlődéséhez fűződik a sok- 
csatornás elektronikus erősítők és regisztrálóberendezések ki- 
fejlesztése és sorozatgyártása, amelyek közé az electroencepha- 
lographiás (EEG) berendezések is tartoznak és amelyekkel mód 
nyílt a zárt koponyában zajló egyes kóros folyamatok termé
szetének megismerésére és lokalizálására. Ezzel megnö
vekedett az EEG-készülékeket tervező és előállító konstruktő
rök, de az EEG-felvételeket, -regisztrátumokat értékelő orvo
sok, főként ideggyógyászok és a készülékeket kiszolgáló tech
nikai szakemberek iránti igény.

Magyarországon Sántha Kálmán (1903-1956) pro
fesszor (5,6,7,8,10,11,12) 1941 decemberében lett a deb
receni Idegklinika igazgatója és az 1936-1937. években a 
montreali Penfield-nél tö ltött tanulmányútja alkalmával 
-  m int Rockefeller-ösztöndíjas -  ismerte meg az electro- 
encephalographiát és győződött meg felhasználásának 
sürgető szükségességéről. Ezért 1947-ben Párizsba küldte 
a debreceni klinika fiatal, tehetséges adjunktusát, Juhász 
Pált, hogy sajátítsa el a központi idegrendszer új intra- 
kraniális, non invazív vizsgálómódszerét, ism erje meg al
kalmazhatóságának határait.

Juhász Pál, a párizsi Charcot Klinikán 1947-1948-ban
I. Bertrand és H. Fischgold m ellett szerezte m eg a szük
séges alapismereteket, tanulm ányútjáról hazatérvén ta
pasztalatairól cikksorozatban számolt be (3).

Az első M agyarországon működő EEG-készüléket 
(Grass, USA) 1948 novem berében állították a diagnoszti
ka szolgálatába a debreceni egyetem Idegklinikáján. A

következő évben a. pécsi egyetem  Élettani Intézete kapott 
egy Kaiser (dán) gyártm ányú, tintaírós EEG-készüléket, 
ahol Lissák Kálmán professzor (1908-1982) és m unka
társai dolgoztak feltételes reflexes kísérleteiken, de alkal
m anként emberen is végeztek (Grastyán Endre és Hasz
nos Tivadar) egy-egy klinikai diagnosztikai vizsgálatot a 
Környey-Klinika agydaganatos betegein.

A háború után újjáalakuló „népi dem okratikus” had
sereg honvédorvosi karán az idegorvosi, idegsebészi 
m unka megszervezésével Juhász Pált bízták meg, aki or
vos ezredesként, mint főideggyógyász vette kézbe az ideg
elmeorvosi szolgálat irányítását. Budapesten, a Központi 
Katonai Kórházban 1950-ben EEG-laboratóriumot is be
állított egy 4 csatornás Garceau konstrukciójú készülék 
alkalmazásával.

A kezdeti nehézségeket technikai akadályok, gyakorlat
lanság és regisztrálópapír-hiány jelentették, ami miatt a hőírós 
szerkezetet át kellett alakítani a regisztrátumot viaszos papírra 
karcoló tűkre. A regisztrátumok értékelését ugyancsak a 
felvételek technikai hiányosságai nehezítették. A vizsgálatokat 
kezdetben maga Juhász Pál és a vele Debrecenből érkezett Iván 
László idegsebész, a koreai háború veteránja, ugyancsak Sántha 
tanítvány, végezték. A laboratórium munkájába bekapcsoló
dott Csorba Antal orvos alezredes, aki később ezredesi rendfo
kozattal a Honvéd Központi Kórház Idegosztályának vezetője 
lett. Az EEG-laboratórium munkáját ezt követőleg Nagy Tibor 
adjunktus irányította, aki később az Országos Ideg- és Elme
gyógyintézetben lett az EEG-laboratórium főorvosa. A leleteket 
időközben számosán szignálták: így Magyar István, a buda
pesti Elmeklinika későbbi igazgatója, a Svájcba származott Fo
dor Tamás és mások.

A laboratórium  vezetését végül hosszabb időre Walsa 
Róbert vette át, aki azt nyugdíjba vonulásáig (1983-ig) 
továbbfejlesztette. A laboratórium  tartósan ellátta a kó r
ház ideg-elmeosztálya, idegsebészete és egyéb osztályai 
beteganyagán kívül a Honvédség egész ambuláns beteg
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forgalmát, sőt kezdetben az egész országban felmerülő 
EEG vizsgálati igények egy részét is kielégítette. 1954- 
1955-ben átmenetileg feladatához tartozott az Országos 
Idegsebészeti Tudományos In tézet (OITI) traum ás, tu 
m oros és postoperativ beteganyagának ellátása is, a fel
vételeket Obál Ferenc értékelte, am it később, 1955-ben -  
az OITI önálló laboratórium ának megindulása után, 
folytatott -  egészen szegedi egyetemi tanári kinevezé
séig. Míg végül 1958-ban Tomka Imre váltotta őt fel, aki 
1973 és 1981 között a társaság főtitkára volt.

A szegedi egyetemi Idegklinika 1958-ban gyarapo
dott egy Kaiser gyártmányú EEG-készülékkel, amellyel 
Vargha Miklós végezte vizsgálatait.

Azok az orvosok, akik tisztázatlan eseteikben segítséget 
kaptak az EEG-vizsgálatoktól, szorgalmazni kezdték azok 
jobb megközelíthetőségét. Erre azonban a kor valutakímé
lő gazdálkodása egyelőre nem  nyújtott lehetőséget. Elhatá
rozták hát, hogy itthon létesítenek EEG-készüléket előállító 
üzemet, amelyhez azonban rögös és kalandos út vezetett.

Miután az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben 
házilagosan kezdtek barkácsolni EEG-készülékeket egy meg
szállott fizikusnő és egy franciaországi tapasztalatait itthon 
hasznosítani próbáló EEG-műszerész (Straussman, Sik Nán
dor) segítségével, aki Párizsból nagy mennyiségű EEG-alkat- 
részt is hozott. Az ezekből konstruált kezdetleges, rádiócsöves 
EEG-apparátusokat a Semmelweis OTE Kórélettani Intézetében 
és az ELTE Élettani Intézeté ben helyezte üzembe. Idővel a Bu
dapesti Orvosi Műszergyár (BŐM) „leleplezte” az OITI „il
legális” EEG-üzemét, szakembereivel együtt kisajátította és 
áttelepítette egy kovácsműhelyre emlékeztető fészerbe, ahol 
primitív körülmények között fejezték be az első, pianínót 
idéző, selejtes elektroncsövekből összeállított néhány EEG-ap- 
parátust, ennek megfelelő teljesítménnyel. Itt, ezt követően 
(1959 után) több EEG-készülék született, amelyekből vidéki 
kórházakhoz került egy-egy megbízhatatlan példány.

Időközben a Gyógyászati Segédeszközök Gyárába költöztet
ték a műhelyt, míg végül méltóbb kezekbe, az újonnan alakult 
esztergomi Elektronikus Mérőkészülékek Gyárába került, ahol 
már szakmérnökök gondoskodtak korszerűbb konstrukciók 
tervezéséről és gyártásáról. Nagy Tibor személyében pedig or
vos tanácsadó felügyelte nagy ügybuzgalommal a gyártást. 
Ekkor már exportambíciók serkentő hatása is mutatkozott.

M iután a lehetőségek m egterem tették a hazai EEG-la- 
boratórium ok számának növelését, a szakma további fej
lesztését a szakemberek képzése is egyre inkább szüksé
gessé tette, hogy az EEG-gel foglalkozó orvosok társaság
ba tömörüljenek, érdekeiket, igényeiket érvényesíthes
sék, műszerparkjukat fejleszthessék és szükségleteiket 
megfelelően kielégíthessék. A M agyar EEG Társaság te
hát 1957. május 31-én a budapesti Honvéd Központi Kór
ház tanácstermében megtartotta első tudományos ülését, 
melynek keretében a társaság is megalakult (1. ábra), 
helyesebben csak megalakult volna, ha az 1956-os forra
dalm i események következményeképpen változatlanul 
ható gyanakvás nem befolyásolta volna a hatalm at ab
ban, hogy meggátolja az értelm iséget bármiféle csopor
tosulásra való törekvésében. A társaság ennek ellenére 
m egtartotta alakuló ülését és elfogadta alapszabályzatá
nak tervezetét, amelynek első vázlatát Obál Ferenc és 
Juhász Pál professzorok írták  alá. 28 alapító tagot a tá r
saság tagjaiként felvettek és titkos szavazással megvá
lasztották annak vezetőségét, elnökké Lissák Kálmánt, 
titkárnak Juhász Pált, jegyzőkönyvvezetőnek Obál Feren
cet, pénztárosnak Kajtor Ferencet, a debreceni Idegkli
nika tanársegédjét.

1957.
Ex t v  május 31-én d*. 9 órai kezdettel a Honvéd Kórház (Bp.. XTH. 

Robert Károly körút 44.) tanácstermében tudományos cég-ülést tartunk a k i 
vetkező programmal:

T. Asydfigannlok ccg. dingnosztikójának problémái t. Hasznos T ivadar — 
M adarász István  né 2. Obál Ferenc — Juhász Pál 3. Walsha Róbert 4. V argha 
Miklós — Somogyi István.

II. 5. Ka j tor Ferenc A hippocampus elektromos tevékenysége halán ték- 
lebenyt epilepsziásoknál. 6. Magyar István: Schizophrenias betegeken végzett 
eeg-vizsga In tok. 7. Csorba A ntal — Aszalós Zoltán: Spontán altgnorhoás állapo
tok oog-vizs gá lat a . 8 Somogyi István — V arglia Miklós — Húszak István: T a
pasztalataink  latens pathológiás agyi elektromos aktivitások szavahihetőségivel 
kapcsolatban. 9. K ajtor Ferenc — Nagy Tibor: Adatok az éjjeli epilepsziás 
roham ok struk tu rá lis  kapcsolataihoz, 10. M agyar István; Macska agy velő 
elektrom os tevékenységének változása Largacti] és Serpasil hatására. 11. Be
kén y György — K ralt Franciska — Moussong-Kovács Erzsébet: Eeg-vizsgála- 
tok halm ozott és kezelés kapcsán. 12. Madarász István, Grastyán Endre, Csa- 
vaky A ndrás, Kékesi Ferenc: A tájékozódási reflex kialvásának eeg, vizsgálata.

IIT. M agyar eeg-társaság megalakítása.

1. ábra: Meghívó és program a Magyar EEG Társaság (első) 
alapító ülésére

A vezetőség ezt követően engedélyt kért az Egész
ségügyi M inisztériumtól a társaság m egalakulására, 
amelyre a Tudományos Tanácstól postafordultával a lé
nyeget kerülgető, nemleges válasz érkezett azzal az ígé
rettel, hogy a tudományos társaságok kérdésének rende
zése „folyamatban van” és m egalakulásukra „rövidesen 
sor kerülhet”. Mindazonáltal úgy tekintettük, hogy tá r 
saságunk megalakult, évente tudom ányos üléseket ta r 
to ttunk  közgyűléssel. Az ülésekre levélben körözhető 
m eghívót és programvázlatot küldtünk tagjainknak, és 
az ülések program ját következetesen m eghirdettük az 
Orvosi Hetilapban és az Ideggyógyászati Szemlében.

A  Nem zetközi EEG Társaság (International Fede
ration o f  Societies for Electroencephalography and Clini
cal Neurophysiology) még 1957-ben tagjai sorába fo
gadott, b ár a nemzetközi tagsági díjat nem  volt m ódunk 
átutaltatni.

A vezetőség 1966. március 22-én újra kérte felvételün
ket az újonnan alakult MOTESZ (Magyar Orvostudomá
nyi Társaságok és Egyesületek Szövetsége) tagegyesülete
inek sorába. A válasz azonban előbb ism ét elutasító volt 
azzal az indoklással, hogy a tagegyesületek közé csak a 
szakszervezet vezetése mellett m űködő szakcsoportokat 
és az Akadémiához tartozó tudom ányos társaságokat 
veszi fel. Kérésünket a MOTESZ, m egalakulását követően 
mégis továbbította az Egészségügyi M inisztérium nak, 
mely végül 1967. január 4-én hozzájárult az engedélye
zéshez és felszólította a vezetőséget, hogy dolgozza ki az 
alapszabályt és hívja össze az alakuló közgyűlést. A tá r 
saság m egalakulásának éveként ezenközben változat
lanul az 1957. év szerepelt.

Az 1958-1966. években a társaság rendszeresen m eg
tarto tta  évi tudományos üléseit, amelyek során az egyes 
m űködő laboratórium ok vezetői, orvosai beszám oltak 
tevékenységükről, eredményeikről és fejlődésükről. 
Ugyancsak rendszeresen tarto ttunk  továbbképzéseket, 
tanfolyam okat az érdeklődő orvosok, főleg ideggyógyá
szok, gyermekgyógyászok és a laboratórium okban m ű 
ködő asszisztensek részére. A tudom ányos üléseken el
hangzott előadásokról összefoglalások jelentek m eg 
részben magyarul az Ideggyógyászati Szemlében, rész
ben angol nyelven az EEG Journalban, noha a közlésért 
járó díjat erre a célra sem utalhattuk át.

A hivatalos megalakulásig összesen 10 tudományos ülést 
tartottunk, főleg egyetemi idegklinikákon (Budapesten, Pé-
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esett, Debrecenben és Szegeden), ill. az Orvosszakszervezet 
székházában és az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet ren
dezésében. Az előadások színvonala ülésenként emelkedett. 
Eközben számosán vettünk részt nemzetközi kongresszu
sokon, továbbképzéseken, kurzusokon, esetenként saját tapasz
talatainkról szóló beszámolókkal is.

Juhász Pál főtitkár 1965-ben arról szám olhatott be, 
hogy „ma m ár félszázat is meghaladja a m űködő EEG- 
készülékek száma” (4).

1967. augusztus 11-én végre hivatalosan is megala
kulhatott a Magyar EEG Társaság, melynek elnöke 
Lissák Kálmán akadémikus, főtitkára Juhász Pál egyete
mi tanár, pénztárosa Walsa Róbert lettek. A vezetőség tag
jai: Ádám  György akadémikus, M olnár László egyetemi 
tanár, Nagy Tibor főorvos, Fehér Ottó egyetemi tanár.

Lissák Kálmán akadémikust a vezetőség 1981. június 
26.-i ülésén tiszteletbeli örökös elnökévé választotta, ettől 
fogva a társaság elnökévé Obál Ferenc egyetemi tanárt 
választotta.

A társasági tagok száma a kezdeti 28 alapító taglét
számról a hivatalos megalakulás idején becsült mintegy 
75 főről 1973-ban 175-re emelkedett, 1981-ben elérte a 
219 főt, majd 1987-ben az „önkéntes tagrevízió” idején 
változatlanul tagnak nyilvánította magát 164 fő. A kez
detben kisszámú tiszteletbeli tagok száma az idők fo
lyamán 10 felettire emelkedett -  és a „szocialista” orszá- 
gokbeli tagokon kívül egyre több nyugati országbeli, kel
lő tudom ányos m últra visszatekintő szaktekintélyt vá
laszthattunk tiszteleti tagjaink sorába.

Az évenként sorra kerülő tudományos ülések (vándorgyű
lések) földrajzilag is egyre szélesebb körben kerültek megren 
dezésre, előbb csak egytemi városokban, később ahogyan az 
EEG-laboratóriumok nagyobb városokban, kórházcentrumok
ban is megalakultak, ahol tudományos adatgyűjtés folyt: így 
Szombathelyen (1967-ben), Szekszárdon (1973-ban), Sopron
ban (1973-ban, majd 1988-ban), Győrött (1979-ben) (2. ábra), 
Esztergomban 1982-ben (3. ábra), Gyulán (1989-ben és 1996- 
ban) (4. ábra). A rendezvények alkalmat adtak a vidék tu
dományos és adatgyűjtő műhelyeinek megismerésére és kul
turális nevezetességeinek megismertetésére. De mód nyílt 
külföldi kapcsolatok megteremtésére is, így az osztrák-magyar 
EEG társaságok közös ülésére 1969-ben Budapesten, majd en
nek viszonzására 1970-ben Bécsben. Az egyes tudományos 
üléseken rendszeresen részt vettek a szakma neves külföldi 
képviselői egy-egy előadással. így P. Passouant Montpellier-ből, 
B. Roth Prágából, H. Petsche (Bécsből), L. Cziganek Bratis- 
lavából, N. P. Bechterewa Leningrádból, /. Kugler Münchenből, 
A. Rámond Párizsból, Szaradjisvili Tbilisziből stb. 1982-ben a 
„népi demokratikus országok” EEG-társaságainak regionális 
ülését rendeztük meg Esztergomban, ahol jelen voltak a cseh
szlovák, NDK (Német Demokratikus Köztársaság), lengyel, 
szovjet és más meghívottak előadásokkal, ill. poszterbemu
tatással.

2. ábra: A Magyar EEG Társaság Vezetősége és résztvevői a 
Társaság XXXIII. győri Tudományos Ülése után (1979. április 
19-21.)
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O c to b e r 7—9. 1982.

3. ábra: A Magyar EEG Társaság XXVI. Tudományos Ülésének 
(Esztergom, 1982. október 7-9.) emblémája

4. ábra: A Magyar EEG Társaság XXXVII. Tudományos 
Ülésének (Gyula, 1996. május 22-25.) emblémája

A tudom ányos üléseken a kezdeti 12 előadásszám 
50-80-ra nő tt és körülbelül ilyen szám körül stabilizáló
dott. Az előadásokat általában egy-egy referátum  vezette 
be, amely egy tém akört foglalt össze, m aguk az előadá
sok kibontották a kérdést, ilyenformán a tudományos 
üléseknek az egyes laboratórium ok életéről és m unkás
ságáról szóló beszámolón túl, továbbképző  szerepük is 
volt. Az elmúlt évtizedek folyamán a tagságot szinte m in
den, az EEG-diagnosztikát érintő problém a foglalkoztat
ta, tapasztalataikról, olvasmányaikról referátum okban, 
előadásokban számoltak be. Figyelmüket nem  kerülte el 
a szakm ában előforduló egyetlen kutatási tárgykör sem.

Viszonylag korán foglalkoztak a tanulás elektrofizioló- 
giai megnyilvánulásaival (Grastyán és mások 1969-ben), 
a kiváltott potenciálok neurofiziológiájával, klinikai és 
patofiziológiájával. Pécsett külön iskola foglalkozott, 
Czopf Józsefiéi az élen, különösen a perifériás idegrend
szerrel, ahol a kiváltott potenciálok kutatását vették cél
ba. Mások az elektromiográfiával (Tóth Szabolcs), az al
vás mechanizmusaival, klinikai és diagnosztikai m eg
nyilvánulásaival (Halász Péter), 1976-ban a számítás- 
technika módszereivel, a kognitív potenciálokkal, (Kar
mos György) az elektrofiziológiában.
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A társaság 20 éves fennállása alkalmából 1977-ben 
ünnepi ülésen (15) tekintették át az orvosi elektronika m a
gyarországi fejlődését [Horváth István; az esztergomi 
Elektronikus Mérőkészülékek Gyára, (a magyar EEG-ké- 
szülékek „születési” helye) főmérnöke] az orvosi elektro
nika magyarországi fejlődését és belátható jövőjét tek in 
tette át. Mészáros István az elméleti elektrofiziológiáról 
beszélt a hazai kutatások tükrében, Halász Péter a k lin i
kai kutatások egyik, EEG-szempontból fontos területé
ről: az epilepsziáról beszélt, egy másik lényeges terü let
ről: az ophthalmoneurologiáról (Remenár László), az 
EMG-kutatásokról Tóth Szabolcs tarto tt előadást. -  1978- 
ban, a biogén aminok klinikai és neurofiziológiai alkal
mazásával G. Hartmann foglalkozott referátum ában. 
1980-ban az agyi keringészavarok EEG-diagnosztikáját 
tűzték vizsgálódás tárgyává (Kékesi Ferenc és m ások). -  
1980 áprilisában „Kiváltott potenciál szimpózium”-ot 
rendeztek a budapesti Neurológiai Klinika tanterm ében 
15 előadással. -  1984-ben Grastyán Endre professzor 60. 
születésnapjára klinikai kisszim pózium  m egrendezésére 
került sor „Electrical Activity o f  the Archicortex” címmel 
szépszámú külföldi kutató részvételével.

1983-ban a társaság javaslatára az Egészségügyi Mi
nisztérium  hozzájárult, hogy nevét „Magyar Elektro- 
encephalographiai és klinikai Neurofiziológiai Társaság”- 
ra változtassa, m int amely jobban kifejezi a Társaság kor
szerű törekvéseit és azonosul a külföldi hasonló társasá
gok elnevezéseivel.

Már 1968-ban felmerült, hogy az Egészségügyi Miniszté
rium önálló EEG-szakvizsga lehetőségét hirdeti meg, melynek 
egyik feltétele a vizsga követelményrendszerének (pl. tan
könyv) körvonalazása.

A célt elősegítendő az évek folyamán az Orvostovább
képző Intézet kiadásában négy jegyzet is megjelent 
(1959-ben az Electroencephalographia, 1969-ben a Kli
nikai neurofiziológia, 1969-ben az EEG-diagnosztika I., 
1988-ban az EEG-diagnosztika II.) 1983-ban határozta el 
a társaság Lissák Emlékérem alapítását, amellyel az el
m últ évek folyamán a vezetőség a társaság több érdemes 
tagját tisztelte meg.

Az 1990. évben Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben 
m egtartott XXXIII. Tudományos Ülés keretében so rra  ke
rült közgyűlésén a Társaság újjáalakult. A közgyűlés 
CzopfJózsef pécsi neurológusprofesszort választotta fő ti t
kárának, prof. dr. Obál Ferencet pedig a társaság tisztelet- - 
beli örökös elnökévé választotta. -  A közgyűlés új alap
szabályt is alkotott, melynek során elhatározta, hogy ki
válik a MOTESZ-bői. -  1991-ben megjelent a társaság in
formációs lapja, az: „EEG, EP, Epi Hírmondó”, amely a 
későbbiekben beleolvadt az Ideggyógyászati Szemlébe.

Egy közösség története ilyen viszonylag rövid időtávolsá
gon belül, amikor a legtöbben még köztünk vannak, nem lehet 
minden szempontból őszinte és szókimondó, mert bizonyára 
sokan bántódnának meg.

EEG-tanulmányaik és -m unkásságuk alapján számos 
tudom ányos fokozat született, többen lettek egyetemi in 

tézetek vezetői, főorvosok, akik sikereiket az EEG műve
lésének köszönhetik.

A társaság számos tagját elveszítette, akikre kegyelettel em
lékezünk. Elsőként Kajtor Ferenc, aki a társaság alapító tagja és 
pénztárosa volt. Hasznos Tivadar tragikus körülmények között 
hunyt el 1978-ban. Ugyancsak 1978-ban halt meg Csorba Antal 
alapító tagunk; 1982-ben távozott körünkből Lissák Kálmán, 
társaságunk tiszteletbeli örökös elnöke (2), Juhász Pált, a tár
saság főtitkárát 1984-ben búcsúztattuk (9), Nagy Tibor, aki 
ugyancsak a társaság alapító tagja volt, 1985-ben halt meg. Gras
tyán Endrétől 1988-ban vettünk végső búcsút.

Azt lehetne hinni, hogy az évek előrehaladtával, külö
nösen pedig az újabb rohamos technikai fejlődés hatásá
ra, a legkorszerűbb noninvazív neurodiagnosztikai (CT, 
PET, MRI stb.) eszközök elérhetővé válásával, lanyhul az 
érdeklődés az EEG-vizsgálatok iránt, amit az utóbb a gör
beinterpretációs konzultációk iránt tanúsított érdeklő
déscsökkenés is sejtetni engedett. De az EEG nem nél
külözhető -  m int erre H. Lechner grazi professzor m uta
tott rá 1980-ban Debrecenben, XXIV. Tudományos Ülé
sünkön tarto tt referátumában: -  nem nélkülözhető az 
epilepszia és a tudatzavarok differenciáldiagnosztikájá
ban, az alvásfiziológia kutatásában és klinikai diagnosz
tikájában. Nélkülözhetetlen diagnosztikai eszköz m aradt 
a klinikai neurofiziológia, a kiváltott potenciálok vizs
gálata területén, főleg a demyelinizációs kórképekben, az 
EMG és ENG az izombetegségekben és a perifériás ide
gek betegségeiben.

Az alvásfiziológiának különös jelentőségére utal, 
hogy a társaságon belül 1991-ben megalakult külön „Al
vás sectio” nyom ban megalakulása idején máris 20 taggal 
büszkélkedhetett.

Külön köszönöm dr. Obál Ferenc és dr. Czopf József pro
fesszoroknak a kézirathoz fűzött megjegyzéseiket és kiegészíté
seiket, amelyekkel visszaemlékezéseimet támogatták.

IRODALOM: 1. Brazier, M. A. B.: A History of the Electrical 
Activity of the Brain. The First Half-Century. Pitman Medical 
Publishing Co. Ltd., London, 1961. -  2. Endrőczy Elemér: Lissák 
Kálmán akadémikus. Orv. Hetil.,1982,123, 1835. -  3. Juhász Pál: 
Az EEG mai munkaterülete és problémái. Orvosok Lapja, 1949, 
V, 386-389., 422-426., 460-461. -  4. Juhász Pál: Húsz év után: 
Ideggyógy. Szle, 1965, 18, 97. -  5. Juhász Pál: Sántha Kálmán 
debreceni munkásságának 30. évfordulóján... Ideggyógy. Szle, 
1968, 21, 147-150. -  6. Környey István: Sántha Kálmán em
lékezete. Ideggyógy. Szle, 1972, 25, 1-5.. -  7. Miskolczy Dezső: 
Sántha Kálmán tudományos pályájának kezdetei. Ideggyógy. 
Szle, 1968, 21, 145-146. -  8. Nyirő Gyula: Búcsú Sántha 
Kálmántól. Ideggyógy. Szle, 1957,10, 1. -  9. Ozsváth Károly: Dr. 
Juhász Pál (1916-1984). Orv. Hetil., 1984,125, 1427-1428. -  10. 
Penfield, Wilder: Kalman Santha, M. D. -  1904-1856. A. M. A. 
Arch. Neurol. & Psychiat., 1958, 79, 177. -  11. Tariska István: 
Sántha Kálmán, a neuropathologus. Ideggyógy. Szle, 1978, 31, 
289-291. -  12. Vekerdi László: Kalandozás a tudományok 
történetében. Művelődéstörténeti tanulmányok. -  Sántha Kál
mán. Magvető, Budapest, 1969,480-501. old. -  13. Walsa Róbert: 
Caton és az electroencephalographia 100 éve. Orv. Hetil., 1975, 
116, 3059-3063. -  14. Walsa Róbert: Hans Berger (1873-1941). 
Orv. Hetil.,1990,132, 2327. -  15. Az EEG társaság 20 éves fenn
állásának jubüeumi ünnepsége. Ideggyógy. Szle, 1977,30, 561— 
568.

Walsa Róbert dr.
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Sepsis, SIRS, MODS -  új ismeretek, meg
oldatlan kérdések. (Szerkesztőségi köz
lemény.) Larsen, R. (Klinik für Anäs
thesiologie und Intensivmedizin, Univ. - 
Kliniken des Saarlandes, Homburg/Saar): 
Anaesthesist, 1996,45,311.

A sepsis, a SIRS (Systemic Inflammatory 
Response Syndrome) és a MODS (Mul
tiple Organ Dysfunction Syndrome) még 
ma is az intenzívmedicina nagy kihívásai 
közé tartozik. A pathogenesisükre vonat
kozó részletismeretek mérhetetlen növe
kedése ellenére változatlanul magas a mor
biditásuk és a letalitásuk.

A sepsis többé nem csupán a kóroko
zóknak a szervezetbe hatolásának a kö
vetkezménye, hanem az elsődleges védel
mi rendszer túlzott reakciója, a gazda cel- 
luláris és subcelluláris funkcióinak álta
lános zavara (host defense failure disea
se), amelyet nem csak bakteriális toxinok 
válthatnak ki.

A felduzzadt ismeretanyag ellenére 
még sok a nyitott és megoldatlan kérdés. A 
definíciókon, a súlyossági fokozatokon, a 
prognosztikai mutatókon és az újabb ke
zelési módszereken is vitatkoznak.

Zavaros a SIRS tág fogalma, amely sep- 
sisben a mikroorganizmusok által kivál
tott általános gyulladásos reakciót jelenti, 
de ez klinikailag nem különböztethető 
meg a nem infekciós eredetű polytrauma, 
pancreatitis vagy égési betegség kórké
pétől. Utóbbiak is a sepsishez hasonlóan 
MODS-ba vezethetnek. De a MODS és a 
helyette gyakran használt MOF (Multiple 
Organ Failure) sincs egyértelműen meg
határozva: Mely szervek tartoznak a 
MODS-hoz, melyik működésük szenved 
és milyen mértékben? Melyek a MODS 
klinikai kritériumai?

Sepsisben vagy MODS-ban a beteg 
sorsát a helyesen megválasztott therapia 
dönti el, amihez az infekció okozta sepsis 
és a nem infekció eredetű SIRS pontos 
elkülönítése szükséges. Előbbi esetben a 
kórokozókat kell kirekeszteni antibioti
kummal és az infekció gócának sebészi 
megoldásával, utóbbi esetben elsősorban 
a mediátorok felszabadulását és hatásait 
kell befolyásolnunk, amelyre az antibioti
kumok és a sebészi beavatkozások hatás
talanok.

[Ref: Ha a témánkat nem az apró rész
letei, hanem magasabb rendező elvek 
alapján nagyvonalúan szemléljük, akkor a 
gyulladás a gazda érdekét szolgáló helyi, 
sejtszintű védekező-helyreállító folyamat.

A SIRS már az evolúciós-biológiai ren
dezettségre és az entrópia termodinamikai 
rendezetlenségre törekvő kozmikus erői
nek az összecsapása a legrátermettebb 
egyed túléléséért (survival of the fittest). A 
totális háború már az egyed feletti rend
szertani kategória, a fajt képviselő populá
ció egyik tagjában zajlik le.

Veszteség esetén elindul a természetes 
halál szükségszerű evolúciós drámája, a

selejtező biológiai program első felvonása a 
MOF, a bomlasztó entrópia. Regresszív fo 
lyamatában a szervek sorjában megszakít
ják a funkcionális kapcsolataikat a gazdá
val (ARDS, akut veseelégtelenség stb.).

A MOF-t felfoghatjuk a faj populációja 
egyik tagja egyed szintű „apoptosisaként” 
is. (Az apoptosis programozott sejthalál, 
pl. egyes embrionális szervek visszafejlő
dése, a kedvezőtlen viszonyok között beál
ló őszi levélhullás stb.)

Kollár Lajos dr.

Progresszív sejtdehidráció és proteolízis 
kritikusan súlyos betegeknél. Finn, P. J. és 
mtsai (University Department of Surgery. 
Auckland Hospital, Auckland, Üj-Zéland): 
Lancet, 1996,347,654.

Szerzők 9, többszörösen sérült (elsősor
ban súlyos koponyasérült) traumás és 11 
súlyos szeptikus betegnél végeztek he- 
modinamikailag stabil állapotban az első 
21 napon méréséket. Meghatározták a tel- 
jestest-víztérfogatot (TBW-t: tricium hí- 
gulásos módszerrel), az extracellularis 
víztérfogatot kétféle módszerrel (ECW-t: 
az egyik a bróm hígulási módszer, hol a 
bróm mennyiségét nagy teljesítményű 
folyadékkromatografiával, illetve a bioim
pedancia spektroszkópia módszerével), a 
teljestest-fehérjetartalmat (TBP-t: neut
ron aktivációs analízissel), a teljes-test K 
koncentrációt (TBK-t: a természetesen 
előforduló 40K-nel T-emisszió számlá
lással), valamint a szérum K koncentrá
ciót. Az intracellularis víztérfogatot 
(TBW-ECW) és az intracellularis K kon
centrációt (képlet alapján) számítással 
határozták meg. A sejten kívüli víztérfogat 
mérésére azért használtak két módszert, 
mert korábban nem bizonyították, hogy a 
bróm a kritikusan súlyos állapotú bete
geknél is csak az extracellularis térben 
oszlik el, mint ahogy azt az egészséges 
önkénteseknél észlelték.

A balesetes betegcsoport átlagos sú
lyossági pontszáma 35, ITO-n átlagban 9 
napot és a kórházban átlagban 35 napot 
töltöttek. A szeptikus betegcsoport 
APACHE II átlag pontszáma 21; ITO-n át
lagban 9 napot és a kórházban 29 napot 
töltöttek.

Méréseik eredménye alapján az extra
cellularis víztérfogat meghatározására 
mind a két módszer egyformán alkalmas. 
Az intracellularis víztérfogat mindkét cso
portban folyamatosan csökkent, a vesz
teség 21 nap alatt 15-20%. A teljes-test-fe- 
hérjetartalom 21 nap alatt kb. 15%-kal 
csökkent. A teljes test K koncentrációja 
mindkét csoportban fokozatosan csök
kent, a balesetes betegek csoportjában 
22%, a szeptikus betegek csoportjában 
17% a csökkenés. A sejten belüli K koncent
ráció viszont nem változott és megegyezett 
az egészséges önkéntesek értékeivel.

Häussinger hipotézise szerint a kriti
kusan súlyos betegeknél megfigyelt jelen

tős proteolízist a sejtdehidráció következ
tében kialakult sejtzsugorodás váltja ki és 
tartja fenn. Ez gyökeresen eltér attól az ál
talános véleménytől, mely szerint a kriti
kusan súlyos betegek túlhidráltak és sejt
jeik túl sok vizet tartalmaznak. A jelen 
vizsgálat eredményei szerint a vizsgált 21 
nap alatt a betegek a testraktárakból a fe
hérje és a K kb. 15—20%-át veszítették el, 
az intracellularis víztérfogat is kb. 15 
-20%-kal csökkent. A kritikusan súlyos 
betegek fehérje- és K-vesztése döntően a 
sejtekből ered. A sejten belüli K-koncentrá- 
ció értéke ezeknél a súlyos betegeknél meg
egyezett az egészséges önkéntesek értékei
vel, ez az első látásra azt mutatja, hogy a sú
lyos beteg sejten belüli összetétele relatíve 
megtartott. Häussinger mutatta ki, hogy 
amilyen arányban csökken az izomsejtek
ben a víz az izomfehérjéhez képest, úgy nő 
a proteolízis mértéke. Jóllehet a K/fehérje 
arány az elvesztett szövetben ezt mutatta, 
idővel a vízvesztés aránytalanul nagyobb 
mint a fehérjevesztés és ez progresszív.

Häussinger és mtsai mutatták ki izolált, 
perfundált patkánymájban és kritikusan 
súlyos állapotú betegekből származó 
izomszövetben, hogy a sejtduzzadás a fe
hérje- és glycogenszintézist fokozza és 
egyidejűleg gátolja a proteolízist és a gly- 
cogenolízist, valamint, hogy a sejtzsugo
rodás ellenkező anyagcsere-változásokat 
okoz. A jelen vizsgálatban talált proteolí
zis már rontja a sebgyógyulást, az immun
tevékenységet, a szervműködéseket. Ha a 
sejtdehidrációt meg tudjuk szüntetni, ak
kor csökken vagy megszűnik a fehérje
vesztés is. Az új stabil glutamin készít
ménnyel, amelyik sejtduzzadást okoz, már 
vannak biztató eredmények. Szerzők jelen 
vizsgálatuk eredményével Häussinger 
hipotézisét erősítették meg.

Bite Ágnes dr.

A szeptikus encephalopathia spektruma.
Eidelman, L. A. és mtsai (Hadassah Egye
temi Kórház KAIBO, Jeruzsálemi Héber 
Egyetem, Izrael): JAMA, 1996,275, 470.

A szeptikus encephalopathia a CNS re
verzibilis működészavara, mely az irodal
mi adatok szerint a szeptikus betegek 
9-71%-ában fordul elő. Az egyes szerzők 
adatai szerint a szeptikus betegek 20 
-50%-a hal meg. Az encephalopathia elő
fordulásával a halálozási arány nő. A szep
tikus encephalopathia okai lehetnek: di
rekt bakteriális invázió a központi ideg- 
rendszerben, agyban kialakuló endotoxin 
hatások, megváltozott agyi perfúzió, meg
változott plazma vagy agyi aminosavszin- 
tek, megváltozott agyi és szisztémás anyag
csere, cytokinek, több szervet érintő elég
telenség, valamint felveti az orvosi the
rapia következményének, szövődményé
nek szerepét is. Szerzők prospektiv vizs
gálatában 22 hónap alatt 50 beteg adatai 
szerepelnek (átlagéletkor: 59+14 év), akik
nek APACHE II beosztás szerinti át
lagértéke 21,8±8,4; a kezelés során 15 be
teget veszítettek eí (összmortalitás 30%). 
Az encephalopathia megítélésében 3 mód
szert hasonlítottak össze: az elsőben a 
megváltozott mentalis állapot jelenlétét
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vagy hiányát jelölték, a másodikban kli
nikai súlyosság szerinti beosztást követ
tek 0-tól 4-ig (ahol 0 = éber és 4 = coma ál
lapot 5 fokozati beosztásban), a harma
dikban a Glasgow Coma Skála pontozási 
rendszerét használták.

A Gram-negatív és a Gram-pozitív bak- 
teriémia előfordulása és az encephalo
pathia súlyossága közt találtak kapcsola
tot. A szeptikus betegek 13%-ánál mutat
tak ki bakteriémiát encephalopathia nél
kül, viszont az encephalopathiás beteg
csoportban a betegek 59%-ában tudtak 
bakteriémiát kimutatni.

Jelen vizsgálatukban az encephalo
pathiás betegeknél magasabb szérum kar- 
bamid nitrogén és szérum bilirubin ér
téket találtak, gyakoribb veseműködési 
zavarral. Ennek ellenére a szeptikus ence- 
phalopathiát közvetlenül nem a magas 
karbamidszint okozza. Ennek alátámasz
tására a következőket hozzák fel érvként: 
a karbamid infúziója nem okoz encepha- 
lopathiát, valamint a hemodialízishez 
használt oldat tartalmaz karbamidot és 
mégis javítja az uraemiás encephalo- 
pathiát. Ennek ellenére a magas karba- 
midnitrogén érték tükrözhet egy sor 
anyagcsere-eltérést, melyek a megnöveke
dett katabolizmus és a romló vesefunk
ciók következtében alakulnak ki és ame
lyeknek a következménye lehet számos, a 
CNS-t károsító anyag felszaporodása.

Az APACHE II skála jó összhangban 
van az encephalopathia súlyosságával, ez 
természetesen nem meglepő, mivel a 
Glasgow Coma Skála beosztás az APACHE 
II része. A Glasgow Coma Skála objektív 
paramétereket használ és többször ismé
telhető. Vizsgálatukban ezt a módszert 
találták a legérzékenyebbnek, ahol az 
egyes csoportok halálozási arányában 
szignifikáns eltérést mutattak ki. Glasgow 
Coma Skála súlyossági fokozatai szerint 
ebben a vizsgálatban a halálozási arány a 
következőképpen alakult: 15 pontnál 16%; 
13-14 pontnál 20%; 9-12 pontnál 50% és 
3-8 pont közt 63%. Jelen vizsgálatban a 
szeptikus encephalopathia előfordulási 
aránya 50-62% közt változott az egyes sú
lyossági fokozat szerinti beosztásnál. Ab
ban a betegcsoportban, ahol encephalo
pathia nem fordult elő, a halálozási arány 
16- 27% közt változott, az eltérő módszer 
szerint történő beosztásnak megfelelően. 
Az encephalopathiás betegcsoport halálo
zási aránya 33-39% közt változott.

Az egyes szerzők szepszis- és encepha
lopathia meghatározása egymástól eltér, 
ez magyarázza az egymástól eltérő statisz
tikai adatok nagyságát is. Jelen vizsgálat
ban szepszis alatt súlyos szepszist értenek, 
a legújabb 1992-ben elfogadott konszen
zus konferencia megállapodása alapján 
(Society of Critical Care Medicine).

Bite Ágnes dr.

GASTROENTEROLOGIA

Radiogén gastroparesis kezelése erythro- 
mycinnel. Sturm, A. és mtsai (Abt. für 
Gastroenterologie der Med. Klinik des 
Universitätsklinikums Essen, Németor
szág): Dtsch. med. Wschr., 1996,121, 402.

A gyomor motorikus funkciózavarának 
ritkán előforduló következménye a gast
roparesis, ami elhúzódó postprandialis 
ürülési zavarban nyilvánul meg, organi
kus elváltozás nélkül. Diabetes mellhús
ban észlelték gyakoribb előfordulását, jól
lehet előfordulhat gyógyszerek szedése 
után és kiválthatja hasi műtét, leginkább 
vagotomia, aztán vírusinfekció, de lehet 
besugárzás következménye is. Legtöbb
ször nem lehet a kiváltó okot felismerni, 
ezért még mindig sok az idiopathiás ese
tek száma. Tünetek: hányinger, hányás és 
ezzel kapcsolatos testsúlycsökkenés. Ke
zelésében prokinetikus gyógyszerekkel 
próbálkoztak, melyek a gyomor ürülését 
szabályozzák. A klasszikus „prokinetikus” 
készítmények közül a metoclopramid 
(Cerucal) és a cizaprid (Coordinax) a ra
diogén formában hatástalan.

Első alkalommal ismertetett hatásos 
erythromycin terápiáról van szó. A 75 
éves nőbetegnél endometrium carcinoma 
miatt végeztek hystero- és adnexectomiát, 
mely alkalommal percutan és intraca- 
vitáris rtg.-besugárzás történt különböző 
régiókra (79,8 Gy), lineáris gyorsítóval. A 
kezelés befejezése után vette észre, hogy 
bővebb étkezések után kb. fél órával hány
ingere van, rendszeresen hány és jó étvá
gya ellenére 13 hónap alatt 25 kilót fo
gyott.

Vizsgálata során enyhe alszároedemán 
kívül nem találtak kóros eltérést, tumor- 
recidívát biztosan ki lehetett zárni. Ha
sonlóképpen negatívak voltak a különféle 
laboratóriumi és eszközös vizsgálatok le
letei. Organikus pylorus-stenosis biztosan 
kizárható volt, egyedül a 99m Techné- 
ciummal vizsgált gyomorürülés felezési 
ideje volt 156 perc, ami lényegesen több a 
normális 90-nél. Diabetes mellhúst nem 
találtak, a pajzsmirigyfunkciók normáli
sak voltak; ekkor vetődött fel radiogén 
gastroparesis lehetősége a kismedence és 
a has rtg.-besugárzásával kapcsolatban. 
Cizaprid és metoclopramid egyaránt ha
tástalannak bizonyult, ezért erythromycin 
terápiára tértek át. Legelőször három na
pon át 3 x 50 mg i. v. naponta, majd 5 napig 
per os 3x250 mg ugyancsak naponta, 30 
perccel étkezés után. Már az első injekciók 
után rohamosan javult állapota és az egy 
éve tartó hányások azonnal megszűntek, 
általános állapota gyorsan javult. Tíz nap 
múlva a beteget panaszmentesen haza le
hetett engedni, hat hét elteltével ugyan
ilyen jó állapotban volt, hányinger és há
nyás nélkül. Mellékhatást a terápiától nem 
észleltek.

A radiogén gastroparesis pathome- 
chanizmusát 1986-os első felismerése óta 
sem sikerült maradéktalanul tisztázni. A 
rtg.-sugár hatására az enteralis idegrend
szer károsodik, amit tengerimalacokon 
végzett kísérletekkel annyiban sikerült 
igazolni, hogy neurotransmitterek lokális 
feszabadulása következtében Immoráli
sán ható szubsztanciák elválasztása váltja 
ki az ürülési zavart. Igaz viszont, hogy a 
multifaktoriális eredet sokkal valószí
nűbb.

Az erythromycin mellékhatásait tanul
mányozva sikerült a makrolid antibioti
kum prokinetikus hatását kimutatni, ami 
motilin-antagonizmus révén érvényesül.

A motilin gastrointestinalis polypeptid; 
legkifejezettebb release a III. interdigesz- 
tív fázisban a duodenumban és proximalis 
jejunumban kb. 30 perccel étkezések után 
észlelhető, aminek az a következménye, 
hogy a pylorus izomzata ellazul, antrális 
fáziskontrakciókat utánozva és az intesti
nalis myoelektromos komplexhez hason
lóan gyorsítja a gyomor ürülését. Eryth
romycin hasonló hatását diabeteses ere
detű gastroparesisekben már régebben 
megfigyelték, hatására a gyomorban lévő 
ételmaradék éppolyan gyorsan ürül, mint 
egészségesekben. A metoclopramid, dom- 
peridon és cizaprid prokinetikus gyógy
szerekkel ellentétben, az erythromycin 
nem autonóm idegrendszeri cholinerg re
ceptorok útján fejti ki hatását, hanem 
olyképpen, hogy közvetlenül kötődik az 
antrum, a proximalis duodemum és colon 
ascendens simaizomzatának a motilin-re- 
ceptoraihoz. Ennek autonóm, az enterikus 
idegrendszertől független effektusnak 
különösen akkor van jelentősége, ha a 
belek autonóm beidegzése pl. diabetesben 
károsodik. Többen vizsgálták a gastroin
testinalis motilitás frekvenciáját és amp
litúdóját erythromycin hatására. Egyszeri 
nagyobb adag (50 mg iv.) szabálytalan, de 
kifejezett antrum- és duodenum-kontrak- 
ciókat vált ki. Hasonló hatást egyéb 
makrolid antibiotikumoknál nem észlel
tek (PL Josamycin, Spiramycin stb.), ami 
független a gyógyszer antibiotikus hatás
erősségétől. Újabb vizsgálatok szerint az 
EM 523 jelzésű erythromycin származék
nak mintegy 18-szor kifejezettebb pro
kinetikus hatása van, jóllehet antibiotikus 
effektusa nincs.

Az első közlések szerint tartós kezelés 
után tachyphylaxia alakul ki, a motilin-re- 
ceptorok alulszabályozása következtében, 
de ezt a közölt esetben nem észlelték. Nem 
világos annak a pathophysiologiája sem, 
hogy az indukált intestinalis myoelekt
romos komplexek a szer elhagyása után 
koordináltan tovább zajlanak-e. Ezt már 
az első közleményben is felvetették; min
denesetre további vizsgálatok szüksége
sek. A kezelés per os is hatásos, amivel 
újabb bizonyítékot találtak a rezisztens 
radiogén gastroparesis alternatív kezelé
sére.

Bán András dr.

Gyulladásos bélbetegség. Hanauer, S. B. 
(Úniversity of Chicago Pritzker School of 
Medicine, Chicago): N. Engl. J. Med., 1996, 
334,841.

Napjainkban már a gyulladásos bélbeteg
ség (colitis ulcerosa, Crohn-betegség) 
gyógykezelésére vonatkozóan számos 
ajánlás, javaslat létezik. Gyakorlati hasz
nálhatóságukat nem megkérdőjelezve le 
kell szögezni, hogy a gyulladásos bélbe
tegség vonatkozásában még sok megol
datlan probléma van. A megbízható állat- 
kísérletes modellezés nem megoldott, pa- 
thognomicusnak mondható tünet nincs, 
kellően sensitiv és specifikus serologiai 
vagy genetikai marker nem ismert és a 
colitis ulcerosa és a Crohn-betegség diag
nosztikája és differenciáldiagnosztikája
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olyan aspecifikus klinikai és szövettani 
tüneteken nyugszik, amelyeket interkur- 
rens betegség vagy orvosi bevatkozás 
könnyen lényegesen eltorzíthat.

A betegség aktivitásának mérése: Jól 
akkor tudjuk a beteget kezelni, hogyha a 
terápia eredményességét mindenkor pon
tosan követni tudjuk. A kezelés eredmé
nyességének megbízható felméréséhez 
szükség van a betegség aktivitását meg
felelően tükröző jól definiált jellemzők is
meretére.

A colitis ulcerosa súlyosságát elsősor
ban a klinikai kép határozza meg, True- 
love és Witts kritériumai szerint. A beteg
ség aktivitásának felmérésében szerepe 
van még az endoscopos és a szövettani 
vizsgálatnak is. Hatásosnak akkor mond
hatjuk a kezelést, hogyha sikerül remissiót 
elérni és fenntartani. Remissióról akkor 
beszélhetünk, ha a gyulladás klinikai tü
netei (bélvérzés, hasmenés) megszűnnek 
és egyidejűleg a mucosa is gyógyul (meg
szűnik az exulceratio, granulatio kép
ződés). A fenntartó terápia hivatott arra, 
hogy a remissióban lévő betegnél meg
előzze a betegség klinikai vagy endosco
pos aktivitási tüneteinek kiújulását. A „ja
vulás” fogalmát kevésbé célszerű használ
ni, mert fogalma nincs egzakt módon 
meghatározva.

A Crohn-betegség akivitási súlyosságá
nak megítélése még nehezebb, mivel a 
klinikai tünetek és a szövődmények hete
rogénebbek. A Crohn-betegség Aktivitási 
Index, amely multiplex regressiós analízis
sel kialakított klinikai változókat és az or
vos által megállapított paramétereket tar
talmaz, a legelfogadottabb erre a célra. 
Jobb értékelési módszer nem ismert, an
nak ellenére, hogy túl szubjektív, és a klini
kai gyakorlatban nem túl sok haszna van.

Gyógykezelés: Corticosteroidok állnak 
az első helyen. A celluláris és humoralis 
immunfunkcióra gyakorolt hatásuk mel
lett gátolják a cytokinek és egyéb inflam- 
matorikus mediátorok felszabadulását és 
így határozottan csökkentik a betegek pa
naszait. Parenterálisan súlyos fulminans 
betegséglefolyás mellett indikáltak, hospi- 
talizáció körülményei között, 40-60 mg/die 
Prednisolonnak megfelelő adagban. 
Amennyiben ez nem bizonyulna kellően 
hatékonynak, sebészi beavatkozás indi
kált. Per os steroid javallott közepesen sú
lyos lefolyás mellett, az adekvát dózis ek
kor is 40-60 mg Prednisolonnak megfe
lelő mennyiség. Rövid időtartamú „lökés 
kezelés” ajánlott a remissió eléréséig. 
Hosszú távú, remissiót fenntartó kis dózi- 
sú steroid terápia nem javasolt. Per rec
tum steroid a colon, főként a bal colonfél 
érintettsége esetén indikált. Elsősorban a 
rosszul felszívódó, döntően lokálisan ható 
gyógyszerformák (budesonide, beclomet- 
hasone) jönnek szóba.

Aminosalicylátok: Az enyhe, kis aktivi
tású colitis ulcerosa és Crohn-betegség 
kezelésére, ill. a fenntartó terápia céljára 
alkalmasak. A sulfalazinet (sulfonamid 
salicyláthoz -  mesalamin -  kötve) erede
tileg arthritis kezelésére szánták, később 
ismerték fel kedvező hatását gyulladásos 
bélbetegségben. Colitis esetén hatékony, a 
vékonybél gyulladásra igen kevéssé hat. 
Az antiinflammatiós hatást a colonban a

mesalamine fejti ki. Hatékonysága, célsze
rű dozírozása a genetikailag determinált 
acetilációs egyéni adottságoktól (gyors 
vagy lassú típus) függ. Rectálisan adva a 
bal colonfél betegsége esetén is hatékony 
lehet. Célszerű lehet a per os és per rectum 
kezelés kombinálása. A napi mesalamine 
dózis max. 5 g lehet.

Immun modulátorok: Az azathioprin 
(és mercaptopurin) kedvező hatása bi
zonyított. Crohn-betegség, ill. steroid füg
gő colitis ulcerosások esetén ajánlott. 
Elsősorban a T sejt aktivitás gátlása útján 
hat, 3-6 hónapos kúraszerű alkalmazás 
célszerű, 2,5 mg/testsúlykg/die dózíro- 
zásban. Mellékhatásként csontvelődep- 
ressio és pancreatitis léphet fel, ezek a 
gyógyszeradás felfüggesztése után spon
tán gyógyulnak. A cyclosporine iv. infusio 
formájában javallott akut, súlyos colitis 
ulcerosa és steroid kezelésre refrakter 
Crohn-betegség esetén. Mellékhatásként 
interstitialis nephritis, glomerulus functio 
laesio, neurotoxicitás, immunsupressio, 
opportunista infectio jelentkezése fordul
hat elő. Methotrexat 25 mg/hét dózisban 
alkalmazható. Arra alkalmas, hogy steroid 
kezelés estén a szükséges steroid dózis 
csökkenthető legyen.

Antibiotikumok: Colitis ulcerosában 
nem javallottak. Crohn-betegségben peri
analis fistulák esetén a metronidazol gyor
sítja a gyógyulást. Tartós adása szükséges.

Nutritionalis terápia: Crohn-betegség
ben elemi diéta tartása ajánlott. Totális par- 
enterális táplálásnak csak akkor van értel
me, ha a per os táplálás nem kivihető. Coli
tis ulcerosában sem parenterális táplálásra, 
sem elemi diéta tartására nincs szükség. Az 
étrendnek a malabsorptiót, esetleges en- 
terális fehérjevesztést kell kompenzálnia.

Supportiv terápia: Antidepresszansok 
adása sokszor hasznos lehet. Ezen túl
menőn csak tüneti szerek, szükség szerint 
laxans vagy obstipans, vitaminok adása 
jön szóba.

A jövő gyógyszerei a lokálisan ható, 
csak minimális szisztémás hatással ren
delkező steroidok, továbbá a pro- és anti- 
inflammatorikus cytokinek (interleukin- 
10), és meditátorok (pl. interleukin-1-re
ceptor antagonisták) lehetnek.

Pollák Richárd dr.

HAEMATOLOGIA

Interleukin-6 emberi myeloma multi
plexben. Klein, B. és mtsai. (Inst, of 
Molecular Genetics, CNRS, Montpellier; 
and the Laborat., d’Oncogénese Immuno- 
hématologique, Nantes, Franciaország): 
Blood, 1995,85,863.

Az utóbbi öt évben két lényeges felfedezés 
növelte ismereteinket a myeloma multi
plex (MM) biológiájában: 1. a kóros plas- 
masejtekben az Ig-génekben szomatikus 
mutációt találtak, ami azt jelenti, hogy a 
folyamatos sejtproliferációt szelektív anti
gén indítja el, amint kontaktusba jut a 
nyirokfollikulusokkal. 2. Az interleukin-6 
(IL-), mint vezető cytokin tumor-klón fel
bukkanásával és tumor-asszociált toxici- 
tással jár együtt. Az áttekintő közlemény

kritikusan elemzi ennek a problémának 
az irodalmát, pontosabban az IL-6 szere
pét MM-ban, normális plasmasejtekkel 
összehasonlítva.

Az antigénspecifikus Ig-t a csontvelő 
termeli, melyek közül IgG és IgA 60%, IgM 
pedig 20%-ban található a serumban. A 
csontvelői (BM) plasmasejtek antigén 
stimulálás következtében a plasmoblas- 
tokból származnak a következő módon: 1. 
Centrocytás B-sejtek kismérvű Ig-ter- 
melő plasmoblastokká differenciálódnak 
és a BM-be vándorolnak. 2. Ezek a sejtek 
ezután itt szaporodnak és a következő 
lépcsőben nagy mennyiségű Ig-termelő 
plasmasejtekké differenciálódnak. Mind
ezt T-sejt aktivált-dependens módszerrel 
sikerült felderíteni. A szabályozó folyama
tok közül a CD40 aktiválás a döntő, leg
alábbis a CD40- és T-sejt-dependens rend
szerekben; ugyanerre szolubilis CD23 és 
IL-la is képes, amit fő vonásokban átte
kinthetően ábrázolnak. A legtöbb cytokin 
„B-sejt-növekedési aktivitással” is képes 
in vitro ugyanezt kiváltani: IL-2, IL-4 és 
IL-10. Közülük az IL-10 a leghatásosabb 
B-sejt differenciáló faktor, a CD40 ak
tiválás folyamatával együtt. Maga az IL-6 
az IL-2 hatását potenciálja, mégpedig fo
lyamatos plasmasejt-differenciálódással. 
Mindeddig még nem bizonyították, hogy 
az IL-6 valódi differenciáló faktor ebben a 
folyamatban, viszont figyelemre méltó, 
hogy autokrin IL-6-ot CD40 és IL-10 
stimulált B-sejtek termelnek és ez az 
autokrin IL-6 már valóban részt vesz a B- 
sejt-plasmasejt differenciálódásban. Hu
man monoklonális IgM gammopathiából 
származó mosott B-sejtek plasmasejtekké 
differenciálódnak, amit IL-6-ellenes anti
testekkel v. retinsawal fel lehet füg
geszteni, melyek az autokrin IL-6-terme- 
lést fékezik. Normális plasmoblastok sza
porodását szabályozó faktorok közül is 
nyilvánvaló az IL-6 jelentősége, hiszen IL-
6-ellenes antitestekkel gátolni lehetett re
aktív poliklonális plasmocytosisban a plas
moblastok szaporodását. Az IL-6 fősze
repe az Ig-termelés szabályozása már nem 
oszló érett csontvelői plasmasejtekben. 
Ezek a sejtek képesek in vitro 600 pg/sejt- 
/24 óra immunglobulint termelni, ami 
kétségtelenül nagy mennyiség. Azt is meg 
kell említeni, hogy IL-6 antigénspecifikus 
ellenanyagokat termel egérkísérletekben.

A már említett cytokinek: IL-2, IL-4, IL- 
10 és IL-6 közül csak az utolsó az egyetlen 
ismert proliferációs faktor a BM plas- 
moblastokban. MM-es betegekben a sej
tek szaporodása és tömege stroma és a 
vérképző sejtek szomszédságában észlel
hető. Ezek tenyésztésével a myelomasej- 
tek spontán szaporodása volt látható az 
esetek felében, amiből az in vivo folyamat
ra lehetett következtetni. Inaktív folya
matban a plasmoblastos szakasz túl kicsi 
ahhoz, hogy felismerjék; a betegség ilyen
kor inaktív. Sejttenyészetekben viszont az 
IL-6-on kívül egyéb cytokinek termelését 
is megfigyelték, többek között GM-CSF, 
G-CSF, IL-11, IL-1, tumor-nekrózis-fak- 
tort (TNF) és talán egyebeket is. Kétség
telen viszont az, hogy IL-6-ellenes mono
klonális antitestek (MoAbs) a sejtszapo
rodást gátolták, ami megint csak amellett 
szól, hogy MM-ben az IL-6 az esszenciális
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növekedési faktor in vitro. A szerzők ezt 
plasmocytomás és plasmasejtes leukae- 
miás betegekben igazolni tudták. Több 
közlemény is megerősítette, hogy endo
gén IL-6-aktivitás a malignus plasmoblas- 
tok legfőbb növekedési faktora. A mód
szer elég körülményes, mivel a myeloma- 
sejteket először kappa és lambda könnyű- 
láncellenes cytoplasmaticus antitestekkel 
kellett jelölni és a szaporodó sejteket anti- 
bromodeoxy-uridin ellenanyagokkal. Té
ves módszerekkel magyarázható, hogy 
miért nem sikerült több vizsgálatban IL- 
6-sejtnövekedést kimutatni. Újabban azt 
gondolják, hogy az IL-6 nem növekedési, 
hanem differenciáló faktor, jóllehet ez 
sem egyértelmű. Rekombináns IL-6 alkal
mazása viszont nagyban hozzájárult a 
probléma-megvilágításához. IL-6-depen- 
dens myelomasejteket terminális állapot
ban lévő betegekből v. extra medulláris 
szervekből izoláltak.

Mindamellett nem valószínű, hogy IL-6 
a MM-sejtek ún. differenciáló faktora. 
Táblázatban több szerző eredményeinek a 
felhasználásával megtalálhatók: a normá
lis plasmasejtek Ig-termelése a vérből és a 
csontvelőből izolálva, ami elég széles hatá
rok között ingadozik, pl. az IgG és IgA 700 
pg/sejt/nap, míg az IgG 1,000-10,000 
pg/sejt/nap. Ezzel szemben frissen nyert 
myelomasejtekben ezek az értékek lénye
gesen alacsonyabbak, 1,5-16,2 pg/sejt/24 
óra között ingadoznak, sőt U266 (IgE) és 
U1958 sejtvonalakban még az 1,0 pg-ot 
sem érik el. Az is kiderült, hogy IL-6 vagy 
IL-6-ellenes antitestek ezt a folyamatot 
nem befolyásolták, ami azt jelenti, hogy a 
MM-nek legkórosabb jelensége az, hogy a 
sejtek képtelenek Ig-termelő érett plas- 
masejtekké differenciálódni. A differen
ciálatlan plasmasejtek Ig-termelésének a 
mértéke tehát igencsak alacsony és való
ban az IL-6 képtelen az éretlen plasma- 
sejtekben differenciáló szerepet teljesíteni.

A következő fejezetben azt vitatják, 
hogy az IL-6 inkább parakrin, mint au- 
tokrin myelomasejt-növekedési faktor, 
ami azt jelenti, maguk a daganatsejtek 
vagy a környezetük termeli. Az autokrin 
elmélet azon alapszik, hogy a myelomás 
sejttömeg csak kis mennyiségben termelt 
IL-6-ot, szemben a tumorkörnyezettel, 
amiben igen magas volt. CD38 és/vagy 
CD45 expresszivitás vizsgálatával igen 
érzékeny módszerrel (polymerase lánc
reakció) sikerült egyetlen pozitív sejtet 106 
közül izolálni. Ebből arra lehetett követ
keztetni, hogy IL-6 autokrin prolife- 
ráló/differenciáló faktor. A CD38 és CD45 
aktiváló antigének és különösen az előbbi 
a T-sejtekben kifejezett IL-6-termelést 
vált ki. Ezek szerint valószínű, hogy az 
antigén-antitest láncreakció bizonyos gé
nek aktiválásában nyilvánul meg, melyek 
expressziója mérhető. Ismert az is, hogy 
akadnak egyéb IL-6-termelő sejtek, pl. 
monocyták, melyek közül kettő ugyan
annyit termel, mint 2xl04 mosott myelo- 
masejt, amiből arra lehet következtetni, ha 
utóbbiak akár egyetlen monocytával kon- 
taminálódnak, már hibás eredmény szü
letik. A legkézenfekvőbb érv, hogy az IL-6 
saját génjének az expresszióját indukálja, 
az lenne, hogy nukleáris faktora révén 
(NF-IL-6). A parakrin theoria az alábbi

akon nyugszik: 1. MM-sejtvonalak, me
lyek teljesen exogén IL-6-dependensek, 
nem termelnek IL-6-ot. 2. A legtöbb mye
lomás betegben az IL-6 mRNA nagymér
tékű, de ebben elsősorban a monocyták- 
nak és a myeloidsejteknek van szerepük, 
nem pedig a MM-sejteknek. Plasmocyto
más betegek stromasejtjei nagyobb meny- 
nyiségű IL-6-ot termelnek, mint az egész
ségeseké. Ezek alapján nagyon is úgy tű
nik, hogy a myelomás őssejt élettartama, 
szaporodása és differenciálódása a stro- 
masejtekkel való kontaktustól függ. Mind
ebben fontos az a megfigyelés, mely sze
rint human MM-sejtek olyan cytokineket 
termelnek, melyek hatására a stroma IL-6- 
ot termel. Egyik ilyen cytokin az IL-lß 
valamint IL-1 v. IL-1-receptorellenes an
titestek, melyekről kiderült, hogy képesek 
az endogén IL-6-produkciót felfüggesz
teni és ebben eddig nem tisztázott szerepe 
van a TNF-nek és a CSF-l-nek.

Valószínű, hogy in vitro az IL-6 a leg
főbb növekedési faktor és túlsúlya rossz 
prognózissal jár együtt. Ebből kiindulva 
kezdték el rossz prognózisú betegek keze
lését IL-6 MoAB-val és valóban sikerült 
néhányuknál a sejtszaporodást, valamint 
a tumormassza csökkenését elérni a tu
mortünetekével együtt (láz, csontfájdal
mak, kachexia). Ez a tumorellenes hatás 
viszont csak azokban az esetekben volt 
megfigyelhető, ahol az IL-6-tükör nem 
volt túl magas, amit az anti-IL-6 MoAB- 
oknak semlegesíteniük kellett. Az el
lenanyagoknak ez a hatása talán azzal len
ne magyarázható, hogy az IL-6-ot stabil 
monomér immunkomplex formájában 
stabilizálja, melynek in vivo 3-4 nap a 
felezési ideje.

Szerzők ezután a szolubilis IL-6-recep- 
torok szerepét fejtegetik human MM-ben. 
Az IL-6-receptornak a  és ß láncuk van 
(IL-6R és 130 kD MW, más néven gpl30). 
Az IL-6/IL-6R komplex nagymérvű affi
nitással kapcsolódik a gpl30 transducer 
lánchoz, ezt aktiválja. Hasonló hatása van 
a ciliáris neurotrop faktornak (CNTF), 
valamint egyéb cytokineknek. Tehát a két 
szolubilis receptor az egyedüli, melyeknek 
agonista hatásuk van, szemben egyéb is
mert szolubilis receptorok antagonista 
sajátságával. Emelkedett sIL-6R-tükröt 
észleltek MM-betegek plasmájában (átla
gos érték 200 ng, szemben a normális 80 
ng/ml-el). A szolubilis IL-6R valóban 
óriási prognosztikai faktor, mert magas 
tükre esetében a kórjóslat rossz. A rekom
bináns sIL-6R-hez hasonlóan tisztított 
plasma sIL-6R-nek agonista szerepe van, 
mert physiologiás mennyisége a MM- 
sejtvonalak IL-6 szenzitivitását a tízsze
resére képes növelni. Kétéves megfigyelés 
után csontvelő autotranszplantációt köve
tően azt találták, hogy az sIL-6R-tükör 
stabil és a tumor nagyságától független. A 
malignus plasmasejtek sIL-6R-termelésé- 
nek mértéke hasonló volt az emberi máj
sejtekéhez, és sejttömege is azonos az 
utóbbiakéhoz. Mindebből arra következ
tetnek, hogy a plasma sIL-6R-szintet a tu
mortól független mechanizmus szabá
lyozza in vivo, feltehetően genetikai szin
ten. Egészségesekben plasma IL-6-ot nem 
lehet kimutatni (<1 pg/ml), viszont MM- 
ben 30 pg/ml átlagosan. Mivel a plasma

sIL-6R koncentráció nagyobb, mint a mo
lekulasúly, a keringő IL-6-nak több, mint a 
fele sIL-6R-hez kötődik és az IL-6/sIL-6R 
komplex a membrán gpl30-at szinte min
den sejtben aktiválni képes. Valójában a 
plasma sIL-6R-tükör lényegesen maga
sabb volt azokban az egértörzsekben, 
melyek hajlamosak autoimmunbetegsé- 
gekre v. kísérletes plasmocytomára. Bizo
nyos inhibitorok megvédik a sejtet az ak- 
tiválódási folyamattól; ezek egyike a szo
lubilis plasma gpl30, ami képes a komp
lexeket megkötni. Az egyéb in vitro mye- 
lomasejt növekedési faktorok közül tár
gyalják a CNTF-et, az IL-ll-et, a leukae- 
miagátló faktort és az oncostatint, melyek
nek bizonyos szerepük van az IL-6-funk- 
cióban. Említésre méltó a G-CSF (granu- 
locyta-koloniastimuláló faktor), melynek 
génje az IL-6 gén szerkezeti homológja. 
Kiderült, hogy a G-CSF a MM sejtnö
vekedési faktor aktivitását anti-IL-6 és an- 
Ü-IL-6R antitestek megszüntetik, jóllehet 
az IL-6 receptor expresszió nem növeke
dett. Egyik esetükben rekombináns G- 
CSF-terápiával a tumor proliferációja sza
porodott, ami azt jelentené, hogy a terápiá
ban óvatosan kell alkalmazni.

Az a-interferon (IFN-a) hasonlókép
pen fokozza a legtöbb IL-6-dependens 
sejtvonal szaporodását. IFN-a ezt a hatást 
autokrin IL-6-termeléssel váltja ki, hason
lóan a G-CSF-hez fokozza a tumortömeg 
proliferációt. IFN-a fékezi a monoklonalis 
Ig-termelést anélkül, hogy hatása lenne a 
myelomasejtekre.

A tanulmányból az tűnik ki, hogy in vit
ro legalább 7 cytokin a malignus plas- 
moblastok növekedési faktora. Ezeknek a 
hatását hasonlóképpen sémás ábrán 
szemléltetik. További érv, hogy bioaktív 
IL-6 a sejttenyészet felülúszójában 500- 
5000-szerese a többi myelomasejtnö- 
vekedési faktornak. Ugyanakkor magas 
IL-6-koncentrációt találtak ascitesben és 
pleurális folyadékban, míg leukaemia-in
hibitor-faktort és IL-ll-et nem tudtak 
kimutatni. Mindebből kiindulva szüksé
ges megjegyezni, hogy a gpl30 IL-6 
transzduktor a MM-sejtszaporodás kul
csa, amit különböző transzkripciós fak
torok phosphorilálása is módosít. A mye- 
lomasejtek a plasmasejt-differenciálódás 
éretlen sejtkomponensét képezik és az 
IL-6 képtelen további érést kiváltani; a 
sejtblokádban fontos tényező a gpl30 
transducerlánc mutációja, amit néhány 
tumor gpl30 cytoplasma-doménban ki
mutattak. További vizsgálatok szüksége
sek, hogy a gpl30 médiáit transzduktor- 
szimbólumot behatóbban tanulmányoz
zák. Több lehetőség van az IL-6 és IL-6- 
hoz hasonló hatású cytokinek termelé
sének a fékezésére: ilyen a cytokinter- 
melés-blokád, a receptorok felfüggesztése 
stb. Corticosteroidok a gyulladásos folya
matokban ezt génátírással gátolják, ami 
pl. dexamethason hatását magyarázná 
MM-ben, és hasonlóképpen hatnak oe- 
strogének is. A különböző vizsgálatokból 
az is kiderült, hogy a tumorkörnyezet ak
tiválásában adhaesiós molekuláknak is 
van szerepük. A felsorolt cytokinek in
hibitorai, mint pl. IL-l-receptor-antago- 
nista, vagy TNF-kötő fehérje klinikailag 
alkalmas MM-kezelésben. Az IL-6-terme-
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lés mértéke C-reaktiv-protein meghatáro
zással ellenőrizhető. Egyetlen anti-IL-6 
MoAb viszont elégtelen az IL-6 stabilizá
cióhoz monomer komplexek formájában. 
Különböző anti-IL-6 MoAbs-al ezt a kér
dést meg lehetne oldani, amit újabban si
került előállítani, és képes volt az IL-6 ak
tivitást 100-1 OOOx nagyobb koncentráció
ban valóban gátolni. Véleményük szerint 
legalább 35-350 mg/d IL-6-receptor-an- 
tagonistát kell beadni ahhoz, hogy az IL-6- 
termelést semlegesítsék. Az IL-6R v. gpl30 
transzduktorlánc gátlása antitestekkel 
vagy egyéb antagonistákkal valóban ne
héznek tűnik, mivel nagy mennyiségben 
találhatók a keringésben és a sejtekben.

Bán András dr.

NEPHROLOGIA

Vesebetegség két kontinensen át való 
összehasonlítása. Lloyd, C. E. és mtsai 
(Orchard T. J.: 5th Floor, Rangos Rés. 
Center, 3460 Fifth Ave., Pittsburgh, PA 
15213, USA): Diabetes Care, 1996,19,219.

A diabetest két különböző módon kutató 
csoport, az EDC és az Eurodiab amerikai 
és európai munkatársai arra a kérdésre 
igyekeztek választ kapni, insulin-depen- 
dens diabeteseseik között az albumin- 
uriával jelzett veseérintettség a két konti
nensen milyen gyakorisággal fordul elő. 
Az EDC (=The Epidemiology of Diabetes 
Complications Study) pittsburghi szék
hellyel azokat az amerikai IDDM betege
ket fogja össze, akiket a pittsburghi gyer
mekkórházban regisztráltak 1950-1980 
között. A jelen vizsgálatok 1986-1988 kö
zötti évekből származnak. Az EURODIAB 
IDDM Complications Study (röviden 
Eurodiab) betegeinek adatai 1988-1990 
közötti évekre esnek és Európa 31 helyé
ről (köztük Magyarországról is) valók.

Az összehasonlításra a szerzők olyan 
betegeket választottak ki, akiknek dia- 
betese 17 éves koruk előtt kedődött, a vizs
gálat idejében már legalább 6 éve fennáll és 
a betegek legalább 15 évesnél idősebbek.

Bár a vizeletben történő albuminürítést 
a két kontinensen másként nézték, egysé
gesítve a 24 órás albuminuriát vették a 
számítás alapjául, a 19 mg/1 feletti érték 
volt a micro-, a 192 mg/1 feletti érték a 
macroalbuminuria. A két vizsgált tanul
mány közül az Eurodiab 1215, az EDC 627 
beteg adatait dolgozta fel, nem, két élet
korcsoport (15-29 és és 30 éven felüli), 
glycohaemoglobin, magas vérnyomás, 
antihypertensiv medicatio, valamint do
hányzási szokások figyelembevételével. 
Ezek a paraméterek sokban nem tértek el 
kontinensenként, az USA-ban nagyobb 
volt az idősebb korcsoport részvétele, 
úgyszintén a normális glycohaemoglobin 
aránya. Hypertoniások kevesebben voltak 
az USA-ban, különösen a nők, úgyszintén 
a dohányosok is.

Az eredmények érdekesen alakultak. A 
macroalbuminuria prevalenciája az EDC- 
ben 27% volt az Eurodiab 12%-ával szem
ben, míg a microalbuminuria aránya 
közel azonos volt. Az egyéb vizsgált pa
raméterek mindkét kontinensen ugyan

csak hasonlóak voltak, így egyelőre nincs 
biztos magyarázat az USA-ban észlelt 
macroalbuminuria magasabb előfordulá
si arányát illetően.

Iványi János dr.

A renoprotectiv terápia és az ACE-gén 
polymorphismusa közötti összefüggés.
Van Essen, G. G. és mtsai (Department of 
Medicine, Division of Nephrology, State 
University Flospital, PO Box 30 001, 9700 
RB Groningen, Netherlands): Lancet, 
1996,347,94.

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, 
hogy az ACE (angiotensin konvertáló en- 
zim)-gén DD homozygota genotípusához 
megnövekedett kardiovaszkuláris morta
litás társul. A DD homozygota geno- 
típusúak plasma ACE szintje magasabb, 
mint az II homozygotáké és az ID hetero- 
zygotáké.

A glomerulosclerosis a renalis functio 
progressióját fokozza, a folyamatban az 
atherosclerosishoz hasonló számos analó
gia figyelhető meg. A renin-angiotensin 
rendszer kitüntetett szerepet tölt be a glo- 
merulosclerosisban is. Ezen ismeretekből 
kiindulva van Essen és mtsai vesebetegek
ben ACE genotípus meghatározás mellett 
vizsgálták az antihypertensiv terápia re- 
noprotectivitását.

81 nem diabeteses vesebeteget (alap 
creatinin clearance 30-90 ml/perc, diasz- 
tolés vérnyomás > 80 Hgmm) vontak be a 
vizsgálatba. A betegek 3-4 éven át (átlag 
189 hét) ß-blokkolo atenolol, vagy ACE- 
gátló enalapril kezelésben részesültek. A 
gyógyszer dózisok beállításakor a 95 
Hgmm alatti diasztolés vérnyomást és/ 
vagy az alap értékekhez viszonyított 10 
Hgmm-es diasztolés vérnyomáscsökke
nést tűzték ki célul. A vese functiót a glo
merulus filtratiós ráta (GFR) mérésével 
értékelték.

A vesebetegség típusai az egyes csopor
tokban hasonlóak voltak: glomerulo
nephritis 18% DD vs. 27% ID és II, hiper
tóniás nephrosclerosis 24% vs 30%, inter
stitialis betegség 35% vs 22%, policystás 
vese 24% vs 11%, ismeretlen ok 0% vs 
11%. A kezelés előtt a GFR alacsonyabb 
volt a DD csoportban, mint a másik két 
csoportban (41,3 ml/perc vs. 49,1 ml/perc 
ID, 65,5 ml/perc II). A kezelés során a GFR 
csökkenés jelentősebb volt a DD csoport
ban (3,79 ml/perc/év DD vs 1,37 
ml/perc/év ID, 1,12 ml/perc/év II, p<0,05).

A vérnyomáscsökkentés equivalensnek 
bizonyult. Az ID-s és II-s betegek GFR 
csökkenése -1 ml/perc/év volt, amely ér
ték az egészséges populációra jellemzővel 
egyezik meg. A DD-s betegek gyors pro- 
gressiója a resistens renoprotectiv terá
piára utal. Hemodialízis a DD csoportban 
29%-ban, az ID-s csoportban 3%-ban vált 
szükségessé. A proteinürítés csökkenése 
szignifikánsan magasabb volt az ID és II 
csoportban (1 g/nap, 0,7 g/nap vs. 0 
g/nap). A DD csoportban az atenolollal és 
az enalaprillal kezeltek között a GFR vál
tozásában különbség nem volt kimutat
ható. A proteinuria egyik szer hatására 
sem csökkent.

A vizsgálatban nem igazolódott, hogy 
veseelégtelenségben szenvedő DD homo- 
zygotákban az ACE-inhibitor kedvező 
nephroprotectiv hatású. Feltételezhető, 
hogy DD homozygotájú vesebetegekben 
az ACE-tól függetlenül képződő angio
tensin II felelős a progressióért.

Együd Ferenc dr.

A levodopa és a levodopa-selegilin kom
bináció terápiás hatásának és halálozási 
adatainak összehasonlítása korai, enyhe 
Parkinson-kórban. Lees.A. J. (Az Egyesült 
Királyság Parkinson-kór Kutató Csoport
ja részéről, National Hospital for Neuro
logy and Neurosurgery, London WC IN 3 
Ba, Anglia): Br. med.J., 1995,311,1602.

A nyitott, prospektiv gyógyszerkipró
bálásra Nagy-Britannia 93 kórházában 
került sor. 782 parkinsonos beteget ran- 
domizáltak három vizsgálati ágba: (1) le
vodopa perifériás dekarboxiláz gátló ké
szítménnyel, (2) az előbbi+selegilin, (3) 
bromocriptin. Az (l)-es és (2)-es ágba 520 
beteg nyert besorolást. Betegeiket 5,6 évig 
követve a (2)-es ágban, vagyis a selegilint 
is szedő betegcsoportban statisztikailag 
korrigált módszerekkel a halálozási arányt 
1,57-nek találták az (l)-es (levodopa) cso
porthoz képest, amely kb. 60%-os nö
vekedést jelent. A (2)-es ágban 271 beteg 
közül 76, míg az (l)-es ágban 248 beteg 
közül 44 elhalálozásáról nyertek tudo
mást; számításba azokat véve, akik el
hunytét a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 
Központi Nyilvántartása igazolta. A köz
lemény a (3). „bromocriptin” ágról nem 
tesz említést. A terápiás eredményeket 
illetően az (l)-es ágban kissé rosszabb, de 
a (2)-es ágtól szignifikánsan nem eltérő 
„disability” (teljesítménycsökkenés) érté
keket találtak, kb. 1 évig mindkét ágban 
javulást, majd visszaromlást, amely a 48. 
hónap tájékán érte el a kezdeti „disa
bility” értéket a módosított Webster-skála 
alapján. Ugyanakkor a (2)-es ágban több 
motoros mellékhatást, így csúcsdózis dys- 
kinesiát és oszcillációt (motoros teljesít
mény ingadozást) észleltek. Az első három 
hónapban a levodopa dózisa mindkét cso
portban 375 mg volt, a (2)-es ágban 10 mg 
selegilinnel. Ezt követően a vizsgáló ál
lapította meg az általa optimálisnak gon
dolt levodopa dózist. A 4. évben a levo
dopa átlagos napi adagja 625 mg volt az 
(l)-es ágban, a (2)-es ágban 460 mg, meg
tartva a 10 mg selegilint. [Ref: A tanul
mány egyik alapvető megállapítása, mi
szerint a selegilinnel is kezelt betegek mor
talitása jelentősen nő, meglepő és meg
döbbentő. A közleményt elemezve több hi
baforrás is szembetűnik. Ha egy beteg a 
gyógyszert nem tolerálta, vagy nem érte el 
a megkívánt javulást, újrabeválasztásra 
(rerandomizálásra) kerülhetett, vagy a 
kipróbálásból kizárták. A halálozási ráta 
kiszámításakor viszont az eredeti bevá
lasztást tekintették alapul, a kipróbálásból 
kizártak esetében is. A közleményből vi
szont egyáltalán nem derül ki, hogy a 
kizárt betegek később milyen kezelésben 
részesültek. A mortalitást tükröző Kap- 
lan-Meier-görbe meglehetősen furcsa. Kb.
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2,5 év után a (2)-es ág mortalitása hirtelen 
emelkedik, de ezt követően újra párhuza
mosan fu t az (1 )-es ág görbéjével. Nagy 
valószínűséggel ennek oka, hogy a gyógy
szerkipróbálásból kizárt, a későbbiekben 
más kezelést kapott betegek eredeti águk
nak megfelelően szerepelnek. A halálokok 
közül az (l)-es ágban 7, a (2)-es ágban 28 
betegnél a diagnózis Parkinson-kór. Köny- 
nyen belátható, hogy a Parkinson-kór nem 
lehet közvetlen halálok, csak szövődmé
nyei. A cerebrovascularis az (1 )-es ágban 2 
beteg, a (2)-es ágban 11. Kérdéses, hogy e 
betegek korábban részesültek-e megfelelő 
kivizsgálásban, hiszen a Nagy-Britan- 
niában meghonosodott gyakorlat szerint 
kórbonctani vizsgálat csak igen ritkán tör
ténik, mint a közlemény is említi: „ a diag
nózis post mortem megerősítése csak az el
haltak kis számában volt lehetséges”. 
Felvetődik még, hogy a (2)-es ágban a 375 
mg levodopa +10 mg selegilin magas in
dító dózis, a fokozott dopaminerg hatás 
felelőssé tehető mind a későbbi vascularis, 
mind motoros zavarokért. így a közle
ményt igen erős fenntartással kell illetni, 
különösen a mortalitási adatokat. A refe
ráló tudomása szerint 16 rövid távú nyílt, 
23 hosszú távú nyílt, 23 kettősvak kom
binációs kezelést tartalmazó és 13 mono
terápiás vizsgálatban szerte a világon több 
mint 4000 beteg vett részt és egyik vizs
gálatban sem találtak emelkedett morta
litást a selegilinnel kezeltek körében.]

Tárczy Miklós dr.

Az erythropoetinre adott válasz és a 
haemodialysis intenzitása közötti kap
csolat veseelégtelenségben. Ifudu, O. és 
mtsai (Renal Disease Division. Depart
ment of Medicine and the Department of 
Preventive Medicine and Community 
Health. State University of New York 
Health Science Center. Brooklyn): N. Engl.
J. Med., 1996,334,420.

Veseelégtelenségben az anaemia fő oka a 
csökkent erythropoetin szintézis. A re- 
combinans erythropoetin alkalmazása 
óta a korábban szükséges transfusio hát
térbe szorult. Ugyanakkor a kezdeti kiváló 
eredmények után (a haematocrit 34%-ra 
vagy afölé emelkedett) az újabb közlemé
nyek arról számolnak be, hogy az Egyesült 
Államokban az erythropoetin kezelésben 
részesülő haemodialysált betegek vérképe 
nem javul olyan mértékben, mint a koráb
bi vizsgálatok során. A haematocrit nem 
emelkedik 30% fölé ugyanolyan eryth
ropoetin dózisok mellett. Az erythropoe
tin rezisztencia egyik fontos oka a vas
hiány. Az inadequat dialysis szerepe ebben 
a rezisztenciában nem ismert. A szerzők 
azért vizsgálják ezt a kérdést, mert az 
Egyesült Államokban az inadequat dialy
sis gyakori és a dialysis intenzitása, vala
mint az erythropoetinre adott válasz kö
zötti kapcsolatra nincsenek irodalmi ada
tok.

135 randomizáltan választott beteget 
vizsgáltak hat hétig. A krónikus dialysis 
programban levő betegek hetente 3 alka
lommal részesültek haemodialysis keze
lésben. Legalább 3 hónapja dialysálták

őket, 20 évesek vagy annál idősebbek vol
tak, legalább 3 hónapja kaptak erythro- 
poetint és nem volt olyan kísérő beteg
ségük, amely anaemiát okozott volna. Heti 
3 alkalommal kaptak erythropoetint dia
lysis után, iv. 59±29 U/tskg-ot. Hagyomá
nyos dialysis kezelés történt. Minden be
teg orálisán kapott vaspótlást és phosphat 
kötésre calcium carbonatot használtak.

A dialysis intenzitását a BÚN koncent
ráció százalékos csökkenésével mérték a 
dialysis után. Mérték a serum albumin 
szintet és a transferrin szaturációt. 39 fő
nél az endogen erythropoetin szintet is 
mérték. Azon 20 betegnél, akiknél a BÚN 
redukciós érték 63% alatti volt, hat héten 
keresztül növelték a dialysis hosszát. 62 
betegnél (46%) a haematocrit 30% fölé 
emelkedett, de csak négy esetben érték el 
a cél 35%-os haematocritot. A haematoc
rit és a serum albumin szint emelkedése 
közötti kapcsolat szignifikáns volt, ugyan
így a haematocrit és a BÚN redukciós 
arány növekedése közötti is. A BÚN re
dukciós arány 11%-os növekedése meg
kétszerezte annak valószínűségét, hogy a 
haematocrit 30% fölé emelkedjen. A trans
ferrin szaturáció nem volt szignifikáns 
kapcsolatban a haematocrittal. A BÚN re
dukciós arányt 60,7%-ról 72%-ra növelve 6 
hét után a haematocrit érték 30% fölé 
emelkedett abban a 20 fős csoportban, ahol 
növelték a dialysis időtartamát. A 39 eset
ben mért endogen erythropoetin szint és a 
BÚN redukciós érékek között nem volt sta
tisztikailag szignifikáns kapcsolat.

A szerzők megállapították, hogy az in
adequat dialysis kapcsolatban van az 
erythropoetin therápiara adott subopti- 
mális válasszal. Mind állatoknál, mind 
embernél uraemiában az erythropoesis 
károsodott, de uraemiában inhibitorok 
létezése egyértelműen ma sem bizonyí
tott. A dialysis kezelés megkezdése együt
tes erythropoetin adás nélkül is haema
tocrit emelkedést eredményez, ugyanúgy, 
mint a haemodialysisről continouos am
bulans peritonealis dialysisre történő vál
tás, amelyek arra utalnak, hogy a dialysis 
valamilyen inhibitort távolít el.

Harsányi Judit dr.

ONKOLÓGIA

Gliomatosis cerebri. Del Carpio-O’Do- 
novan és mtsai (Montreal General 
Hospital, Kanada): Radiology, 1996, 198, 
831.

Az agyi gliomatosis az astrocytoma ritka, 
infiltrativ megjelenési formája, mely a 
multicentrikus gliomától (szövettanilag 
általában glioblastoma multiforme) az in
volvált agyi struktúrák összefüggő, nem 
gócos jellegű érintettségében különbözik. 
Gliomatosisról legalább két, de leggyak
rabban három lebeny érintettsége esetén 
beszélhetünk. A szerzők 22 betegből álló 
vizsgálati anyaguk alapján, a vonatkozó 
irodalmat is áttekintve összegzik az elvál
tozás klinikai, radiológiai és patológiai jel
lemzőit. 13 év alatt észlelt eseteik közül 21- 
nél szövettani vizsgálat igazolta a diag

nózist (szekciós, műtéti vagy biopsziás 
preparátumból).

A betegséget általában diszkrét neuro
lógia tünetek és intellektuális zavarok jel
lemzik,kisebb arányban fejfájás és saceres 
rohamok is előfordulnak. A szerzők anya
gában az utóbbi gyakrabban szerepelt tü
netként, ami az intézmény profiljával 
magyarázható. A betegek életkora széles 
határok között van (a közölt anyagban 
11-80 év, egyharmad részük a 4. évtized
ben). A tünetek megjelenése és a diag
nózis felállítása között akár évek is eltel
hetnek, és hirtelen állapotromlás csak a 
malignus transzformáció kialakulásakor 
észlelhető, ami általában be is következik. 
A CT és MR vizsgálat extenzív infiltrativ 
folyamatot mutat minimális térszűkítő 
jelleggel, számottevő kontraszthalmozás 
nélkül. Jellegzetes a centrális struktúrák 
(agyalapi magvak, corpus callosum) és a 
fehérállomány érintettsége. A CT-képen 
az infiltrált terület izo- vagy enyhén hypo- 
dens, és csak az esetleges minimális mass 
effect utalhat a kórfolyamat jelenlétére, de 
a CT nemritkán negatív, vagy a valóságos
nál kisebbnek jelzi az elváltozást. Ezzel 
szemben az MR jó hatásfokkal mutatja 
meg a beteg terület nagyságát, mely -  a 
megnövekedett víztartalomnak megfele
lően -  T2 súlyozott és protondenzitásos 
képeken magas szignálintenzitásával tű
nik fel. A kéreg-velő-határ elmosódott. A 
döntően infiltrativ elváltozáson belül 
megjelenő fokális léziók (térszűkítő ha
tással, nekrózissal, kontraszthalmozással) 
malignus transzformációra utalnak. A 
szövettani vizsgálat infiltrative terjedő 
alacsony malignitású astrocytomát iga
zol, melyben a változó mértékben diffe
renciált gliasejtek kisfokú mitotikus ak
tivitást mutatnak. Az infiltrált terület ha
tárai megegyeznek az MR által jelzett 
elváltozás határaival. Szekciónál az érin
tett lebenyek mérsékelt megnagyobbodá
sa észlelhető.

Differenciáldiagnosztikai szempont
ból a sclerosis multiplex atípusos formája, 
vírusencephalitisek, leukodystrophiák és 
a subacut sclerotizáló panencephalitis 
jönnek szóba. Az agyi gliomatosis prog
nózisa rossz, mert elhelyezkedése miatt 
műtét nem végezhető, nem sugárérzékeny 
és a glioblastomává való fokális átalakulás 
előbb-utóbb bekövetkezik.

Szabó Erika dr.

Daganatprogressio és p53. Carson, D. A. 
és Lois, A. (University of California, La 
Jolla, San Diego): Lancet, 1995,346,1009.

A malignus transzformáció soklépcsős 
folyamat, melyben több mint száz gén 
eltérése játszhat szerepet a tumortípusok
tól függően. Nincs olyan eltérés, amelyik 
minden daganatra jellemző lenne, vagy 
önmagában elégséges lenne az autonóm 
növekedés és áttétképzés előidézéséhez.

A p53 gén egy olyan magfehérjét kódol, 
amelyik a DNS javításában, a sejtosztódás 
szabályozásában és az apoptosis előidézé
sében játszik szerepet. A malignus daga
natok közel felében mindkét p53 gén 
mutációja vagy átrendeződése kimutat
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ható a 17. kromoszómán. A p53 gén örök
lött mutációjakor, a Li-Fraumeni- synd- 
romában, különböző helyeken jelentkező 
daganatok okozzák a beteg halálát.

A p53 fehérje szintje a nagy energiájú 
napsugárzás, szabad gyökök, kémiai car- 
cinogenek okozta DNS-károsodás hatásá
ra, eddig ismeretlen mechanizmus révén 
emelkedik. A p53 hatására a p21, valamint 
a GADD45 (Growth Arrest on DNA 
Damage) szintje is emelkedik. Ez a két fe
hérje kölcsönhatásba kerül a PCNA-val 
(Proliferating Cell Nuclear Antigen), a 
sejtosztódás gátlódik, de a DNS kijavítása 
nem. Ily módon a sejtciklus leáll, és a DNS 
károsodás kijavítására nyílik lehetőség a 
p53 aktivácó révén. Fia a károsodás mér
téke nagy vagy a p53 indukció hosszan 
tartó vagy ezalatt ellentmondásos növeke
dést szabályozó jeleket kap a sejt, akkor 
programozott sejthalál következik be.

A p53 deficiens sejtek rezisztensek az 
apoptosissal szemben. Egyes malignus 
sejtekben defektiv p53 képződik, amely a 
normális p53 fehérjével inaktív komplexet 
képez. Hasonló módon a cervix és a penis 
rákjainál aetiologiai tényezőként felme
rülő human papilloma vírus típusok is ké
pesek inaktiválni a p53 fehérjét.

Az idősödő sejtekben a p53 természetes 
gátlójából, az mdm2-ből egyre kevesebb 
képződik, így általában minden egyes osz
tódás a sejteket közelebb viszi a végső dif- 
ferenciációhoz, amikor is a sejtciklusból 
kilépnek. A p53 defektiv sejtek repli- 
kációja fokozott, de ezek a sejtek még nem 
immortalizáltak. Minden egyes osztódás
sal a kromoszómák valamelyest rövidül
nek, ami egy idő után kritikus ponthoz 
(telomer krízis) vezethet, amikor az apo
ptosis p53 nélkül is bekövetkezik.

A chemo- és radiotherapia főleg apopto
sis előidézésével öli el a daganatsejteket. A 
p53 defektiv sejtek apoptotikus készsége 
viszont csökkent, s ezért ezen tumorsejtek 
therapiarezisztensebbek lehetnek, nagyobb 
kromoszóma instabilitást és aneuploiditást 
eredményezhetnek a tumor egészében.

A p53 tehát nem direkt oka a ráknak, de 
defektusa negatív prognosztikai tényező, 
mivel az apoptosis ellen hat, és így egy olyan 
instabil sejtpopulációnak kedvez, amelyben 
gyakran invazív elemek is vannak. A rák 
kezelésében alapvető lehet az apoptosis és a 
p53 aktiváció részleteinek megismerése, 
hogy olyan szereket lehessen létrehozni, 
amelyek a p53 hatását utánozni képesek.

Cserni Gábor dr.

Jó- és rosszindulatú phylloid tumorok jel
legzetességei mammográfiával és ult
rahanggal. Liberman, L. és mtsai (Memo
rial Sloan-Kettering Cancer Center, New 
York): Radiology, 1996,198,121.
A phylloid tumorok az emlődaganatok 
között alig 1%-ban szerepelnek, s a fibro- 
epithelialis eredetű emlőtumoroknak 
2-3%-át képviselik. A fibroadenomákhoz 
hasonlóan hámelemekből és kötőszöveti 
stromából épülnek fel, de stromájuk jóval 
sejtgazdagabb. Az eredetileg cystosarco- 
ma phyllodesnek nevezett, lamellás szer
kezetű tumort kezdetben benignusnak 
tartották, s jóval később derült fény me-

tasztatizáló hajlamára. Bár a tumor klini
kai értelemben vett dignitása a szövettani 
eredmény alapján általában nem jósol
ható, a jó- vagy rosszindulatúság elsősor
ban a stromasejtek tulajdonságain -  a 
stromán belüli arányukon, mitotikus ak
tivitásukon, az esetleges atípián -  múlik. 
Mivel ennek hisztopatológiai kritériumai 
ma sem egységesek, a malignus phylloid 
tumorok aránya is jelentős szórást mutat 
az irodalomban (23-50%). Jelen közle
mény szerzői saját 51, szövettanilag iga
zolt esetüket feldolgozva igyekeztek meg
határozni azon radiológiai jeleket, melyek 
alapján a malignitás valószínűsíthető.

A tumorok 80%-a volt tapintható, a 
nem tapinthatók nagy része jóindulatú
nak bizonyult. Bőr- vagy bimbóbehúzó- 
dást, emlőváladékozást vagy axilláris nyi
rokcsomó-megnagyobbodást egy esetben 
sem találtak. A mammográfia az esetek 
döntő részében nem spiculált szélű, szo
liter térimét mutatott, egy betegnél több
szöri benignus recidívát észleltek. Mind a 
benignus, mind a malignus tumoroknak 
mintegy fele kifejezetten jól körülírt volt. 
A tumorok 8%-ában láttak változó min
tázatú meszesedést, jó- és rosszindulatú- 
akban egyaránt. Ultrahangvizsgálattal 
gyakran és inkább a malignus esetekben 
észlelték a tumorra jellegzetes apró cys- 
tákat, a különbség azonban nem volt szig
nifikáns a két csoport között. A jó- vagy 
rosszindulatúság jóslása szempontjából a 
tumorméret bizonyult az egyetlen hasz
nálható jellemzőnek, a 3 cm-nél nagyobb 
elváltozásokat jóval gyakrabban találták 
malignusnak, mint benignusnak. Bár 
anyagukban mindössze egy tumorban 
találtak zsírt, a szerzők irodalmi adatok 
alapján megemlítik, hogy az ilyen, ún. 
lipophylloid tumorok csaknem mindig 
rosszindulatúak. A mammográfiás képen 
látott zsír tehát semmiképpen nem zárja 
ki a malignitás lehetőségét.

Szabó Erika dr.

35 év alatti nők emlőrákjának klinikai és 
mammográfiás jellegzetességei. Gilles, R. 
és mtsai (Institut Gustave-Roussy, 
Villejuif, France): Eur. Radiol., 1995,5,630.

Az emlőrákok átlagosan 2%-ra 35 éves kor 
alatt alakul ki, és a nők között vezető tu
moros halálokként szerepel ebben a kor
csoportban is. A fiatal korra jellemző mi
rigyes, tömör emlőszerkezet miatt azon
ban itt jóval alacsonyabb a mammográfia 
szenzitivitása, mint az idősebbek nagyobb 
zsírtartalmú emlőinél; korábbi közlemé
nyek mindössze 50-89%-os érzékeny
ségről számolnak be. Jelen tanulmányuk
ban a szerzők saját beteganyaguk alapján, 
a témában régebben megjelent közlemé
nyekkel összehasonlítva elemzik a mam
mográfia hatékonyságát és az emlőrákok 
jellegzetességeit az említett korcsoport
ban.

A betegek túlnyomó többsége klinikai 
tünetekkel, leggyakrabban tapintható té
rimével, kisebb részben emlőváladékozás- 
sal, nyirokcsomó- vagy távoli metastasis- 
sal jelentkezett. Röntgenmorfológiailag az 
emlők 2h  része homogén „dense breast”,

míg 'h-a kevert típusú volt, zsírosán in
volvált emlő pedig alig fordult elő. A da
ganat az esetek több mint felében jól vagy 
rosszabbul határolt szövettömörülés for
májában mutatkozott, azonban néhány 
esetben csak a mikrokalcifikáció vagy a 
szöveti irregularitás utalt a körfolyamat
ra. A tumorok egyötöd része semmilyen 
mammográfiás eltérést nem okozott (ezek 
a betegek csaknem kivétel nélkül az első 
morfológiai típusba tartoztak). A szövet
tani diagnózis 90%-ban invasiv carcino
ma volt; az in situ carcinomák alacsony 
számát a szerzők szerint az magyarázza, 
hogy a betegek nem szűrővizsgálat alap
ján, hanem már klinikai tünetekkel kerül
tek műtétre. A szövettanilag megvizsgált 
axillaris nyirokcsomó-preparátumok a 
betegek felében mutattak érintettséget.

A szerzők saját eredményei is alátá
masztják azt a véleményt, mely szerint a 
35 év alatti populációban a mammográfia 
értéke kérdéses az emlőrák diagnózisá
ban, részben a tömör emlőszerkezet, rész
ben a tumorok viszonylag gyakori benig
nus megjelenése miatt. Ebben a korcso
portban tehát a fizikális vizsgálat és a kór
előzmény különösen nagy jelentőségű, 
tekintve, hogy az ultrahang szenzitivitása 
is csak kb. 70%, a finomtű-biopsziák gya
kori álnegativitása pedig jól ismert.

Szabó Erika dr.

Ismeretlen primer tumorok metastasisai.
Hillen, H. F. P. (Maastricht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1995,739,2225.

Hollandiában évente 2400 betegnél talál
tak metastasisokat, melyeknél ismeretlen 
a primer tumor. A kórkép gyakran prog
ressiv, a prognózis rossz. A kezelőorvos
nak kell döntenie, hogy érdemes-e to
vábbvizsgálni, meghatározni a primer tu
mor típusát, localisatióját; három ismer
tetett esetükkel demonstrálja a felmerülő 
problémákat.

Az első beteg egy 63 éves nő, pár hét óta 
érez fájdalmat a bal hónaljában, melynek 
tapintata kemény, a bal felkaron pedig 
kezdődő oedema észlelhető. A mamma 
tapintata negatív, a laborleletek negatívok. 
A mammogram és thorax rtg is negatív. A 
punctatumban adenocc-ra utaló sejteket 
találtak. A hónalji nyirokcsomók eltávolí
tásánál adenocc-t állapítottak meg, 4 ern
es átmérővel, a környéki nyirokutak infilt- 
rálódtak. Elhatározzák a radioth-t, az ext- 
ranodalis növekedés miatt, a mamma be- 
sugarazását, és adjuvans kezelésként 2 
éven át a tamoxifen kezelést.

A második beteg egy 45 éves ffi, aki 
lesoványodása és rossz közérzete miatt je
lentkezett; mája meg volt nagyobbodva, 
széle durván göröngyös. A labor anaemi- 
át, obstructiv májfunctiós zavart, a se- 
rumban emelkedett lactatdehydrogenase 
activitast, a felhasi echográfiával meg
nagyobbodott májat, benne májmeta- 
stasisokra utaló több echogen structurát 
találtak. A biopsia rosszul differentiált 
carcinomát mutatott ki. A döntés: tovább- 
vizsgálat szükségtelen, a chemoth. nem 
indikált, a kezelés csak tüneti és támogató 
jellegű.
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A harmadik beteg egy 50 éves nő, aki 
ascitese miatt lett beutalva, 2 hónap óta 
étvágytalan, dagad a hasa. A labor a Ca- 
125 fokozódását találta 90 U/ml-re (nor
málisan <30). Az ascitesfolyadékban ade- 
nocc. sejteket psammoma testecskékkel 
találtak. A nőgyógyász nem talált tapint
ható elváltozást a területen. Laparotomiá- 
nál papillaris serosus peritoneum carci- 
nomát találtak, a tumormassa nagy ré
szének eltávolításával a cisplatin chemo- 
therapiás kezelés kedvező hatásúnak mu
tatkozott.

Mindhárom betegnél ismeretlen pri
mer tumor mellett metastasisok okozták a 
panaszokat. Ez a helyzet az összes tumor 
4%-ánál, ffiaknál gyakoribb, mint a nők
nél és gyakori az ovariumcc-nál, a rectum 
cc-nál és a non-Hodgkin-lymphománál. A 
betegek 30%-ánál az obductio sem fedezi 
fel a primer tumort, 20%-nál intenzív ku
tatással, az obductio csak 50%-nál deríti 
fel a primer gócot, többnyire a tüdőben, 
mammákban, pancreasban vagy a colon- 
ban. A primer tumor feltűnően kicsiny 
lehet és gyakran tünetmentes. Feltűnő a 
rövid betegségi tartam, ez többnyire 2 hó
napos. Szokatlan a metastasis elhelyez
kedése: gyakori a többszörös localisatio, a 
helyük is szokatlan, nem felel meg a szo
kásos localisatiónak. A supraclavicularis 
nyirokcsomó localisatio (Virchow) elő
fordulhat a diafragma feletti, de alatti tu
mornál is. A helyre utalhatnak: rövid ideje 
jelentkezett helyi panaszok, rövid ideje je
lentkező általános panaszok, tapintható 
elváltozások. A betegek általában 65 éve
sek, 10% 50 éven aluli, 25%-nál több 
metastasis található. A metastasisok mel
letti primer tumor mindenáron való fel
kutatása nem indokolt, nem javít a prog- 
nosison. A dg-ban a legeredményesebb a 
biopsia és a kórbonctani vizsgálat. Ade- 
nocc. az esetek 50-60%-a, laphámcc. az 
esetek 5-8%-a, differenciálatlan a 2-5%-a. 
Rosszul differenciált adenocc. 30-40%- 
ban fordul elő. Csoportonként különböző 
a therapia és a prognózis. A rosszul diffe
renciáltaknál 30-70%-ban fordul elő a 
non-Hodgkin-lymphoma, de 20%-ban 
fordulhat elő sarcoma vagy melanoma. A 
metastasisoknál az adenocc. prognózisa 
rossz: az átlagos túlélés 4 hónap. Prostata 
specificus antigén kimutatása esetén in
dokolt a prostatacc. szerint végzett keze
lés. Ha a nőknél a tumor oestrogen- vagy 
pogresteron-receptorra pozitív, a tamoxi
fen kezelés indokolt. Izolált hónalji metas
tasisoknál, occult mammatumornál a 
mammatumornál szokásos eljárások in
dokoltak. Azon nőknél, kiknél peritonitis 
carcinomatosa fordul elő, 50%-nál ovari- 
umcc-t találnak. A hasi CT vizsgálat és a 
CA 125 kimutatás eredményezi a dg-t. A 
tumorsebészeti megkisebbítése és a cis
platin kezelés hatása kedvező. A laphám
cc. leggyakrabban a nyaki nyirokcsomók
ban jelentkezik metastasisként. A sebé
szeti és radioth. jó hatású. Az anus, pe
rineum és kis medence tumoránál leggya
koribb a metastasis a lágyéki nyirokcso
mókban, kedvező hatású a nyirokcsomók 
eltávolítása és a radiotherapia. A fiatalabb 
korban jelentkező rosszul differenciált, 
vagy adenocc. esetében a középvonal
ban jelentkező (mediastinum, retroperi-

toneum) metastasisok gyorsan növeked
nek, de cisplatin és etoposid kezelés elő
nyös, 5 éven túli életben maradás 16%-os 
lehet.

Ribiczey Sándor dr.

Az USA-ban a tamoxifen hosszadalmas 
alkalmazása fokozza a rák kockázatát.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1996,140,108.

Az amerikai nemzeti rákintézet idő előtt 
leállt a mellrákosok tamoxifennel való ad- 
juváns therápiájával, mert 1166 beteg ed
digi kezelésénél kiderült, hogy a nőknél az 
5 évnél hosszabban tartó adásánál nem 
javultak az eredmények tovább, mint amit 
addig elértek. Ugyanakkor nem lehetett 
kizárni a hosszabban tartó tamoxifen 
kezelés káros hatását. A központi intézet 
megküldte a klinikai eredményeket mind 
a 22000 amerikai oncologusnak (Science, 
1995,270,1562.). Az amerikai eredmények 
arra mutathatnak, hogy a hosszabb ideig 
tartó tamoxifen kezeléssel szaporodnak a 
rákesetek. A hosszú kezelési időn belül 6 
új endometriumcc. fordult elő, szemben 
az 5 évnél rövidebb ideig tartó tamoxifen 
kezeltek 2 esetével. Az első csoportban 6 
betegben jelentkezett új contralateralis 
mellrák, szemben 5 esettel a második cso
portnál, és 12 új primer cc., szemben a 
másik csoport 9 esetével; 4 évi kezelés 
után a rövid terminusú betegek 92%-a 
volt életben, szemben a hosszú termi- 
nusúak 86%-ával. Egy még nem publikált 
skót vizsgálat is hasonló eredményeket 
mutatott ki: náluk az 5 évnél rövidebb ide
ig kezeltek 70%-a mentes volt a betegségi 
tünetektől, a hosszabban kezeiteknél ez az 
arány 62% volt. A központ értékelése 
szerint statisztikailag egyik eredmény 
sem szignifikáns, de azt mutatják, hogy 5 
éven túl nem érdemes tamoxifent szedni. 
Az állatkísérletek is azt mutatják, hogy a 
tamoxifenhez hozzászoknak a tumorok, 
sőt, növekedésük is gyorsulhat általuk. 
Szemben az amerikai elhatározással, egy 
hasonló brit vizsgálatot tovább folytatnak 
(The Times, 1995. dec. 18.). A britek más 
eredményekhez jutottak. Szerintük az 
amerikaiak túloznak, lehet, hogy hibás az 
elhatározásuk, a vizsgálat folytatása talán 
megváltoztatja az eredményeket. Dr. 
Helena Earl, brit vezetőségi tag szerint az 
amerikai vizsgálatnál kevés a vizsgálatban 
részesülő, a britek 1994-ben kezdték 2000 
nőnél a vizsgálatot és végül 20000-re eme
lik majd az önkéntes résztvevők számát. 
Egy holland vizsgálatnál endometriumcc- 
seknél a két évnél hosszabban tamoxifen
nel kezeiteknek 2,3 x több volt a kockázat, 
az endometriumcc-ra a kezeiteknél vi
gyázni kell.

Ribiczey Sándor dr.

Intramucosalis gyomorrák nyirokcsomó 
áttéteinek kockázati tényezői. Yamao, T. és 
mtsai (National Cancer Hospital, Tokyo) 
Cancer, 1996, 77,602.

A korai gyomorrák definíció szerint a tu
nica mucosát vagy submucosát infiltráló, 
mélyebbre nem terjedő daganat, függet
lenül a nyirokcsomó áttétek jelenlététől. 
Megfelelő szűrési stratégiával kimutatott 
korai gyomorrákok száma (aránya) Ja
pánban megemelkedett. Ilyen stádium
ban, Japánban, a szokásos kezelés a gast- 
rectomia az elsődleges és másodlagos nyi
rokcsomók eltávolításával. Ez a sebészi 
megoldás 90%-nál magasabb 5 éves 
túlélési arányt eredményezett. A korai 
gyomorrákos betegek egyik leglényege
sebb prognosztikai tényezője a nyirokcso
mó áttét jelenléte, amelynek gyakorisága 
intramucosalis rákoknál 3%, míg submu- 
cosába törőeknél 20%. Ennek alapján le
hetséges lenne az intramucosalis rákok 
kezelési stratégiájának megváltoztatása is.

1963 és 1993 között a fenti intézmény
ben 2265 korai gyomorcarcinoma sebészi 
kezelését végezték el. A patológiai feldol
gozáskor a kifeszített gyomorrészekben a 
tumoros és a tumor környéki területet 5 
mm-es szakaszonként vágták fel. 1196 be
tegnél tisztán intramucosalis volt a carci
noma. Nyirokcsomó áttét 43 esetben 
(3,5%) állt fenn: 31 esetben (72%) az el
sődleges, 7 esetben (16%) a másodlagos és 
5 esetben (12%) ismeretlen lokalizációjú 
nyirokcsomókban. Az elemzéskor a kö
vetkező 8 klinikopatológiai faktort vizs
gálták:

1. életkor (57 évnél fiatalabb, illetve 57 
éves vagy idősebb korcsoport; a betegek 
átlagéletkora 57 év volt),

2. nem,
3. a tumor lokalizációja (felső, középső, 

alsó harmad),
4. a tumor makroszkópos típusa (ki

emelkedő, besüppedő),
5. a tumor mérete (30 mm-nél kisebb, 

illetve 30 mm-es vagy nagyobb átmérőjű; 
az átlagos tumorméret 30 mm volt),

6. a szövettani típus (differenciált vagy 
differenciálatlan),

7. a szövettanilag észlelt kifekélyesedés 
(muscularis mucosaera is kiterjedő 
hámhiány) jelenléte vagy hiánya,

8. nyirokérinvázió jelenléte vagy hiá
nya.

Egyváltozós analízis szerint a nagyobb, 
besüppedt, differenciálatlan, kifekélye- 
sedő és nyirokérinváziót mutató tumorok 
esetén, a fiatalabb korcsoportban szignifi
kánsan nagyobbnak találták a nyirokcso
móáttét jelenlétét. Az utóbbiak közül mul
tivariációs analízissel független szignifi
káns prognosztikai tényezőnek bizonyult 
a nyirokérinvázió, a tumorméret és a szö
vettanilag észlelt fekély. Ezen faktorok 
kedvező volta mellett csak 1 esetben 
(1/277) fordult elő nyirokcsomóáttét. Az 
említett tényezők kiemelése azért is lé
nyeges lehet, mert a nyirokcsomómentes 
intramucosalis korai gyomorrákos be
tegek dissectio nélkül is kezelhetők lenné
nek, és esetleg az újonnan bevezetett en- 
doscopos mucosaresectio is mérlegelhető 
lenne esetükben. Az endoscopos csíkbiop- 
sia, illetve resectio ugyanis a submucosát 
is eltávolítja, így a lényeges prognosztikai 
tényezők mellett a tumor intramucosalis 
voltának megállapítását is lehetővé teszi, 
és az így kivitelezett resectio intramuco
salis tumor esetén (nyirokérinvázió, ki-
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fekélyesedés hiányában, 30 mm-nél ki
sebb átmérő esetén) a definitiv kezelést 
jelenthetné.

Csertii Gábor dr.

A pozitronemissziós tomográfia alkal
mazása az onkológiában. Strauss, L. G. 
(Abteilung für onkoligische Diagnostik 
und Therapie.): Dtsch. med. Wschr., 1996, 
121,207.

Jelentős előrelépést jelentett az onkológiai 
diagnosztikában és terápiában a korszerű 
képalkotó eljárások bevezetése, pl. UH, CT 
és MRI. Ezek a vizsgálatok morfológiai in
formációkat nyújtanak, segítségükkel egy 
tumor igen pontosan definiálható, nem 
invazív módon. Egyes esetekben azonban 
az optimális diagnosztikához és terápiás 
tervezéshez funkcionális vizsgálatok is 
szükségesek. Ezeket a kiegészítő funk
cionális információkat nyújtja az izotóp
diagnosztika, melynek hagyományos te
rületeihez csatlakozott az immunscinti- 
gráfia, a nukleáris magrezonanciás spekt
roszkópia (MRS), legutóbb pedig néhány 
éve a pozitronemissziós rétegvizsgálat 
(PÉT).

A PET-vizsgálatokhoz használt radio- 
farmakonok alkalmasak a szöveti perfú
zió mérésére, anyagcseremérésekre, te
rápiás gyógyszerek nyomon követésére. A 
jelzésre leggyakrabban használt izotópok 
a nC (felezési idő 20 min), a 150  (felezési 
idő 2 min) és a 18F (felezési idő 2 h).

Az orvosi diagnosztika fontos problé
mája a differenciálás benignus és malignus 
szövetek között. A 18F-dezoxyglukózzal 
végzett PET-vizsgálatokat a primer tumor
diagnosztika és a tumor staging során szá
mos daganatféleség esetén alkalmazzák, pl. 
lymphomáknál, melanomáknál, emlőrá
koknál, tüdőtumoroknál, valamint fej-nya- 
ki daganatoknál. Wahl és mtsai kimutatták, 
hogy a tüdőtumorok stagingje PET-tel lé
nyegesen javítható (PÉT: szenzitivitás: 82%, 
specificitás: 81%, CT: szenzitivitás: 64%, 
specificitás: 44%). Ennek oka a mediasti
nalis nyirokcsomók pontosabb megítélése.

A malignus melanoma áttéteinek felis
merhetősége tekintetében ugyanilyenek 
az eredmények. Több szerző is megállapí
totta, hogy a legtöbb malignus tumorban 
és az érintett nyirokcsomókban fokozott 
glukózanyagcsere és fokozott FDG-dúsu- 
lás figyelhető meg. Ily módon áttétet tud
tak diagnosztizálni normális nagyságú 
nyirokcsomókban, melyeket a morfoló
giai eljárásokkal tévesen negatívnak ítél
tek. Ezzel a módszerrel az 1 cm-nél kisebb 
laesiók mind qualitative, mind quantita
tive értékelhetők. Megjegyzendő, hogy 
pusztán az FDG-felvétel alapján az akut 
gyulladásos folyamatok nem különíthe
tők el biztonsággal a tumoroktól, ezért 
álpozitív eredményekkel kell számolni. 
Ezekben az esetekben támpontot jelenthet 
a többi klinikai adat. A „multitracer”- 
vizsgálatokkal nyert első eredmények arra 
utalnak, hogy radiofarmakonok meg
felelő kombinciójával értékes informá
ciókat lehet kapni a gyulladás és a tumor 
elkülönítéséhez, pl. colorectalis tumorok
ban.

Nagy jelentőségű a tumorrecidívák ko
rai felismerése is. Különösen a colorectalis 
daganatok jelentenek nehézséget a mor
fológiai diagnosztikában, ha az endoszkó
pos biopszia nem kivitelezhető vagy a CT- 
vezérelt biopszia eredménye negatív. Eb
ben az esetben a PÉT kizárja az álnegatív 
leletet. A colorectalis daganatok a glukóz
anyagcsere fokozódását mutatják, a he- 
ges elváltozások viszont nem mutatnak 
anyagcsere-fokozódást. 30 szövettanilag 
bizonyított tumor értékelése alapján 
96%-os (30-ból 29) találati biztonság adó
dott. A 13 bizonyított heg PET-tel egy
értelműen azonosítható volt. Ennek alap
ján a PÉT megbízható differenciáldiag
nosztikai módszernek látszik.

A vizsgálat sikeréhez fontos a megfelelő 
indikáció és előző vizsgálatokkal pl. CT 
vagy MRI bizonyított morfológiai elvál
tozás. Ezek hiányában a vizsgálatot meg 
kell tagadni. Ha a klinikai leletek alapján 
járulékos gyulladásos folyamat gyanúja 
merül fel, akkor egyből „Doppler-tracer” 
vizsgálatot kell végezni FDG-vel és a C- 
aminoizo-vajsawal.

A terápiában alapvetően két eljárás 
lehetséges:

1. A tumorsejtek energia-anyagcseréjé
nek változását mérni kemoterápia előtt és 
után.

2. Közvetlenül azoknak a jelzett cyto- 
sztatikumoknak a kinetikáját és eloszlását 
mérni, amelyeket a kemoterápiában alkal
mazni kívánnak.

A tumoranyagcsere-vizsgálatokat ál
talában FDG-vel végzik. Három külön
böző protokoll használatos.

A standard (1.) sémában mindig törté
nik egy bázis PÉT a kemoterápia előtt és 
egy követési vizsgálat a második kezelési 
ciklus előtt. Ily módon a terápiás válasz 
igen pontosan quantitative mérhető. Ez a 
séma jól bevált fej-nyaki és colorectalis 
daganatokban, melanomában, tüdőtumo
rokban és lymphomákban.

Ha a korai reakció felismerése a fontos, 
akkor a terápia előtti bázis vizsgálat után, a 
kezelés alatt is történik PÉT (2. séma). Ezt 
alkalmazzák pl. malignus melanoma Da- 
carbazin + alfa-interferon kezelése során. 
Ilyenkor PET-et végeznek az egynapos 
Dacarbazin-adás előtt és után, valamint a 
ciklus befejezése után is. Az eddigi adatok 
azt bizonyítják, hogy a Dacarbazin utáni 
igen korai anyagcsere-változásoknak 
prognosztikai jelentőségük van. Ezáltal a 
nem reagálók korán felismerhetők.

A 3. séma szerint anyagcsereprofil-vizs- 
gálatok végezhetők egy citosztatikum 
tesztdózisának adása után is. így pl. Pote- 
mustin gyors infúziója után 90 perccel 
mérhető a tumoranyagcsere-aktivitásra 
gyakorolt hatás. További követési vizsgá
latok szükségesek 1,2 és 7 nappal a gyógy
szer alkalmazása után.

Az anyagcsereprofíl-vizsgálatokból a 
következő adatok nyerhetők:

-  az anyagcsere-aktivitás maximuma 
terápia előtt -  bázisvizsgálat a tummor- 
növekedés mértékére

-  korai hatás az anyagcserére: PÉT 90 
perccel infúzió után

-  max. terápiás hatás, a növekedés 
gátlásának mértéke

-  a terápiás hatás tartama.

Az (1.) alapséma általánosan alkalmaz
ható és a legkevésbé költséges.

A 2. séma alkalmazása megköveteli a 
citosztatikumok hatására bekövetkező 
változások ismeretét, hogy a tumor aspe- 
cifikus, gyulladást utánzó reakciói ne té
vesszék meg az értékelőt. Ez a veszély az 1. 
séma esetén kisebb.

A 3. sémával inkább monoterápia ter
vezése esetén lehet számolni, mint pl. 
Potemustin. Ezen a módon nyerhető a 
maximális információ egy anyag tumor
anyagcserére gyakorolt hatásáról, de a 
költség is a legmagasabb a másik két mód
szerhez képest.

A PÉT onkológiában való alkalmazá
sának egyik fő célja a citosztatikumok 
eloszlásának és kinetikájának direkt mé
rése. így tanulmányozható első ízben -  di
rekt és nem invazív módon -  a gyógyszer 
viselkedése a tumorban a tulajdonképpe
ni terápiás alkalmazás előtt és felbecsül
hető a várható siker is. A mellékhatások 
időben felismerhetők a gyógyszer eloszlá
sa révén. Sajnos egy citosztatikum izotóp
pal való jelölése igen nehéz eljárás, ezért 
mind ez ideig csak néhány jelzett cito
sztatikum áll a rendelkezésre. Korábban 
jelzett Bleomycint használtak a tüdő lap- 
hámrákjának vizsgálatára később 13N-nel 
jelzett Cysplatint alkalmaztak. Jelenleg en
nél is előnyösebb a 18F-Fluorouracil, amely 
az anyagcserében úgy viselkedik, mint a 
nem jelzett Fluorouracil.

Az irodalmi adatok szerint az áttétes 
colorectalis daganatban szenvedő betegek 
20%-ánál lehet terápiás válaszra számí
tani Fluorouracil hatására. Az áttét rea
gálásának lényeges feltétele a gyógyszer 
dúsulása, mert enélkül nem várható hatás. 
Csak PÉT segítségével vizsgálhatjuk a 
Fluorouracil eloszlását és dúsulását a 
májáttétekben, 18F-ral jelzett Fluoroura- 
cillal.

Lényeges a módszer klinikai alkalma
zásának szempontjából a kezelés előtt 
mért PET-értékek és a kemoterápiás ef
fektus közötti korreláció. Szerzők saját 
vizsgálataik során jó korrelációt (r = 0,88) 
észleltek a kemoterápia előtti PÉT kon
centrációs értékek és a májáttétek terápia 
alatti növekedési rátájának összehason
lításakor. A Fluorouracil kinetikájának 
PET-vizsgálatával tehát már a tulajdon
képpeni kemoterápia előtt felbecsülhető a 
várható terápiás eredmény. A kezelő
orvosnak így módjában áll a kezelési terv 
módosítását mérlegelni, még annak beve
zetése előtt.

Szerzők véleménye szerint a PÉT sokat 
ígérő módszer a tumordiagnosztika és te
rápia optimalizálásában. A jövőben továb
bi vizsgálatok várhatók jelzett citoszta- 
tikumokkal, valamint újabb kísérletek a 
„multidrog”-rezisztencia meghatározásá
ra nem invazív, képalkotó módszerekkel.

[Ref: A PÉT fizikai és biológiai alap
jaival, klinikai alkalmazásával, a többi to- 
mográfiás módszerrel való összehason
lításával foglalkozik Gulyás Balázs dr. és 
mtsainak közleménye az Orvosi Hetilap 
137. évfolyamának 14. számában 
(731-738.)]

Petri Klára dr.
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Érellátás cytostatikum-resistens hörgő
rákban. Volm, M. és mtsai (Deutsches 
Krebsforschungzentrum Heidelberg): 
Dtsch. med. W sehr., 1996,121,291.

Az elmúlt években különböző biokémiai 
történéseket fedeztek fel, amelyeket a cy- 
tostatikus kezelést illetően jelentőséggel 
bírnak. Az intracellularis glutathion-S- 
transferase 7t tükör változásai befolyásol
hatják az alkilázék hatásosságát. Fontos 
enzim a különböző cytostatikumokat il
letően a topoisomerase II is. Magas me- 
tallothioneint tartalmazó tumorok resis- 
tensnek bizonyultak cisplatin, chlorambu
cil és melphalannal szemben. A fokozott 
p-glucoprotein kiválasztás fontos szerepet 
játszik a legkülönbözőbb anyagokkal 
szembeni resistentiában (anthracyclinek, 
alkaloidok, antibiotikumok). Emberi tu
morokon végzett eddigi vizsgálatok vilá
gosan megmutatták, hogy a resistentia 
kérdés egy soktényezőjű történés, és egy 
tumorban gyakran több resistencia me
chanizmus van egyidejűleg jelen. A re
sistentia ezen biokémiai tényezők mellett 
függ a tumorsejtek proliferációjától is, 
mivel a terápiában alkalmazott cytosta- 
tikumok elsősorban az oszló sejtekre hat
nak. Ezen kívül a tumoroknak az oxigén
ellátottsága, táplálása és angiogenesise a 
növekedésre és ezzel együtt a resistentiára 
nem elhanyagolható szerepet játszik.

Az érképződés gátlása mint új terápiás 
eljárás jön szóba, emellett sejt szubpopu- 
lációk keletkezhetnek, amelyek kis oxi
génellátottságuk alapján a terápia módo
sulására hatnak. A szerzők jelen közlemé
nyükben vizsgálták az angiogenesies és 
cytostatikum resistentia egymásra hatá
sát. A resisentia proteinek előfordulását a 
doxyrubicin resistentiát és a tumorok ér
sűrűségét hozták kapcsolatba.

Nem kissejtes hörgőrákban szenvedő 
83 beteget (73 férfit, 10 nőt) retrospective 
vetettek vizsgálat alá. Átlagéletkor 60 év 
(37 és 75 év között) volt. Az érbőséget és a 
resistens proteineket immunhisztokémia- 
ilag határozták meg. In vitro gyors teszt 
próbával, doxyrubicinnel és anélkül mér
ték a radioaktív nucleinsav praecursorok 
beépülését. Szignifikáns összefüggés áll 
fenn az érsűrűség és a különböző resistens 
proteinek között. Középértéknél kisebb 
érsűrűség esetén szignifikánsan emel
kedett volt a glutathion-S-transferase n 
(p<0,01), thymidylat synthase (p<0,05) és 
a metallothionein (p<0,05).

A p-glyeoprotein megfelelő összefüg
gést mutatott, ami azonban statisztikailag 
nem erősíthető meg, míg a topoisomerase 
II semmiféle összefüggést nem mutatott 
az érsűrűséggel. A kisebb érsűrűségű hör
gőrák gyakrabban volt resistens in vitro, 
mint a nagyobb érsűrűségű carcinoma 
(p<0,05).

Nem kissejtes hörgőrák kis érsűrűség 
mellett fokozottabban exprimál resistens 
proteineket és gyakrabban resistens doxy
rubicinnel szemben. Az angiogenesis 
blokkolása a terápiát illetően nem problé
mamentes.

A tüdőszövet a toxikus anyagok soka
ságának, a külvilág lehetséges carcinogen- 
jeinek van kitéve, amelyek a resistens pro
teinek profilját befolyásolhatják. De nem

csak a különböző kémiai és fizikai anya
gok lehetnek felelősek a méregtelenítő en
zimek beindításáért, hanem a tumorsej
tekben fellépő hypoxiás stressz is megvál
toztathatja a proteinek kiválasztását. A tu
morok vascularisatiója nem tart lépést a 
tumormassza tömegével. Szolid tumorok 
sejtjeinek szubpopulációi kisebb oxigén
ellátottsággal és kevés tápanyaggal ren
delkeznek, amely hypoxiás területek re
sistens proteineket termelnek és így be
folyásolhatják a terápiát.

Prugberger Emil dr.

A GYAKORLAT KÉRDÉSEI

Különbözőségek a műtét utáni gyógyulás 
időtartamának orvosi megítélésében.
Majeed, A. W. és mtsai (Dep. of Surgery, 
Royal Hallamshire Hospital, University of 
Sheffield, Sheffield SIO 2JF, and Dep. of 
General Practice, University of Sheffield, 
Sheffield S10 2JF): BMJ, 1995,371,296.

Úgy tűnik, hogy a mindennapos műtétek 
utáni gyógyulás időtartamának mind a 
sebész-, mind a háziorvos általi megítélése 
sokkal inkább az empírián és a lakossági 
elvárásokon alapul, mint a szigorú evi
dencián. Akár tanácsadói, akár szakértői 
tevékenysége során nyilvánít véleményt 
az orvos, fontos, hogy azt külön ajánlás
ban megfogalmazottakra is alapozza. 
Ilyennek összeállítása kapcsán került sor 
a vizsgálatra, annak tisztázására, hogy mi 
napjaink gyakorlata.

100 konzultáns általános sebészt és 90 
(medikus-)oktató háziorvost kérdőíves 
módszerrel kérdeztek meg arról, hogy 
amennyiben 25, ill. 55 éves, ülőfoglal
kozású, könnyű fizikai vagy nehéz testi 
munkát végző -  (fel)gyógyulási kilátásait 
illetően semmi mástól (sem testi, sem 
pszihés, sem szociális tényezőtől) nem be
folyásolt -  valamely páciense az ötféle 
műtéttípus (varicectomia, unilaterális in- 
guinális herniotomia, haemorrhoidecto- 
mia, hagyományos cholecystectomia, la
paroszkópos cholecystectomia) egyikén 
komplikációmentesen átesett, a külön
böző esetvariációkban milyen hosszú a 
rekonvaleszcencia-szak.

A háziorvos közül 59 (66%), a sebészek 
közül 61 (61%) válaszolt. A válaszok közti 
különbség „óriási” volt. Volt, ki egy 55 
éves, nehéz fizikai munkát végző, aranyér
műtéten átesett páciens esetében a felgyó
gyulás időtartamát 1 hétnek, más 16 hét
nek vélelmezte. (Ref.: Az egyetlen össze
foglaló táblázat adatai közt tallózva kide
rül, hogy a sebészek közt szinte hasonlóak 
a véleményszóródások, mint a házior
vosok közt; és még ha teljességükban rö- 
videbb gyógyulási időtartamot fogalmaz
nak is meg a sebészek, a két csoport véle
ménykülönbségei nem kirívóak.)

A munkába állást befolyásoló bizonyos 
körülmények (fájdalom, páciens anyagi 
érdekeltsége stb.) áttekintése, ill. annak -  
számos tanulmány eredményére hivat
kozással történt -  aláhúzása után, hogy a 
lehető legkoraibb munkafelvétel pl. a lá
gyéksérv recidíváját nem szaporítja, rá
mutatnak, hogy bár a műtéten átesettek

munkába áll(ít)ása döntően a háziorvos 
felelőssége (nem kisrészt pedig a házior
vos-páciens kapcsolat függvénye), a kór
házi sebészek az új műtéti technikákkal 
(amilyen pl. a „minimális behatolás sebé
szi technikája”) reális esélyt nyújtanak a 
posztoperatív lábadozás szakának lerövi
dítésére.

(Ref: Referens nem tévedhet abba a 
zsákutcába, hogy minősítse a cikkből ki- 
világló szigetországi állapotokat; abban a 
helyzetben sincs, hogy összevesse azokat az 
e téren uralkodó hazai viszonyokkal; az is
mertetés kapcsán legfeljebb arra mutathat 
rá, hogy az OTP OI legutolsó, minket ha
sonló dilemmáinkban segítő „Szakmai 
irányelvek a keresőképesség orvosi el- 
bírálására”-kiadványa 1989-es keletű -  az 
évből való, amikor pl. a laparoszkópos 
cholecystectomia legfeljebb ha a bölcső
jében ringott.)

Péter Árpád dr.

Reuma és hormon. Loch, E. G., Bandilla, K. 
(Deutsche Klinik f. Diagnostik. D. 65191 
Wiesbaden): Sexualmedizin, 1995,17, 327.

A túlspecializálódás előnye, hogy a szak
orvos saját területét felette részletesen is
meri, hátránya viszont, hogy a határterü
leti problémákkal nem foglalkozik. A dif- 
ferencáldiagnosztika pedig nagyon fon
tos, ezért a kérdésben érintett szakembe
reknek együtt kell működniük, a „másik” 
szakterületre vonatkozóan is tájékozott
nak kell lenniük.

Ilyen együttműködés szükséges a nő
gyógyász és a belgyógyász, ill. az endokri- 
nológus és a reumatológus között.

Régi orvosi tapasztalat, miszerint a nők 
a perimenopauza korában gyakrabban 
panaszkodnak ízületi betegségekre, mint 
a hasonló korú férfiak. A régi tankönyvek 
szerint létezik az ún. arthrophia ovarii pri
vati.

Újabb kori megfigyelés szerint azok a 
nők, akik fogamzásgátló tablettával vé
dekeznek, ritkábban kapnak reumatoid 
artritist, mint akik más módszerrel vé
dekeznek. Labor és egyéb megfigyelések 
szerint ezt a megváltozott hormonház
tartás okozza, azaz, ha a normálisnál ala
csonyabb az oestradiol és magasabb az 
FSH szint, ez hajlamosít a reumás artri- 
tisre. Még kifejezettebb a hormoneltérés, 
ha a progesteronszintet is vizsgáljuk és az 
ízületi panaszok a menstruációval össze- 
függőek. Ilyenkor sokat segít a gestagen 
adagolás.

A nőgyógyász gondoljon reumás be
tegségre, ha legalább egy ízület nyomás
érzékeny és mozgásában korlátozott és 
egy lágyrész-terület is duzzadt. Ilyenkor a 
drága és időrabló hormonmeghatározás 
helyett eligazít a hüvelyhám cytologiai 
vizsgálata, eligazít afelől, hogy elegendő 
sárgatesthormon termelődik-e.

A lupus erythomatodes és a dermato
myositis is gyakran hormonfüggő lefo
lyású, bár ilyenkor többnyire mindkét 
szexhormon adása az ajánlott.

Degeneratív megbetegedésre (derék
fájdalom) utaló panaszokat gyakran em
lítenek a nőgyógyásznak is, s a nőgyó
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gyász olykor indokolatlanul operál myo
ma, descensus stb. miatt. Sokszor lehet ja
vulást elérni hormonadagolással és gyógy
tornával is.

A genitális és a szájüreg nyálkahár
tyájának az ulcerozus-aphtás elváltozása 
esetén gondoljunk Bechet-szindromára 
is.

A szerzők még sok olyan kórképet is
mertetnek, amiknek hormonális hátterük 
lehet.

Ha a nőgyógyász egyfelől a differen
ciáldiagnosztikát ismeri és adott esetben 
„csak” az extragenitális betegség miatt 
ajánl hormonkezelést, sokat segíthet a 
betegen, hisz szociális életét (táppénz, 
munkaképesség) és szexuális-párkapcso
latát is segítheti és a beteget az is meg
nyugtatja, ha látja, miszerint az orvos őt és 
nem csak a betegségét kezeli. Ez a szem
lélet nem csak az osteoporosisra vonat
kozik.

Aszódi Imre dr.

Gentamicin bőrkenőcs: 200 kilóval több, 
mint kellene. Renders, N. H. M. és mtsai 
(Rotterdam): Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1995,139,2314.

1943-ban nyerték a streptomycint a 
Streptomyces griseusból. Ez volt az első a 
klasszikus aminoglycosidok közül. Ez
után következett a neomycin (1949), majd 
a kanamycin 1957-ben. A legfontosbb 
aminoglycosid napjainkban a gentamy- 
cin, tobramycin, netilmicin, amikacin. Be
vezetésük óta az aminoglycosidok a leg
fontosabb alapok, melyekre épül komoly 
fertőzéseknél az antimicrobás therapia. 
Korlátozza használatukat a dózistól függő 
toxicitásuk (ototoxicitás és nefrotoxici- 
tás). Ezért az aminoglycosidákat csak rö
vid időn át használjuk, napi egyszeri 
adagban, és ellenőrizni kell a plasmatük- 
röt.

Egy betegük esetét ismertetik, akinél a 
gentamycin cutan használatánál resisten
tia jelentkezett. A 75 éves nőnél szabályo
zatlan diabetes II típusánál jobb sarkán 
fájdalmas fekély állott fenn pár hónap óta. 
A beteg -  háziorvosának tudtán kívül -  7 
héten át gentamycin bőrkenőcscsel állt 
kezelés alatt. (Garamycin kenőccsel). A jó 
állapotban lévő beteg jobb sarkán és a 
jobb láb lateralis szélén gennyel fedett 
fekély állott fenn, piros széllel. A jobb láb
szár közepéig érő, a lábon is jelentkező 
oedemával. A bal lábán a lateralis lábszé
len is volt egy kis fekély, oedemás környe
zetben. J. o. a lágyék alatt és b. o. a térd alatt 
nem volt artériás pulsatio tapintható. Az 
ápolásba felvett betegnél a glucose-tar- 
talom 10,0/6h, -15,3/9^, -12,3/1 l hmmol/l. 
A vérkép enyhe anaemiát, enyhe trombo- 
cytosist mutatott leukocytosis nélkül. A 
sarokból vett tenyésztés Staphylococcus 
aureust mutatott ki, resistentiával a tob
ramycin, gentamycin, netilmicin és ami- 
kacinnal szemben, a j. lábszélről vett te
nyésztés az aminoglycosidok iránt érzéke
ny S. aureust mutatott ki. Mindkét isola- 
tumnak azonos volt az antibiogramja és 
érzékenyek voltak meticillinre. Mindkét 
törzsnél azonos volt az „ujjlenyomat”, a

chromosomalis DNA. A bal lábszélen levő 
fekélyből nem tenyésztettek ki pathogen 
microorganismust. A gentamicin kenő- 
csös therapiát leállítva a beteget iso- 
latióban ápolták, a nedves borogatásokat 
2 óránként cserélték, majd 2 nap múlva 
dornase-fibrolysines kenőccsel naponta 
kétszer és a fekélyek körül cinkolajban 5% 
kénnel kezelték. Systemás antibioticumot 
nem használtak. Pár nap múlva negatívok 
voltak a tenyésztések, három hét múlva 
megszüntették az isolatiót, a sebészeten 
amputálták a jobb aiszárt a sikertelen 
endarteriektómia után, a bal láb desob- 
structio utáni necrotomiával gyógyult.

A gentamycint 1963-ban ismertette 
Weinstein és tsa, és 1964-ben számoltak 
be helyi alkalmazásáról, ulcusok, égési 
sérülések kezelésénél. 1976-ban ismertet
ték a gentamicin resistens S. aureus jelent
kezését cutan alkalmazásnál, 1977-ben is
mertetett Wyatt egy epidémiát, melyet 
gentamicin cutan alkalmazásánál észlel
tek. Szerzők betegüknél két helyről vett 
anyagnál, melyek azonos törzsből szár
maznak a DNA vizsgálat szerint, az egyik
ből vett S. aureus törzs resistens volt tob- 
ramycinre, gentamicinre, netilmicinre és 
amikacinre. A resistentia a betegnél fej
lődött ki. Cutan használatnál sensibilisa- 
tio is jelenetkezhet, ami szintén gátolja az 
eredményes kezelést. Ezzel szemben 1992. 
márc. és 1993. márc. között 200 000 g gen
tamicin kenőcs került forgalomba, és a 
biztosító 4000 receptet mutatott ki. A gen
tamicin localis alkalmazását helytelen
nek, elavultnak kell minősíteni

Ribiczey Sándor dr.

ORVOSI INFORMATIKA

Vezető világlapok a ma orvosát érintő 
kérdésekről: Az Internet éve. Steven Levy 
újságíró (USA), Newsweek, 1995. decem
ber 25. Címlap és 17 oldal.

[Ref: Az Internet világszerte létező kom
puterek jelenleg telefonvonalakon össze
kapcsolódó hálózata. Tagjainak száma 
40-50 millióra tehető, azaz a felhasználó, 
akár egy magyar, kisvárosi körzeti orvos 
is, potenciálisan ennyi emberrel léphet 
kapcsolatba az őt érintő kérdésekkel kap
csolatban -  legyenek ezek a kérdések or
vosiak, tudományosak, hobbi, sport, le
velezés stb. Használata ma már igen „fel
használóbarát”, azaz a benne való eliga
zodáshoz nem kell nagyobb szakértelem, 
mint pl. a Windows program használatá
hoz. Magyarországon -  többek között -  az 
iSYS (sic!) cég, a budapesti Sas u. 9. szám 
alatt kínál Internet csatlakozási lehe
tőséget (Tel.: 2-666-090). Ennek költségei a 
következők: A komputernek a telefonvo
nalhoz csatlakoztatásához kell venni egy- 
egy ún. Modemet, melynek ára 10-60 ezer 
Ft között van. A magánszemélyeknek kí
nált kedvező havi használati díj pedig 
10 000,- Ft. A „társalgási nyelv” többnyire 
angol. Aki egyszer is használta az tudja, 
hogy nagyon megéri, hiszen bekapcsolód
hatunk világ „vérkeringésébe”, így pl. olvas
hatjuk valamelyik amerikai könyvtár köny
veit, levelezhetünk Clinton elnökkel, vagy

akár a pápával -  de magyar barátainkkal is 
stb., stb. Az Internet törénetéről és magáról 
az Internetről már jelent meg ebben a folyó
iratban referátum. A referált cikk az Internet 
várható továbbfejlesztéséről számol be.]

Az Interneten keresztül jelenleg lehet 
kommunikálni, vásárolni, cikkeket közöl
ni stb. A hálózat fejlesztői arra törek
szenek, hogy a jövőben a „szeméttől” (há
lózat-nyelven „cybersmut”) megtisztítsák 
az Internetet. Jelenleg az USA-ban az 
Internet hatalmas üzletnek számít. A leg
nagyobb cégek üzleti terveket készítenek, 
dollárok milliárdjait kívánják fordítani 
ennek továbbfejlesztésére. Mindebben na
gyon érdekelt a tőzsde is. A fejlesztések 
létrehoztak olyan cégeket, mint amilyen a 
„Netscape”. Ez az Internet használatát 
megkönnyítő, felhasználóbaráttá tevő 
programokat gyárt. Az Internet használói 
az ún.„Newt Gingrich”révén ott lehettek a 
legaktuálisabb napi politikai események
nél, mint amilyen pl. a Bosznia-ellenes 
nemzetközi beavatkozás volt. Jelenleg az 
Internetet mégis túl lassúnak tartják, 
használatával kapcsolatban igen sok jogi 
probléma felmerül, alulszervezett és sok
szor túlterhelt. Mindezek a problémák
1996-ban mérséklődni fognak. Az Inter
neten belüli eligazodást segítő igen sok 
program közül nagyon népszerű az ún. 
„Yahoo!”. Az Internet legszimpatikusabb 
oldala, hogy semmi köze nincs a tech
nológiához. Ez mi vagyunk. Kapcsolatba 
jönni vele sokkal izgalmasabb, mint a 
legizgalmasabb komputerjáték, vagy a 
legérdekesebb kalandregény. Gazdasági 
fejlesztése (Net Economy) közé tartoznak 
pl. a világszerte elérhető áruházláncok. 
Annak ellenére, hogy az Interneten belül 
van „szemét” is, mely közé tartozik pl. a 
gyermekpornográf képek terjesztése, vagy 
fajvédő uszítás, mégis legtöbben annak a 
hívei, hogy az Interneten belül az infor
mációáramlás akadálytalan legyen.

[Ref: E cikk 50 éves referense még ma is 
sok orvoskollégával beszél, akik semmit 
sem tudnak a komputerekről. A mate
matikától korábban irtózó referens, aki
nek családjában igen sok az informatikai 
és komputeres szakember, maga is így volt 
ezzel 1993-ig amikor is elkezdett foglal
kozni a komputerek és robotok elméletével, 
orvostudományi alkalmazásukkal, amivel 
egy igen szép, új világba csöppent. Tudo
másul kell venni, hogy már a XXI. század 
első harmadában az Internet-szerű háló
zatok és más komputeres megoldások ré
vén a legutolsó afrikai falucska „varázsló
ja” -  ha akarja -  a leghíresebb USA-beli 
Mayo-klinika színvonalának megfelelő or
vosi ellátást tud majd nyújtani betegeinek.

A rendelőnkben kisebb-nagyobb felada
tot ellátó komputer ugyan egy „lelketlen 
gép”, de az Internet és más hálózatok révén 
összekapcsolódott emberek milliói ezeket a 
gépeket életre keltik. A hagyományos tele
fonvonalakat világszerte kiszorítja az en
nél sokszorta több információmennyisé
get, sokkal gyorsabban szállítani képes fek
tetett, üvegszálas, optikai vezeték. A kom
puter- és tv-képernyő a jövőben várhatóan 
egybeépül. Ezen a képernyőn meg fognak 
jelenni a 3 D-s képek. Már a XXI. század el
ső felének sebésze is, tűnjön bár ez hi
hetetlennek, akár a lakószobája foteljában
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ülve fogja „távműtéttel”, operáló robo
tokkal pl. Indiában lévő betegét operálni. 
Mindezek a kérdések ugyan magyar ku
tatókat még nem foglalkoztatnak, de a 
szakirodalom idevágó anyaga máris igen 
nagy. A személyi számítógép használatá
nak elsajátítása gyerekjáték, amire jó pél
da, hogy a referens 5 éves, Németor
szágban élő unokaöccse szülei komputerén 
saját maga tanulta meg az iín. „grafikus 
interface” használatát, azaz a Windows, 
vagy Internet elveinek alapját. E referátum 
Soros György új, impozáns, Nádor utcai 
Egyetemének olvasótermében, egy kis sa
ját hordozható komputeren készült. Az 
olvasóterem szolgáltatásaihoz hozzátar
tozik az Internet használata is. A referens 
itt szép folyóiratokban lapozgathatott, 
vagy az Internethez ülve beszélgethetett a 
világon nagyon sok embertársával. Egy 
kis, kellemes, bármelyik magyar orvoskol
léga által otthon is megvalósítható Uni
verzum. Az Internetnek lelke van és ezért 
mindenkinek ajánlható oktató, gondűző 
jó barát és még annyi minden más.]

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat 
az Internet. 1. (Bevezetés) Pallen, M. (St. 
Bartholemew Hospital, London, Anglia): 
BMJ, 1995,311,1422.

[Ref: Az alábbiakban összesen tíz referá
tumban ismertetésre kerülnek az Internet
tel kapcsolatos legfrissebb orvosi és nem 
orvosi vonatkozású cikkek. Az Internet is
merete ma már hozzátartozik az általános 
orvos intelligenciához. Aki még soha nem 
látta az Internetet működés közben, és 
nincs alkalma arra, hogy egy egyetemi in
tézményben azt megtekintse, annak ajánl
ható, hogy keresse fel Budapesten valame
lyik Internet kávéházat. Ezek egyike a 
Szentkirályi és a Baross utca sarkán talál
ható, ahol az Internet ún. multimédiás vál
tozata, azaz hang és kép közvetítése is 
megtapasztalható. Az Internet rövid tör
ténetéről már jelent meg az Orvosi He
tilapban referátum. A referens véleménye 
szerint az az orvos, aki mitsem tud a kom
puterekről, az Internetről és a használatá
val kapcsolatos szakzsargonról, de figyel
mesen elolvassa az alábbi tíz referált cik
ket egy vasárnap, az egynapos ráfordítás
sal eléggé otthon lesz az Internettel kap
csolatos elméleti tudnivalókban -  akkor is, 
ha korábban minderről semmit sem tu
dott. Megéri ez az egy nap, mivel egy-két 
éven belül úgysem lehet majd az Internet 
nélkül megélni egy magyar orvosnak. A re
ferált tíz folyóiratcikk lelőhelye a központi 
orvosi könyvtár, a Goethe intézeti könyv
tára, illetve a magyar folyóiratok esetén 
bármelyik közkönyvtár. Aki nem tudna 
angolul, vagy németül, az legalább annak 
az alábbiakban szintén referálásra kerülő 
Heti Világgazdaság Internet melléklete 
ajánlható azon kívül, hogy kezdjen el an
golul is tanulni, mivel ez az Internet nyel
ve, azaz egy-két éven belül úgyis muszáj 
lesz tudnia].

Az Internet a világ legnagyobb kom
puteres hálózata, amelyen egyre több

biológiai és orvosi információ érhető el, il
letve ilyen jellegű információcsere (írott 
és hangos szöveg, álló és mozgókép) lehet
séges. Az Internethez jelenleg általában a 
telefonvonalon (később üvegszálas veze
téken) lehet ún. modern (modulátor-de- 
modulátor) segítségével a már meglévő 
nagyobb teljesítményű komputert csat
lakoztatni. Vannak külön programok, 
amelyek megkönnyítik az Internetben 
való kiigazodást (ez utóbbit nevezik „ször- 
fözés”-nek). Ezek segítségével elérhetők 
ún. hipertextek. Ezután már könnyen 
lehet adatokat beszerezni, manipulálni és 
elosztani a hálózaton belül. Ezek közé tar
tozik az e-mail (elektromos posta és pos
tafiók), a telnet, a file transfer protocol és a 
world wide web.

A gyakorlatban lehet pl. a világ külön
böző helyein lévő orvoskollégákkal kon
zultálni egy adott problémáról, cikket kül
deni a társszerzőknek, a sok tucat folyó
iratot előfizetési díj nélkül olvasni, orvosi 
továbbképzésen részt venni (akár a világ 
túlsó részén, módjuk Floridában), a pub
likáció napján friss orvosi eredmények
hez jutni, a világ másik felén tartózkódó 
kollégákkal elbeszélgetni, szakkönyvet 
megrendelni és kifizetni. Az Internet ré
vén egységesen, legkorszerűbben tanít
hatók a világ különböző részein lakó or
vostanhallgatók. Valószínűleg a jövőben 
egyre inkább ez a világhálózat lesz az or
vosi közlemények lelőhelye. Ma már az 
Internet használata olyannyira könnyű, 
hogy az új használó (az ún.„newbie”) né
hány perces ismerkedés után olyan köny- 
nyen tud benne egy ún. egér segítségével 
tájékozódni, mint például egy szakmai 
telefonkönyvben. Ma már nemcsak írott 
szövegek jelennek meg, hanem hangos 
szöveg, zene, video, látszólagos valóság is 
(ezek az ún. multimédiás alkalmazások). 
A Internet használatához természetesen 
ismerni kell egy nem túl nehéz kompu
teres szakzsargont, amitől ma még sok or
voskolléga idegenkedik. A világhálózatot 
alkotó komputereket (telefon- vagy üveg
szálas) vezetékek, vagy szatelliták révén 
rádióhullámok kötik össze. 1995-ben kb. 
ötmillió komputer volt az Internethez 
kötve, ami kb. 30-40 millió felhasználót 
jelent világszerte. Az Internet sokkal több, 
mint komputerek összekapcsolása: egyút
tal egy sajátos állam, egy közösség, amely 
intellektuálisan, pszichológiai szempont
ból és szociálisan is támogatja tagjait. Az 
Internet közösségnek saját szabályai van
nak, melyek gyakran eltérnek a valós vi
lágétól (irreal life, vagy IRL), annál sokkal 
humánusabb és segítőkészebb. A cikk a 
továbbiakban leírja nagy vonalakban, 
hogy hogyan lehet az Internethez csatla
kozni, hogyan kell a keresést kezdeni, va
lamint az angliai lehetőségeket, majd ele
mez egy példát a neurofibromatosissal 
kapcsolatban.

[Ref: E cikk referense egy olyan, igen 
speciálisnak tekinthető témában kutat, 
amelyben Magyarországon gyakorlatilag 
senkivel sem tud beszélgetni -  bár sze
retne. Az Internet révén nagyon sok jó 
konzultánstól, közöttük neves amerikai, 
japán, ausztráliai, német professzoroktól 
kapott munkájával kapcsolatban igen 
értékes véleményeket. Külön ki kell emelni,

hogy ezek kapcsán a referens is megta
pasztalta az Internet közösségnek a valós 
világától eltérő nagyfokú segítőkészségét. 
Fel kell hívni azonban arra is a kezdő 
Internet-használók figyelmét, hogy minél 
átgondoltabb, nívósabb orvosi problémák
kal lépünk be a hálózatba, annál nívósabb 
beszélgetőpartnerekhez jutunk.]

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat 
az Internet 2. E-mail, azaz elektromos pos
ta. Pallen, M. (St. Bartholomew Hospital, 
London, Anglia): BMJ, 1996,311,1487.

Az Interneten keresztül elektromos posta 
(e-mail) is küldhető a világ legkülönbö
zőbb helyeire. Az e-mailnek sok előnye 
van a hagyományos levéllel szemben: 
könnyű használni, a világ túlsó felére is 
díjtalan (!), könnyebb összeállítani, mint 
egy hagyományos levelet, gyors, címzett
nek nem kell azonnal reagálnia rá, mint 
egy telefonbeszélgetéskor, egyszerre több 
címzettnek is küldhető ugyanaz a szöveg, 
megfelelő titkosítással (pl. Pretty Good 
Privacy) csak a címzettnek hozzáférhető 
az információ, és az információt digitális 
(tovább manipulálható) formában szállít
ja. Ez utóbbi pl. akkor hasznos, ha egy 
cikkünk társszerzőjével konzultálunk le
vélben. Formájában kötetlenebb, mint a 
hagyományos levél, és tartalmazhat sajá
tos rövidítéseket (pl. nevetés). Levélként 
küldhető akár komputer fájl, képek, hang, 
programok, videofilm (sőt akár magunk
ról élő hang és kép is). A cikk a továbbiak
ban gyakorlati útmutatót nyújt az e-mail 
külalakjának szabályairól, az e-mail kon
vencióiról és további gyakorlati tudniva
lókról. Leírja azt is, hogy hogyan lehet el
érni számunkra ismeretlen című egyé
neket (finger és netfind). Ezután az e-mail 
haladóknak ajánlott formája a file encod
ing és az electronic mailing list kerül is
mertetésre. E-mailt a teljes Internethez 
való csatlakozás nélkül is lehet küldeni. A 
cikk végén a szerző egy az Internetbe be
vezető könyvre hívja fel a figyelmet. En
nek szerzője Bob Rankin: Guide to Offline 
Internet Access.
[Ref: E cikk referensének, ha lenne elég 
pénze hozzá, akkor már ma is akármikor 
megvalósíthaná azt az elképzelését, hogy 
szemészeti rendelésének diagnosztikus, 
vagy a rendelőintézeti munka nagy több
ségét kitevő szemüvegrendeléssel foglal
kozó részét nyáron pl. egy hűs erdei tisztá
son heverészve, vagy egy uszoda csende
sebb zugából bonyolítsa le. Mivel a referens 
azonban nem gyakorló, hanem kutató 
szemorvos, kutató munkáját már ma is 
Budapest, sőt Magyaroraszág közel tetsző
leges pontján el tudja mobiltelefon révén 
Internethez csatlakoztatható, hordozható 
komputere révén látni. Ez a referátum 
egyébként egy szép, napos, áprilisi déli 
időben a Dunakorzón ücsörögve készült, 
egy kis hordozható számítógépen. így is 
lenet ma már eredményesen dolgozni. Sőt! 
Ma már az is lehetséges volna, hogy pl. 
evezés közben egyszerűen szóban ledik
táljon az ember egy referátumot a számí
tógépének, majd ugyancsak szóban arra 
utasítsa a komputerét, hogy küldje ezt el
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az Orvosi Hetilapnak, majd szerezze be a 
téma legfrissebb cikkeit az Internet segít
ségével. Szóval, van még a referálásnak is 
néhány alternatív és Magyarországon ed
dig kihasználatlan módja.]

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat, 
az Internet. 3. World wide web (w w w, 
vagy W 3). Pallen, M. (St. Bartholomew 
Hospital, London, Anglia): BMJ, 1995,311, 
1552.

[Ref: A„ ww w” 1993. ót az Internet kom
puteres világhálózat használatát ahhoz 
teszi hasonlóvá, mintha egy logikailag 
rendszerezett szakmai telefonkönyvben la
pozgatnánk, amelyben az egyes címek ál
talában valamilyen jellegzetes képpel vagy 
címoldallal jelennek meg, és részletesebb 
tartalmuk, mondandójuk igen könnyen 
hozzáférhető. ]

A „world wide web (w w w)” az Internet 
használatát megkönnyítő egységes, fel
használóbarát program. Nevét és rövidí
tését, mint az már a komputeres nyel
vezetben sokszor előfordult angolul vette 
át a magyar számítógépes és Internet- 
használó társadalom. A „w w w” haszná
latakor az Interneten sok szempontból ha
sonló, egységes oldalakon jelennek meg az 
egyes felhasználók. Ezen „w w w” oldalak 
mindig tartalmazzák a „forrás helyének 
egységes meghatározását” (uniform re
source locators, URL), a „hypertext átviteli 
jegyzéket” (hypertext transfer protocol, 
HTTP) és „kiemelt hypertext nyelven” 
(hypertext markup language, HTML) 
íródtak. A „w w w” segítségével sokkal 
könnyebbé vált az Internet használata és a 
benne való ide-oda „lapozgatás” (ször
fölés). A „w w w” oldalakon könnyű képe
ket elhelyezni. Ugyancsak könnyű egyik 
lapról a másikra ugrani, azaz „szörfözni”. 
A cikk azután egy konkrét, orvosi példán 
leírja, hogy hogyan lehet egy adott témát a 
„w w w” segítségével az Interneten belül 
megtalálni, majd részletezi, hogy mi a 
„szörfözés”, végül leírja, hogy hogyan je
lenhet meg egy felhasználó közleményé
vel ebben a környezetben. Az orvosi köz
lemények azonban hiányosak lehetnek, 
mivel a nyomtatott szakmai lapokkal 
szemben hiányzik a cikkek szakmai ellen
őrzése. Orvosi etikai szempontból vita
ható, hogy a „w w w”-en betegekre vonat
kozó személyes adatok is megjelenhetnek.

[Ref: Thomas Mann, századunk világ
hírű német írója a leírt, azaz rögzített gondo
latokat halottnak nevezte. Ugyanebben az 
értelemben halott, vagy Csipkerózsika-ál
mát alussza minden írott orvosi közlemény 
is. Az Internet segítségével azonban egy újfaj
ta „élő” közleménytípus is megjelent már. A 
Los Alamos-i (New Mexico, USA) Nemzeti 
Laboratórium egyik fizikusától származik 
az az ötlet, hogy az Internetben elhelyezett 
közleményét nem egy munka lezásárának 
tekinti, hanem egyfajta nyitott cikknek, 
aminek tartalmát a hozzászólásoknak meg
felelően állandóan alakítja, változtatja, azaz 
az Internet révén mindig egy dinamikusan, 
szinte naponta alalkuló tudományos mun
kával van jelen a komputeres világhálózat
ban.)

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres há
lózat, az Internet. 4. Információszét- 
osztási formák az Internetben. Pallen, M. 
(St. Bartholomew Hospital, London, Ang
lia): BMJ, 1995,311,1626.

A már referált elektromos postán (e-mail) 
kívül az információ elosztásának más for
mái is lehetségesek az Internet segítségé
vel. Ezek: 1. „Telnet”: Segítségével egy tá
voli komputert ugyanúgy használhatunk, 
mintha a sajátunk volna. Ehhez a műkö
déshez megfelelő szoftvert kell beszerezni 
(ilyen pl. az NCSA Telnet). 2. „File transfer 
protocol” (FTP): Ennek révén fájl vihető 
át egyik komputerről a másikra. 3. Fájlok 
megtalálása a világhálózaton belül az ún. 
„archie” segítségével. 4. Hálózati hírek 
(NetWork News). Az orvosoknak ajánl
ható még az IRC (internet relay chat) és a 
MUDS (multiuser dungeons) ismerete. Az 
Internetben ma már hang és viedo is meg
jelenhet, az Internettel kapcsolatban van 
olyan vélemény is, hogy teljesen ki fogja 
szorítani az írott irodalmat. Orvosi könyv
tárosok máris olyan tervvel foglalkoznak, 
amely igen jó minőségű elektromos infor
mációkhoz tudja majd juttatni őket. (OM
NI, organising medical networked infor
mation). A komputeres világhálózat sze
repe egyre nagyobb lesz az orvosi oktatás
ban, kutatásban és távorvoslásban. Segít
ségével a mindenki számára hozzáférhető 
orvosi tudásanyag szinte óránként, sőt 
percenként korszerűbbé válhat, az orvosi 
cikkeket kutatók százai véleményezhetik, 
kritizálhatják, az orvostanhallgatók vagy 
rezidensek képzése pedig a világ minden 
részén egységessé, legkorszerűbbé tehető.

[Ref: Az Internet iránt komolyabban 
érdelkődő magyar orvosnak a figyelmét 
fel kell arra is hívni, hogy könyvpiacon 
már megjelentek a világhálózat haszná
latába bevezető magyar nyelvű könyvek is. 
Az Internetnek ebben az évben már nem 
csak orvosi és világlapok, de a magyar 
sajtó is nagyobb terjedelmű cikkeket, 
cikksorozatokat szentelt. Minden magyar 
orvosnak ajánlható tehát, hogy a kezajen 
el a világhálózattal ismerkedni és angolul 
tanulni, mert várhatóan két-három éven 
belül már nem fog tudni eredményes 
„piacképes” gyakorló vagy kutató munkát 
végezni Internet használat nélkül.]

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat, 
az Internet 5. (Klick a jövőbe.) (Szerkesz
tőségi cikk): Der Spiegel, 1996, 11. szám, 
66. oldal.

[Ref.: Az Internet nevű komputeres világ- 
hálózatról a világ talán legjobb hetilapja, 
a Der Spiegel is négyrészes, igen ter
jedelmes sorozatot indított, amelynek nin
csenek hangsúlyozottan orvosi vonatkozá
sai. Az Internet ismerete azonban ma már 
hozzátartozik az általános orvosi intelli
genciához, ezért ezek a cikkek is ismerte
tésre kerülnek.]

A világ sok részén már vannak olyan 
iskolák, ahol a „jövő gyermekei” („future- 
kids”) az írással és olvasással együtt meg
tanulják a komputerek és komputeres há
lózatok kezelését is. Az Internet hálózaton 
keresztül a sarki fagyialtos ugyanolyan

gyorsan elérhető és ugyanolyan közel van, 
mint a világ másik felén lévő barát. Ez a 
világ a „telekozmosz”, vagy „cyberspace”, 
vagy „wirled world”. Az ezt alkotó kom
putereket telefonvonalak, vagy adatátvivő 
kábelek kötik össze egymással. Naponta 
több információ cseréje történik ezen a 
világon belül, mint amennyi az emberi
ségnek az egész XIX. században a rendel
kezésére állt. Ez a csak a komputerek 
hálózatán belül létező világ az elkövetkező 
időkben gyökeresen meg fogja változtatni 
az emberi élet minden területét, így a poli
tikát, a gazdasági életet, a kultúrát, a tár
sasági életet és a tudományt. A holnap jel
szava az, hogy „csak az létezik, aki a háló
zathoz kapcsolódik.” Bankok, újságok, 
rádió, televízió, légitársaságok, áruházak, 
kormányzatok, így a magyar kormány is 
elérhető az Interneten keresztül. Ma már 
nemcsak írott szöveg, de színes álló- és 
mozgóképek, grafikonok, grafikák, élő 
beszéd, sőt zene, azaz akár élő tv-adás is 
továbbítható ezen a módon. Az Internet 
ma az abszolút véleményszabadság és 
telekrácia megtestesítője. Benne látják a 
XXI. század növekedésének motorját, 
amely például sok olyan munkahelyet és 
foglalkozást fog jelenteni, amit otthonról 
is el lehet maja végezni, így az orvosi 
munkát is forradalmasítani fogja. A gaz
dasági életben megvalósulhat a határtalan 
és mindenki számára megvalósítható 
kapitalizmus. így például máról holnapra 
bárki nyithat egy okos ötlettel az In
terneten belül egy üzletet, ahol valamit vá
sárolni lehet és amelynek kuncsaftjai 
elméletileg az egész világról származhat
nak. Az Internet biztosította korlátlan sza
badsággal sokan vissza is élnek, így pl. fa- 
sisztoia szervezetek, extrémisták, drog
terjesztők, terroristák, kémek vagy pedo- 
filek stb. A hitelkártyával való vásárlás 
még nem teljesen biztonságos, mivel a 
kártyaszám még „lelopható”, de tervezik a 
biztonságos Internet fizetőeszközt, a „ci- 
bermoney”-t. Aki tudás vagy ismeret után 
érdeklődik, az sokszor szinte belefullad az 
adathalmazba. Az Internet kiépítésének 
decentralizált sajátossága miatt, egy 
adathalmaz soha nem akad el útközben, 
hanem keres magának egy másik utat, 
mint a hangyák. A másokkal való kompu
teres levelezés neve E-mail. Az Internet 
segítségével tarthatók videokonfereciák, 
akár orvosi témákban is. Az Internet segít
ségével egy munkahely akár a világ másik 
felén is lehet, azaz sokkal olcsóbbá válhat 
a munkaerő. így készülnek például a test
méretnek megfelelő, „testreszabott” Lévi- 
Strauss farmernadrágok is. Az USA-ban 
különösen népszerű az Interneten ke
resztül pizzát rendelni. Az Internet fe
nyegeti a media monopóliumokat is, hi
szen csekély összeggel bárki készíthet és 
publikálhat az Interneten keresztül filmet, 
újságot. Egy ilyen folyóirat neve „Hot
wired”, amelynek több az olvasója, mint a 
New York Timesnak. Hasonló módon fi
atal együttesek is megjelentetik friss szer
zeményeiket a hálózaton belül, meg
kerülve a nagy lemezcégeket. Sok színész, 
politikus, tv-komikus és rendező már „on
line” elérhető a hét bizonyos napjain bárki 
számára. Diktatórikus rezsimek, így 
például Kína, még nem engedi meg min
denkinek az Internet használatát. Az In
ternet tagjai a cenzúrát zavarként értel
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mezik, és mindig találnak egy kerülő utat. 
„Information wants to be free.” Sok vezető 
ma még szinte semmit sem tud az Inter
netről. így fordulhatott elő, hogy Kohl 
német kancellár az információs szuper- 
sztrádát az autópályával tévesztette össze. 
Az USA-beli AT nad T telefontársaság egy 
évig ingyenes Internet használatot biz
tosít valamennyi, azaz 80 millió elő
fizetőjének. Sok nagy cég, így a Microsoft, 
az Apple, a Netscape, a Sega és Phillips 
igyekszik beszállni az Internet fejlesztésé
be. Az Internet használata a jövőben olyan 
egyszerű lesz, mint egy videokameráé. Az 
elkövetkező években kiépül az eddigi las
sú telefonvonalas adattovábbítás helyett 
az üvegszálakból álló kábeleken és szatel- 
litákon való adattovábbítás.

[Ref: Az Internet használatáért ugyan 
kell egy bizonyos nem túl magas előfizetési 
díjat fizetni, ami Magyarországon jelenleg 
kb. 10 000 forint körül van, de ettől elte
kintve használata ingyenes, azaz akár 
mindennap ingyen, órákig, akár telefon- 
szerüen is, azaz nem írásban, beszélhetünk 
pl. az USA-ban élő barátainkkal stb. stb.]

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat, 
az Internet 6. (Aranyásók a cyberspace- 
ben). (Szerkesztőségi cikk): Der Spiegel, 
1996,12. szám, 116 oldal.

Az Internettel kapcsolatos gazdasági el
képzelésekben és lehetőségekben ma az 
„aranyláz” hangulat uralkodik. A szakér
tők szerint az Internet meg fogja változtat
ni az egész gazdasági életet. A komputer 
segítségével lehet majd bevásárolni, la
kást, vagy munkahelyet keresni, ottonról 
dolgozni. A USA-ban jelenleg már 2000 
cég használja az Internetet. Az Interneten 
keresztül tavaly 200 milliárd értékű 
üzletet bonyolítottak le világszerte. A Wall 
Street börzéjén az Internettel kapcsolatos 
cégek ugrásszerűen felértékelődnek. Ezek 
egyike a Netscape, amely egy olyan navi-

fátort fejlesztett ki, amellyel könnyű a 
álózatban eligazodni. Vezetője egy 24 

éves egyetemista, egyik napról a másikra 
multimilliomos lett. A nagy cégek koráb
ban inkább arra törekedtek, hogy az Inter
nettől független és biztonágos saját, belső 
hálózatokat alakítsanak ki. Ma már azon
ban ezek is megváltoztatják álláspontju
kat, annál is inkább, mivel az Internethez 
való csatlakozáshoz elegendő egy telefon- 
vonal, azaz a bekapcsolódás és a használat 
rendkívül olcsó. Segítségével egy-két éven 
belül akár ingyenesen lehet majd tele
fonálni a Föld körül, vagy tetszőleges zene 
és film lesz így elérhető. Az USA-beli Sun 
Microsystems cég kifejlesztett egy olyan 
nyelvet, amely valamennyi, azaz kicsi és 
nagy komputeren is fut, azaz „egybe
mossa” valamennyi Internet-használót 
egyfajta komputer eszperantót. 1994-ben 
még nem volt egyetlen nagy cég sem az 
Internethez csatlakozva, ma pedig már 
200 multinacionális cég elérhető ezen a 
módon. Az Internet üzletbe beszállt a 
közismert Microsoft cég is, a Windows 
program kidolgozója. Ma a Nagy Üzlet 
azonban még utópia, mivel az adathálózat 
leginkább egy bazárra emlékeztet. Az 
USA-ban azonban már jobb a helyzet és

gyakorlatilag minden vásárolható ezen a 
módon. Az Internetbe beszálltak a ban
kok, biztosítók, a kiadók, a játékkaszinók, 
a használtautó- és az ingatlanpiac. Az 
USA-ban az elmúlt évben az összkeres- 
kedelem forgalma 2,2 milliárd dollár volt, 
de ebből mindössze még csak 350 millió 
dollár bonyolódott le az Interneten ke
resztül. Magyar származású vezetője van a 
világ legnagyobb chip-cégének, az Intel
nek, amely pentium nevű processzorának 
hibáit éppen az Internet tette világszerte 
közismertté. Mint ahogy az lenni szokott, 
így az Internethez kapcsolódó rendszerek 
kidolgozásában is megindult a konkuren
sek közötti harc, amelyből a legnagyobb, 
az IBM, a Microsoft és a Pentium fog 
valószínűleg győztesen kikerülni. Az In
ternet ma még a bevásárlás szempont
jából nem biztonságos. Ki tudhatja pél
dául, hogy egy megadott Internet áruház 
nem egyszerűen a hitelkártyák számainak 
begyűjtője, azaz tolvaja. Ezért a Visa, a 
Microsoft, az IBM, a Mastercard és a Nets
cape dolgozik egy SET (Security Electro
nic Transaction) nevű biztonságos elekt
ronikus hitelkártyán. Mivel ezzel fizetve 
minden adat rögzíthető a vásárlóról, ezért 
kisebb cégek, így a Digicash és a Cyber- 
cash elektromos pénzen, ún. cybermoney 
kidolgozásán fáradozik, amely természe
tesen anonim. Az USA-ban, St. Louisban a 
Mark Twain Bank már ilyen fizetőeszközt 
is kezel. Ma az Internet használata egy 
USA-beli menedzser számára már magá
tól értődő, míg Európában még nem. A 
szakértők nagy jövőt jósolnak az ún. 
Intra(!)net-nek. Ez összekapcsolja a glo
bális hálózat és a csak a cég munkatársai 
által használható hálózat előnyeit. A cég
nek azután teljesen mindegy, hogy a mun
katársa hol tartózkodik. Ezzel megvaló
sulhat a „telework”, azaz bárki otthonról is 
végezheti a munkáját. Habár az Internet 
körül jelenleg nagy az eufória, vannak 
szkeptikus hangok is vele kapcsolatban, 
mivel az Internet világa mégiscsak egy lát
szólagos világ és használójának érdek
lődését nem föltétlenül tartja fenn tartó
san a bitek világa és sokan mégis inkább 
visszatérnek a valós világba és a nyomta
tott sajtóhoz.

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat, 
az Internet 7. (Félelem az anarchiától).
(Szerkesztőségi cikk): Der Spiegel, 1996,
13. szám, 32. oldal.

Az Interneten keresztül sok, káros, veszé
lyes, vagy kriminális információ is elér
hető. A közelmúltban például három 
USA-beli 13 éves diák bombát készített, 
hogy az iskoláját felrobbantsa. A receptet 
a bombához az Internetből merítették. 
Sok szülőt, tanárt és politikust aggasztják 
az effajta hírek. Az Internetben ugyanis 
nincs cenzúra. Az ún. „hacker”-ek (kb. 
kódfeltörők) behatolnak mások kompu
terébe és ezen át kriminális ügyleteket 
bonyolítanak le. Az Internetet használják 
különböző országok kémei is. Pornográf, 
sőt egészen aberráns szexuális hírek, ké
pek, videók ugyancsak elérhetők a háló
zaton. A bűnüldöző hatóságok gyakor
latilag tehetetlenek ezekben az esetekben,

hasonlóan ahhoz, mintha valaki telefonon 
kapna ilyesfajta híreket. A mai általános 
politikai beállítottság a legtöbb országban 
ellene van az Internet bármiféle ellenőr
zésének. Németországban azonban az 
Interneten keresztül propagandaanyagot 
terjesztő jobboldali extrémisták ellen a 
közelmúltban bűntető eljárást indítottak. 
Az Internet közösség azonban általában 
azonnal kijátszik mindenféle ellenőrzési, 
korlátozó szándékot. A közelmúltban Bili 
Clinton elnök aláírta a „Communication 
Decency Act”-ot, amely az USA-beli adat
közlést igyekszik szabályozni. Ennek feke
telistáján áll a pornográfia, ami ellen 
máris USA állampolgárok ezrei tiltakoz
tak, magának az Internetek a segítségével 
is. Vannak olyan szoftverek, így a Cyber 
Patrol, Net Nanny és a Safe Surf nevű, 
amelyek a felhasználó komputerén mint
egy kiszűrik a káros információkat, első
sorban a gyermekek érdekében. Dolgoz
nak olyan védőrendszereken is, amelyek 
kiskorúaknak nem teszik elérhetővé vala
mennyi információt. A kínai kormány 
máris dolgozik a tökéletes Internet cen
zúrán. Rövidesen a közel 100 000 kínai 
Internet felhasználónak jelentkeznie kell a 
rendőrségen és a külföldi Internet kap
csolatok csak a távközlési minisztériu
mon keresztül futhatnak majd. A kompu
ter anarchistákat a „hacker”-eket az Inter
net tagjai általában nem bűnözőknek tart
ják, hanem hősöknek. A „hacker”-ek legis
mertebb üldözője egy japán származású 
USA állampolgár, Shimomura. Német
országban több százmillió márkára be
csülik a „hacker”-ek által okozott anyagi 
károkat.

Dervaderics János dr.

A világot körülölelő komputeres hálózat, 
az Internet 8. (Az Internet jövője.). (Szer
kesztőségi cikk): Der Spiegel, 1996, 14. 
szám, 90 oldal.

Az emberiség közlési vágya úgy látszik 
nem ismer határt. Jelenleg az Internet úgy 
terjeszkedik, mint annak idején a könyv- 
nyomtatás, a telefon, a tv és azokhoz ha
sonlóan jó üzlet. Az Internet ma egy olyan, 
40 milliós közösség tulajdona, amely ma
gát az új idők elitjének tartja. Az újonnan 
csatlakozók címét többnyire már az elekt
romos levelezésük (E-mail) jele is elárulja 
és ezek sokaságát a régi Internet hasz
nálók ugyanolyan lenézéssel tekintik, 
mint egykor a rómaiak a barbárokat. Az 
Internet multimédiás része, a World Wide 
Web tagjainak száma kb. 50 naponként 
megduplázódik. Jelen vannak a német te
niszező, Steffi Graf hódolói, az UFO-sok, a 
prostituáltak, vagy a meghalt Elvis Presly 
rajongói mellett óriási könyvtárak is. Az 
Internettel kapcsolatos legismertebb szlo
gen az „interakivitás”, azaz hogy hasz
nálója a maga véleményét az egész világ
gal közölheti. Az Internetben azonban 
csak az információk töredéke valóban 
hasznos. Tagsága jelenleg elsősorban az 
ipari országok 20-30 éves, fehér bőrszínű 
tagjaiból áll. A személyes beszélgetések 
sokszor ugyanolyan banálisak, mint a 
kamionosok, vagy taxisok rádión való 
beszélgetése. Valamivel komolyabb a be
szélgetés ugyan az ún. újdonságcsopor
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tokban (newsgroup), de az is előfordul, 
hogy valaki orvosi, pszichológiai, vagy 
szociális szakértőnek adja ki magát, igazi 
hozzáértés nélkül. Magától az Internettől 
is beteg lehet valaki, mivel egyfajta füg- 
őség alakulhat ki. Van azonban sok olyan 
asználó is, aki saját lelki problémáit, 

frusztrációit az Internet segítségével dol
gozza fel. Az Internetben azonban sokan 
csak egy általuk kigondolt identitással je
lennek meg, amely nem valódi. A tu
dományos elit számára azonban az 
Internet használata ma már elengedhetet
len. Az USA-ban jelenleg 400 szaklap és 
1000 tudományos fórum érhető el a há

lózattal. Az Internetben azonnal lehet egy 
tudományos eredményt publikálni, amely 
azonban nem mindig hasznos egy tu
dományos felfedezés szempontjából. Az 
Internet számos prófétája azonban a há
lózatot egy új világforradalom kezdetének 
tartja. A tudás többé nem hatalom, hanem 
az információs korszakban vagyunk. A ma 
igazán fontos emberek azonban talán még 
sohasem használtak komputert. Ez azonban 
változni fog. A londoni Nemzeti Galéria 
kiállításainak nagy részét digitalizálta, ame
ly megfelelően drága felszereléssel meg is 
tekinthető. A francia sztárfdozófus, Paul 
Virilio szerint az emberek közötti kapcsola

HÍREK
Magyar Elhízásellenes Alapítvány VII. Kon
ferenciája
1996. szeptember 19-22.
Helyszín: Hotel Park és Postás, Balatonlelle

Tudományos program:
1996. szeptember 19. (csütörtök)
16.00 Mikrotápanyagok-fogyókúra
A Táplálkozási Fórum kerekasztal-konferenciája

1996. szeptember 20. (péntek)
10.00 Megnyitó
10.30- 12.30 Az elhízás és a lipidanyagcsere ak
tuális kérdései
14.00- 16.30 A csecsemő és peripubertalis 
életkor jelentősége az elhízás kialakulásában
16.30- Bejelentett előadások

1996. szeptember 21. (szombat)
9.00- 11.00 Az elhízást kísérő betegségek pri
mer és szekunder prevenciója
11.00- 12.30 Az endokrinológia és az obezi- 
tológia összefüggései

(kerekasztal-konferencia)
14.00- 15.00 Az elhízás és cukorbetegség (refe
rátumok)
15.15-16.45 Az elhízás és edukáció 
(kerekasztal-konferencia)
17.00 Közgyűlés

1996. szeptember 22. (vasárnap)
9.00- 10.00 Poszterbemutató
10.00- 13.00 Űj diagnosztikai és terápiás mód
szerek az obezitológiában
Bejelentett előadások
Jelentkezés, felvilágosítás: dr. Kom Zsuzsanna, 
dr. Kovács Ferenc, 1121 Budapest, Budakeszi út 
48/b. Tel/Fax: 176-1840.

Szent István parkban lévő orvosi rendelőmet 
megosztanám rheumatológus vagy neurológus 
kollégával. Rendelési lehetőség heti 1 -2 alkalom. 
Telefon: 06-20-389-420 (esti órákban). I.

I. Országos Háziorvos-Gyógyszerész-Találkozó
„Háziorvosok és Gyógyszerészek Kapcsolata" 
1996. szeptember 12-14. Építők-Liget Kong
resszusi Központ Budapest 1068, Dózsa György 
út 84/A 
Program
Szeptember 12.
15“  Regisztráció
17°° Ünnepélyes megnyitó
dr. Gógl Árpád elnök, MOK; dr. Szabó Sándor
elnök, MGYK
1730 Aktuális egészségpolitikai kérdések
Előadó: dr. Lépes Péter helyettes államtitkár,
Népjóléti Minisztérium
18“ Kiállítások megnyitása
dr. Zalai Károly főtitkár, MGYK; dr. Gyenes
Géza titkár, MOK
Welcome coctail

Szeptember 13.
9°0-1300 Háziorvos és gyógyszerész 
Üléselnök: dr. Gógl Árpád 
900 Szakmai érdekévdelem: a két szakma vi
szonya, együttműködése kamarán belül és 
kívül, egymás és az egészségügy fejlődésének 
erősítése érdekében
Előadó: dr. Szabó Sándor, dr. Gógl Árpád 
9“  A háziorvos és gyógyszerész szerepe az 
alapellátásban
Előadó: dr. Fodor Miklós főigazgató, Országos 
Háziorvosi Intézet
950 A családoknál lévő házipatikák összetétele 
hat városban
Előadó: dr. Simon Tamás egyetemi tanár, SOTE 
1015 Az ÁNTSZ szerepe és lehetősége a gyógy
szerész, családorvos és beteg kapcsolatának 
megerősítésében
Előadók: dr. Morvái László megyei háziorvosi 
szakfőorvos, Bács-Kiskun m., 
dr. Molnár Ilona tiszti főorvos, Bács-Kiskun m. 
Kovács Miklós szakgyógyszerész, Bács-Kiskun M. 
10“ —1040 Szünet 
Üléselnök: dr. Szabó Sándor 
1045 Az együttműködés rendező elvei: törvény 
adta lehetőségek és kötelezettségek (helyettesít
hetőség, felülbírálat, visszaküldés, hiányosságok 
a recepten stb.)
Előadó: dr. Hamvas /dzse/hivataligazgató,MGYK 
11“  Az OEP vényellenőrző tevékenysége, ennek 
a gyógyszerelési és a vényfelírási szokásokra 
kifejtett hatása
Előadó: dr. Matejka Zsuzsanna főosztályvezető, 
OEP
1115 A vállalkozó háziorvoslás jelene, a tovább
lépés lehetséges útjai 
Előadó: dr. Békássy Koppány titkár, MOK 
11“  Rendőri felügyelet alatt álló személyek or
vosi ellátása
Előadó: dr. Kocsis Eleonóra főorvos, BRFK 
Egészségügyi Osztály
dr. Szipola Gyula főorvos, BRFK Egészségügyi 
Osztály
1145 A háziorvos és gyógyszerész szerepe drog- 
megelőzésben
Előadó: dr. Hermon Mihranian főorvos, Budapest 
PregÉva asszisztens 
12 -1215 Szünet 
1215-1315 Fórum
Érdeksérelmek, partnerségek, ellentétek 
Bevezető előadás: dr. Mohr Tamás kandidátus, 
szakgyógyszerész, Budapest 
1315-14“  Ebéd
Az öngyógyszerezési kultúra
Üléselnök: dr. Padi Tamás egyetemi tanár,
főigazgató, OGYI
14“ A gyógyszerész, a háziorvos és a beteg 
kapcsolata az öngyógyszerezési kultúra hely
zetével kapcsolatos problémák és feladatok 
megoldásában 
Előadó: dr. Padi Tamás
15“  Az öndiagnózis megítélésének kérdései, 
etikai, jogi szempontok
Előadó: Kerekesné dr. Nemes Márta főosztály- 
vezető, Népjóléti Minisztérium 
15IS A prevenció népegészségügyi jelentősége, 
egészségnevelő programok

toknak az Internet révén való virtualizáció- 
ja a valóságot egy fizikai és egy digitális 
valóságra osztja. A jövőben talán a fontos 
politikai döntések is a hálózat segítségével 
fognak történni, az eddigieknél gyorsabban 
és direktebben. Minden kritika ellenére 
azonban az Internetről megjósolható hogy 
egy nagyon nagy siker lesz, amely jövőnk 
minden területét magába fogja foglalni, és 
valószínűleg megváltoztatja az embereket 
is. Teljesen banálisán fogalmazva, használói
nak megspórol rengeteg levelet, személyes 
találkozót, utazást, boltba járást és így 
tovább.

Dervaderics János dr.

Előadó: dr. Makara Péter tudományos igazgató, 
NEVI
15“  A gyógynövények szerepe és lehetőségei az 
öngyógyszerezésben
Előadó: dr. Nyiredyné dr. Mikita Klára gyógy
szerész-igazgató HERBARIA Rt.
1545 öngyógyszerezési A nemzetközi gyakorlat 
összehasonlítása a hazaival, várható változások 
Előadó: dr. Szűts Tamás főtitkár, OTC Szövetség 
1600 Az öngyógyszerezés alakulása körze
tünkben
Előadó: Jankó-Szabóné dr. Kiss Leona szak
gyógyszerész, Pápa 
1615-1630 Szünet 
Gazdaságossági kérdések 
Uléselnök: dr. Mikola Bálint elnök, MOSZ 
16“  Kézigyógyszertár vagy fiókgyógyszertár: 
gazdasági feltételek, marketing kérdések 
Előadó: dr. Simon Kis Gábor elnök, MGYK Jogi 
és Közgazdasági Bizottság 
1645 A kézigyógyszertárak, fiókgyógyszertárak 
ellenőrzési tapasztalatairól 
Előadó: dr. Borsányi Gáborné megyei tiszti fő
gyógyszerész, BAZ megye 
17“  Á fitoterápia helye az egészségügyi ellátás
ban
Előadó: dr. Szálkái Iván főtitkár, Fitoterápiás 
Társaság
1715 A házi ápolás, mint új ellátási forma 
Előadó: Sövényi Ferencné főosztályvezető, Nép
jóléti Minisztérium 
17“ —17“  Szünet 
174“-18“  Cégelőadások 
20“  Állófogadás

Szeptember 14.
9°°-9“  Cégelőadások 
950_ 1000 Szünet 
10“ -1230 Fórum
Moderátor: dr. Kapocs Gábor főosztályvezető
helyettes, Népjóléti Minisztérium 
10“  Az új egészségügyi törvény koncepciója 
Előadó: dr. Kapócs Gábor 
10“  Miért nem valósult meg a teljes privatizá
ció az alapellátásban?
Előadó: dr. Szolnoki Andrea főpolgármester
helyettes, Budapest
10“  Az érdekeltség és jogbiztonság az önkor
mányzatok egészségügyi szolgáltatásaiban 
Előadó: dr. Selmeczy Kamiit háziorvos, pol
gármester, elnök, FAKOOSZ 
Felkért hozzászólók:
dr. Kara Pál helyettes államtitkár, Belügymi
nisztérium
dr. Magyar Levente polgármester, Jászberény 
dr. Kotlái Balázs elnök, MAPOSZ 
dr. Mikola Bálint elnök, MOSZ 
dr. Hamvas József, hivataligazgató, MGYK 
12“  Zárszó

A Magyar Bioetikai Társaság 5. nemzetközi kon
ferenciáját 1996. szeptember 16-17-én „Hagyo
mány és korszerűség a bioetikában” címmel 
tartja az Albert Schweitzer Otthon tanácskozó 
termében (Budapest XIV., Hermina út 51.) 
Részvételi díj: 500 Ft. Jelentkezés: Magyar Bio
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etikai Társaság, 1092 Budapest, Andrássy út 132. 
Program: Hagyomány és korszerűség...

Szeptember 16. (hétfő)
9.00 h: Megnyitó: prof. dr. Gaizler Gyula
9.15 h: Prof. dr. Réthelyi Miklós: ...az orvos
képzésben
10.15 h: Prof. dr. Ferencz Antal: ...az ember, a 
beteg és a betegség értelmezésében
11.00 h: Prof. dr. Kerkovits Gyula: ...a  szív
gyógyászatban
14.30 h: Prof. dr.Kindler József: ...a  környezet
etikában
15.15 h: Dr. György Lajos: ...a környezeti moz
galom szellemi alapjaiban
16.15 h: Környezetvédelmi kerekasztal: dr. Jan- 
csó Gábor, dr. Pákozdi Lajos, dr. Somosi György, 
Prof. dr. Szőcs Zoltán
Moderátor: prof. dr. Bakács Tibor

Szeptember 17. (kedd)
9.00 h: Dr. Jávor András: ...a mai gazdasági ki
hívások közepette
10.00 h: Prof. dr.Rókusfalvy Pál:. . .a pszicholó
giai irányzatokban
11.00 h: Prof. dr. Széli Kálmán:.. .halálközelben
11.45 h: Prof dr. Kellermayer Miklós: ...a  bio
lógiában
15.00 h: Kerekasztal: ...a társadalom és az or
vostudomány kapcsolatában
Moderátor: dr. Simon Lajos. Résztvevők: 
határontúli magyarok
15.45 h.: Kerekasztal: ...a bioetika és az orvosi 
etika oktatásában
Prof. dr. Gaizler Gyula, dr. Jenei Ilona, dr. Kovács 
József, prof dr. Somfai Béla 
Moderátor: dr. Makó János
17.15 h: Dr. Kappéter István: ...lelki egészségünk 
alakulásában

Pajzsmirigy-konferencia 
A Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaság 
Pajzsmirigy Szekciója, a Miskolci Akadémiai 
Bizottság Orvosi és Biológiai Szakbizottsá

gának Endokrinológiai és Anyagcsere Mun
kacsoportja, a Borsod-A.-Z. Megyei Kórház II. 
Belosztálya és a Haynal Imre Egészségtu
dományi Egyetem 1996. szeptember 20-dn 
(pénteken) Miskolcon, a Palota Szállóban 10 
órai kezdettel „Pajzsmirigy betegségek ter
hességben és gyermekkorban” címmel tudo
mányos konferenciát rendez.

Részvételi díj nincs, az étkezés költségeit 
legkésőbb szeptember 5-ig jelzett részvételi 
szándék esetén (Dr. Tarkó Mihály, Borsod-A.-Z. 
Megyei Kórház, 3501 Miksolc, Szentpéteri kapu 
72-76, tel.: (46) 321-211, mellék: 1163) szpon
zorálási támogatással tervezzük megoldani.

Referátumok:
Prof. Daniel Glinoer dr.: Iodine deficiency in 

pregnancy; consequences for the mother and 
her offspring

Prof. Balázs Csaba dr.: A pajzsmirigy hor
mon-anyagcsere a terhesség alatt. Placentaris 
transzfer: hormonok, jodid, antitestek, thyreo- 
staticumok

Szabolcs István dr.: A HCG szerepe a ter
hességi pajzsmirigyfunkcióban. Hyperemesis 
gravidarum

Prof. Bakó Gyula dr.: A hyperthyreosis diag
nosztikája és kezelése a terhesség alatt

Prof. Leövey András dr.: Postpartum thy
reoiditis

Tarkó Mihály dr.: Göbös struma a terhesség 
alatt

Konrády András dr.: A magzat fejlődése az 
anyai jódellátottság és a hormonstatus függ
vényében

Muzsnay Ágota dr.: Congenitalis hypo- és 
hyperthyreosisok

Prof. Péter Ferenc dr.: Jódellátottság isko
láskorban. Struma prevalencia

Sólyom Enikő dr.: Thyreoiditis és hypothyre
osis gyermekkorban

Prof. Lukács Géza dr.: Göbös struma sebé
szeti vonatkozásai gyermekkorban

13.15: Ünnepi ebéd
Csatlakozó előadások:
Farkas Ildikó dr., Sajgó Mihályné: Jód-

hiányállapot és golyva prevalencia az 1995/96- 
os tanévben, hosszú távú egészségfejlesztési 
program megvalósulása

Toldy Erzsébet dr., Lőcsei Zoltán dr., Petki 
Ágnes dr., Móricz András dr., Varga László dr., 
prof. Kovács Gábor dr.: Pajzsmirigyfunkció 
vizsgálata egészséges nők különböző repro
dukciós állapotaiban

Faragó László dr., Krizsán Mária dr., Komucz 
Mária ar., Varga István dr., Lestyán Katalin dr., 
Gyimesi András dr., Ibos István dr., Takács I. 
Krisztina dr., Feldkamp Joachim dr., Szabolcs 
István dr.: Terhesek pajzmirigyszűrése jó jódel- 
látottsági területeken

Zdmbó László dr., Korpádi Andrea dr., Török 
Pál dr., Kovács Erzsébet dr., Molnár Imre dr., 
Tarkó Mihály dr., Sedlák Mária dr., Takács I. 
Krisztina dr., Feldkamp Joachim dr., Szabolcs 
István dr.: Terhesek pajzsmirigyszűrése jód- 
hiányos területen Borsod-A.-Z. megyében

Keresztúri Attila dr., Pál Attila dr., prof. 
Kovács László dr.: Pajzsmirigybetegség ter
hességben

Kékes Katalin dr., Várfalvi Katalin dr., prof. 
Gaál József dr.: Pajzsmirigybetegséggel 
szövődött terhesség

Csáky Gergely dr.: Hyperthyreosis sebészeti 
kezelése terhességben

15.30: Állófogadás

Ajánlati felhívás!

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház PHARE 
program keretében pályázatot hirdet komplett 
laboratóriumi szoftver szállítására, amely mo
demes kapcsolattal is rendelkezik.
A pályázati csomag 4000 Ft + ÁFA vissza nem 
térítendő összeg megfizetése ellenében vásá
rolható meg 1996. augusztus 31-ig (utánvéttel 
is) a következő címen: Füzes Attila gazdasági 
igazgató, Semmelweis Kórház, 6400 Kiskun
halas, Dr. Monszpart L. u. 1. T.: 77/423-856; Fax: 
77/423-587.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szent Pantaleon Kórház (2400 Dunaújváros, 
Korányi S. u. 4-6.) orvos igazgatója (tel.: 06-25 
310-611) pályázatot hirdet az alábbi állásokra:
-  Csecsemő- és gyermekosztály: osztályvezető 
főorvos
Pályázati feltétel;

-  magyar orvosi diploma
-  az adott szaknak megfelelő szk.
-  szakorv.-ként 10 éves sz. gy.
-  tudományos munka
-  magyar állampolgárság
-  nyelvismeret (nyelvvizsga)
-  vezetői gyakorlat
-  cs: részletes sz. önéletrajz és annak tartozékai
-  képesítést igazoló okiratok másolata
-  OONY igazolvány másolata
-  MOK tagsági igazolvány másolata
-  3 hónapnál nem régebbi e. b.
-  az irányítandó o. működésére vonatk. sz.- 

vezetési elképzelések
-  hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatot el

bírálók a pályázati anyagot megismerhessék 
Juttatások, egyéb információ:

-  b: Kjt. szerint
-  h: megjelenéstől számított 30 nap
-  betölthető: 1997.1.1-jétől
-  bérlakás, esetleg Bp.-ről való lejárás biz

tosítása mikrobusszal
-  Integrált laboratórium: osztályvezető főorvos 
Pályázati feltétel:

-  magyar orvosi diploma
-  az adott szaknak megfelelő szk.
-  szakorv.-ként 10 éves sz. gy.
-  tudományos munka
-  magyar állampolgárság

-  nyelvismeret (nyelvvizsga)
-  vezetői gyakorlat
-  cs: részletes sz. önéletrajz és annak tartozékai
-  képesítést igazoló okiratok másolata
-  OONY igazolvány másolata
-  MOK tagsági igazolvány másolata
-  3 hónapnál nem régebbi e. b.
-  az irányítandó o. működésére vonatk. sz.- 

vezetési elképzelések
-  hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatot el

bírálók a pályázati anyagot megismerhessék 
Juttatások, egyéb információ:

-  b: Kjt. szerint
-  h: megjelenéstől számított 30 nap
-  betölthető: 1996. X. 1-jétől
-  bérlakás, esetleg Bp.-ről való lejárás biz

tosítása mikrobusszal
-  Traumatológiaiosztály: 2 fő  orvos 
Pályázati feltétel:

-  Traumatológiai szakvizsga v. szakvizsga 
előtt álló
Juttatás:

-  férőhely
-  kiemelt bérezés

-  Fül-orr-gégészeti osztály: 2 fő  orvos 
Pályázati feltétel:

-  Fül-orr-gégészeti szakvizsga v. szakvizsga 
előtt álló
Juttatás:

-  férőhely
-  TBC Gondozó: 1 fő  szakorvos 
Pályázati feltétel:

-  Tüdőgyógyászati szakvizsga 
Juttatás:

-  férőhely

-  Idegosztály: 1 fő  orvos 
Pályázati feltétel:

-  pályakezdők is jelentkezhetnek 
Juttatás:

-  férőhely
-  Mozgásszervi rehab, oszt.: 1 fő  orvos 
Pályázati feltétel:
-  Elsősorban ortopéd és traumatológus orvos 
jelentkezését várjuk.
Juttatás:

-  férőhely
-  Szülészet-nőgyógyászati o.: 1 fő  orvos 
Pályázati feltétel

-  Szül.-nőgyógy. szakvizsga v. szakvizsga 
előtt álló
Juttatás:

-  férőhely
-  Anaesth. és intenzív oszt.: 2 fő  orvos 
Pályázati feltétel:

-  Anaesth. szakvizsga v. szakvizsga előtt álló 
Juttatások, egyéb információk:

-  bérezés: Kjt. szerint + munkahelyi pótlék 
+ premizálás

-  férőhely, esetleg Bp.-ről való lejárás bizt. 
mikrobusszal
-  Gyógytornász: 4 fő  
Pályázati feltétel:

Egészségügyi főiskolán szerzett végzettség 
Juttatás:

-  férőhely
Dlustus Péter dr. 

orvos igazgató

Az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos 
Módszertani Intézete (1223 Bp., Kápolna u. 3.) 
gyermekgyógyász szakorvos részére betölthető 
állást hirdet. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezni a főigazgató főorvos titkárságán 
lehet a 226-8165 telefonszámon.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 májusában törzskönyvezett gyógyszerkészítmények (I. rész)

Monoclate-P 250 NE, ill. 500 NE, ill. 1000 NE injekció

Liofilizált human VIII. véralvadási faktor. Haemostaticum. A 
VIII:C faktor a plazmában keringő komplex VIII. faktor véral
vadásért felelős része.

Nem kovalensen kötődik a VIII:R faktor fehérjéjével, mely a 
von Willebrand-faktor aktivitásért felelős. Ezen két fehérje 
különböző biokémiai és immunológiai tulajdonságú, és gene
tikai kontrolijuk is más. A VIII:C faktor a IX. faktor kofaktora, 
aktiválja a X. faktort a véralvadás során. A haemophilia-A örök
lődő véralvadási rendellenesség, mely során a VIII:C faktor 
szintje csökkent, és ízületi, izom- és egyéb belső vérzéseket 
eredményez bármilyen trauma után.

Monoclate-P megnöveli a plazma AHF-szintjét, ezzel a hae- 
mophiliás vérzés okát időlegesen megszünteti. A koncentrá- 
tumot 60 °C-on 10 órán keresztül pasztőrözik, hogy a gyártás 
során a vírusfertőzés lehetőségét a legkisebbre csökkentsék.

Az előállítás után a tiszta, színtelen folyadék 50-150-szer 
több VIII :C faktort tartalmaz, mint az ugyanazon mennyiségű 
plazma.

A kiindulási plazma megfelelően kivizsgált human vírus- 
markerekre és SGPT-re.

A VIII:C faktor tisztítására alkalmazott eljárás önmagában 
alkalmazott technológia, legalább 5 log HIV aktivitást távolít el, 
a hőkezelés további 7 log aktivitást. Hasonló eredményt kaptak 
vakcina VSV,sindbis és EMC vírusokkal.

A Monoclate-P klinikai vizsgálata során a felezési ideje az 
egyéb VIII. faktor készítményeknek megfelelő volt haemo- 
philiás betegekben. 6 betegen az átlagos felezési idő 17,5 óra 
volt, az átlagos hasznosulás NE/kg-onként 1,9 NE/dl szint
emelkedésnek felel meg.

Hatóanyag: Közelítőleg 250, ill. 500, ill. 1000 NE faktor 
VIII:C.* (Az aktivitás pontos értékét az üvegen feltüntetik.)

Oldószer: 2,5 ml, 5 ml, ill. 10 ml inj.-hoz való desztillált víz.
Az elkészített oldat ható- és segédanyagai ml-enként: Vili 

faktor 100 NE, human albumin 10-20 mg, mannitol 8 mg, nátri- 
um+ 300-400 pmol, kalciumt+ 2-3 pmol, klorid' 302-453 pmol, 
hisztidin 1,2 pmol.

* 1 NE megfelel 1 ml normál human plazma AHF-A aktivitásának.
M e g j e g y z é s :  a „Committee for Proprietary Medicinal Products, 

European Commission: Background document on medicinal products 
derived from human blood or plasma, 16 March 1994” alapján:

Emberi vérből vagy plazmából készített gyógyszerek alkalma
zásakor nem zárható teljesen ki, hogy fertőző betegségek forduljanak 
elő kórokozók átvitele folytán. Ez vonatkozik eddigi ismeretlen fertőző 
ágensekre is.

Kórokozók átvitele veszélyének csökkentése érdekében m ind a 
donorokat, m ind a levett vért, ill. plazmát szigorú vizsgálatnak és 
szelekciónak vetik alá. Ezen túlmenően a gyártási eljárásban a vírusok 
eltávolítását és/vagy inaktivitását célzó lépéseket iktatnak be.

A vérből vagy plazmából készülő gyógyszerek gyártásában jelenleg 
használatos eljárások hatékonyak a lipoidburkot hordozó vírusok, így a 
HÍV, hepatitis-B, a hepatitis-C vírusok ellen.

Az eljárások hatékonysága korlátozott lipoidburkot nem hordozó 
vírusokra, mint a hepatitis-A vírus.

Meg kell fontolni a vérből, ill. plazmából előállított készítményekkel 
kezelt betegek megfelelő védőoltását.

Monoclate-P nyomokban tartalmazhat egérfehérjét (keve
sebb mint 50 ng/ml). Specifikus aktivitás: 5-10 NE/mg fehérje. 
Az oldat pH-értéke 7,1, osmolalitasa a fiziológiás konyhasóol
dat 2-3-szorosa.

Javallatok: Mérsékelt vagy súlyos VIII. faktorhiány (haemo- 
philia-A) esetén a vérzés megelőzése vagy kezelése. A von Wil- 
lebrand-betegségben szenvedők alvadási zavarában nem hatásos.

Ellenjavallatok: Nem ismertek.
Adagolás: Kizárólag iv. Más gyógyszerrel nem keverhető. 

Általános szabály, hogy 1 AHF egység/ttkg a keringő AHF szin
tet 2%-kal növeli:

A szükséges AHF egység = ttkgx VIII. faktor kívánt növeke
dése (%), azaz 0,5 NE/ttkg szükséges a plazma VIII. faktor ak
tivitása 1%-os emeléséhez.

Esetenként azonban egyedi adagmegállapítás válhat szük
ségessé a beteg állapota, ill. a betegség súlyossága szerint.

Szokásos adagok:
Kisebb vérzés esetén általában egyszeri infúzió hatásos, ha a 

normál szint 30%-át vagy többet sikerül elérni.
Közepes vérzés vagy kisebb sebészeti beavatkozás esetén a 

beteg VIII. faktor szintjét a normál 30-50%-ára szükséges 
emelni. Rendszerint 15-25 NE/ttkg a kezdő adag és amennyi
ben fenntartó dózis szükséges, 8-12 óránként 10-15 NE/ttkg.

Komoly vérzés esetén a VIII. faktor szintjét a normál 80- 
100%-ára szükséges emelni, ami 40-50 NE/ttkg kezdő adaggal, 
majd 8-12 óránként 20-25 NE/ttkg fenntartó dózissal érhető el.

Nagy sebészeti beavatkozás előtt egy órával adandó olyan 
mennyiség, hogy a normál szint 80-100%-át biztosítsa. A má
sodik adag az első fele legyen 5 órával az elsőt követően. A VIII. 
faktor szintjének ellenőrzése szükséges, ami a normál szint 
30%-a alá a 10-14. postoperativ napig nem eshet.

Monoclate-P a gyermekgyógyászat minden korcsoport
jában a fent említett adagolással alkalmazható.

Az inj. elkészítésére és alkalmazására vonatkozó részletes 
tájékoztatás „A Monoclate-P inj. előkészítése” és „A Monoclate- 
P intravénás adagolása” c. csatolt függelékben.

Mellékhatások: Ritkán allergiás reakciót, gyengeséget, 
hányingert, az infúzió helyén fájdalmat okozhat.

Javaslat a mellékhatások kezelésére:
Klinikai tünet Terápia

Szubjektív tünetek 
(derékfájás, rosszullét stb.) 
Flush (kivörösödés, hőérzés), 
urticaria stb.
Tachycardia 
közepes vérnyomásesés 
(pl. 80-90 Hgmm systolés) 
Dyspnoe, shock

Az inj., ill. infúzió elhagyása

Antihistaminicum

Kortikoszteroid iv.
(pl. 100-500 mg prednizo- 
lon)
Állandó dopamin-infúzió 
(2-4 pg/ttkg/perc), nagy dózisú 
kortikoszteroidok (predni- 
zolon 1 g mennyiségig), oxigén, 
volumenfeltöltés, normovo- 
laemia esetén a diuresis növe
lése furosemiddel, a sav/bázis 
egyensúly és az elektrolitok 
ellenőrzése és szükség esetén 
korrekciója
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Javaslat a mellékhatások kezelésére: (folytatás)

Klinikai tünet Terápia
Állandó shock normovo- 
laemiával

A szív vagy lélegzés leállás

Dopamin-infúzió maximálisan 
10 pg/ttkg/perc, esetleg norad- 
renalinnal kombinálva. 
Reanimatio

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ismertek.
Figyelmeztetés: A Monoclate-P gyűjtött emberi plazmából 

készül, mely különböző vírusokat tartalmazhat (hepatitis A, 
nonA, nonB, HÍV stb.). A Monoclate-P gyártása során minden 
felhasznált plazmát megvizsgálnak HBsAg-re, HÍV- és HCV- 
antitestekre és SGPT enzimre.

A plazmadonorokat megválogatják. A gyártási eljárás során 
a tisztítás és a pasztőrözés is a vírusinfekció továbbvitelének 
csökkentését szolgálja. Ennek ellenére a jelenlegi vizsgáló 
eljárásokkal minden fertőzési lehetőség nem mutatható ki, ill. 
az előállítás során nem eliminálható. Ezért alkalmazása előtt a 
kezelés kockázatát szükséges felmérni.

A betegek, akiket eddig nem kezeltek vér- vagy vérkészít
ménnyel, alvadási faktor adagolása esetén vírusfertőzések 
tüneteit mutathatják, kiemelhető a nonA-, nonB-hepatitis. A 
nem pasztőrözött, hanem hőkezelt antihaemophiliás VIII:C 
faktorral kezelt betegek 40 hónapos megfigyelés alatt nem mu
tatták nonA-, nonB-hepatitis jeleit. A betegeket szükséges a 
túlérzékenységi reakció (generalizált urticaria, hypotensio, 
anaphylaxia, gyengeség) lehetőségéről felvilágosítani, ill. szük
ség esetén a koncentrátum adagolását felfüggeszteni.

A Monoclate-P VIII:C faktorban nyomokban található egér 
szérum-fehérje (kevesebb mint 50 ng/100 AHF egység), mely 
miatt az anti-HIV-re negatív betegek csoportját vizsgálták, 
hogy ismételt injekció hatására termelnek-e a betegek egér IgG- 
vel szemben ellenanyagot vagy észlelnek-e káros mellékhatást. 
A vizsgált betegeket többször kezelték a koncentrátum korábbi 
formájával. Tizenkilenc betegből négyben a kezelés előtt is 
kimutatható volt egér IgG-hez kötődő ellenanyag. A tanulmány 
során a négy betegben az ellenanyagszint nem változott, vagy 
csökkent. További négy betegben a tanulmány során egy vagy 
több alkalommal mutattak ki kis mennyiségű ellenanyagot. Egy 
esetben sem észleltek másodlagos (anamnesticus) immun
választ vagy káros klinikai mellékhatást. A betegeket 10 hó
napig követték.

Eltartása hűtőszekrényben (2-8 °C között).
Szobahőmérsékleten tágolva 30 °C alatt, 6 hónapig el

tartható.
Az elkészített hatóanyag 3 órán belül beadandó a sterilitás 

biztonsága érdekében.
Megjegyzés: + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti fel- 

használásra
Csomagolás: 1 üveg 250 NE, ill. 500 NE, ill. 1000 NE. 

Oldószer 2,5 ml, ill. 5 ml, ill. 10 ml + szerelék.

Pancrease HL bélben oldódó kapszula

Sertéspancreasból előállított magas enzimaktivitású pancrea- 
tint tartalmaz.

A kapszula bélben oldódó réteggel bevont minitablettái el
lenállnak a gyomorsav inaktiváló hatásának és aktív enzimek 
nagy koncentrációban jutnak a duodenumba.

Az enzimek katalizálják a zsírok, a fehérjék és a keményítő 
lebontását.

Hatóanyag: Pancreatinum 387,45 mg (megfelel min. 25 000 
BP egység lipáz, 22 500 BP egység amiláz, 1250 BP egység pro- 
teáz).

Festékanyag: titan dioxid E171, red iron oxid E172.
Javallatok: Exokrin pancreas enzimhiánnyal járó állapo

taik, mint cysticus fibrosis, krónikus pancreatitis, pancreatec- 
tomia utáni állapot, gastrointestinalis bypass műtétet követő 
állapot (pl. Billroth II gastroenterostomia), a kivezetőcső da
ganatos elzáródása (pl. a pancreas vagy a közös epevezeték).

Ellenjavallatok: Sertésfehérjével vagy a komponensek 
bármelyikével szembeni túlérzékenység, akut pancreatitis, ter
hesség és szoptatás (biztonságossága a terhesség idején nem bi
zonyított).

Adagolás: Felnőttek és gyermekek számára egyaránt 1-2 
kapszula a főétkezéshez.

A kapszulát szétrágás nélkül, étkezés közben, bőséges 
folyadékkal kell lenyelni.

Szükség esetén az adag fokozatosan növelhető, felnőtteknek 
legfeljebb napi 6 kapszuláig.

A pancreatin összetevőinek hatása egyénenként különböző 
lehet, ennek megfelelően egyénenként szükséges a kívánt kap
szulamennyiség beállítása a tünetek és a steatorrhoea alapján. 
Ha a kapszulát nem tudják egészben lenyelni, vagy kisebb adag
ra van szükség (pl. gyermekek vagy gastrectomia utáni állapot), 
a kapszulák felnyithatók és tartalmuk összerágás nélkül, 
folyadékkal lenyelhető.

Fontos, hogy a beteg megfelelő mennyiségű folyadékot fo
gyasszon a Pancrease HL kapszulával történő kezelés egész tar
tama alatt.

Mellékhatások: Általában gastrointestinalis jellegűek, mint 
hasi discomfort, émelygés, hányás, perianalis izgalmi jelen
ségek és gyulladás. Ritkán allergiás reakciók, amelyek elsősor
ban a bőrön jelentkeznek. A pancreas-enzimek igen nagy dózi
sai után hyperuricosuriát és hyperuricaemiát írtak le.

Egyedi esetekben cysticus fibrosisban szenvedő betegekben 
nagy dózisú pancreatin szedése után az ileocoecalis régióra és a 
colon ascendensre terjedő szűkület lépett fel.

Gyógyszerkölcsönhatások: Ez ideig nem ismeretesek.
Figyelmeztetés: A bélelzáródás ismert szövődménye a cys

ticus fibrosisnak. Ezért ileus tüneteivel jelentkező betegek ese
tében gondolni kell a bélcsatorna-szűkület kialakulásának 
lehetőségére.

Allergiás reakció fellépése esetén a kezelést azonnal meg 
kell szakítani.

Az aktív enzimek a szájüreg nyálkahártyáját -  amennyiben 
ott felszabadulnak -  irritálhatják. Ezért a kapszulákat vagy 
azok tartalmát egészben, szétrágás nélkül kell lenyelni. 5,5-nél 
magasabb pH-jú ételekkel kapcsolatba kerülve a minitabletták 
védőrétege feloldódhat és csökkentheti a készítmény haté
konyságát.

Túladagolás: Eddig nem észleltek. Nem megfelelő magas 
dózisok a mellékhatások fokozott jelentkezését okozhatják, 
mint hasi discomfort, émelygés, hányás, perianalis irritáció és 
gyulladás.

Gyermekeken a túladagolás makacs székrekedést okozhat. 
Amennyiben allergiás tünetek jelentkeznének, a szokásos an- 
tiallergiás kezelést kell végrehajtani.

Eltartása: szobahőmérsékleten, 15-25 °C között, száraz 
helyen, lezárt dobozban.

Megjegyzés: + Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 100 db (fehér színű, alsó és felső részén vörös 

színű csíkkal és HL jelzéssel ellátott zselatinkapszulában, vilá
gosbarna, bélben oldódó bevonatú minitabletták).

Gonoform 1000 mg filmtabletta

Hatóanyaga a széles spektrumú antibiotikumok csoportjába 
tartozó amoxicillin, amely általában a következő kórokozók 
ellen hatékony: Pneumococcusok, Streptococcusok, Staphy- 
lococcusok, Enterococcusok, Haemophilus influenzae, Esche
richia coli, Clostridiumok, Neisseria meningitidis, Neisseria 
gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Salmonellák, Shigellák, Ser
ratia.

Az orálisán bejuttatott amoxicillin csaknem teljesen (90%- 
ban) felszívódik. 1000 mg amoxicillin beadását követően 2 órá
val a szérum-csúcskoncentráció 8-12 pg/ml körül mozog, a 
szérumfelezési idő pedig 1-2 órát tesz ki.

Az amoxicillin 60-70%-a 7 órán belül, mikrobiológiailag 
aktív formában választódik ki a vizelettel.

Hatóanyag: 1000 mg amoxicillinum (amoxicillinum trihyd- 
ricum formájában) filmtablettánként.

Javallatok: Olyan fertőzések, amelyeket amoxicillin-érzé- 
keny Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozók idéznek elő (a 
bétalaktamáz-képző törzsek kivételéval: Penicillin-G-spek- 
trum, Haemophilus influenzae, E. coli, Proteus mirabilis, 
Enterococcusok, Shigellák és Shigella-féleségek), kiváltképpen;

-  fül-orr-gégészeti fertőzések,
-  az alsó légutak, valamint a tüdő fertőzései (különösen 

bronchitis chronica gennyes fellobbanásai),
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-  a vese, valamint a húgy-ivari szervek akut és krónikus fer
tőzései (gonorrhoea, pyelonephritis, cystitis, adnexitis, prosta
titis stb.),

-  a gyomor-bél traktus fertőzései, tífuszt is beleértve,
-  az epehólyag és az epeutak akut és krónikus fertőzései 

(cholecystitis, cholangitis),
-  a bőr és lágy részek fertőzései,
-  súlyos általános fertőzések, nevezetesen sepsis, endo

carditis, osteomyelitis, meningitis.
Ellenjavallatok: Az amoxicillin igazolt, illetve gyanított 

penicillin- és/vagy cefalosporinallergia esetén kontraindikált. 
Mononucleosis (Pfeiffer-féle mirigyláz), valamint lymphoid 
leukaemia esetében, az erősebb mellékhatások (morbilliszerű 
exanthema) miatt az amoxicillin adása ugyancsak kontra
indikált. Óvatosság szükséges azon betegek esetében, akiknél 
asthma bronchiale, urticaria, valamint szénanátha áll fenn. 
Szoptatás (1. Figyelmezetetés).

Adagolás: Felnőttek és 12 éven felüli fiatalok esetében na
ponta 3-szor 1000 mg, 6-12 éves gyermekeknek naponta 1-szer 
1000 mg. Súlyos esetekben a napi dózis a duplájára emelhető.

A kezelést a klinikai tünetek lezajlását követően még 3 
napig kell folytatni.

Streptococcus-fertőzések esetében legalább 10 napos keze
lés szükséges.

Csökkent vesefunkció esetén az alábbi adagolás ajánlatos:

Kreatinin-clearance
(ml/min)

Plazma-kreatinin
(mg/100ml)

Adagolás

30 felett 
20-30 között 
20-nál kevesebb

2.0- nél keyesebb 
2,4-4,0 között
4.0- nél több

szokásos adagolás 
napi 2-szer 1000 mg 
napi 2-szer 500 mg

Az alkalmazás módja: orálisán, bőséges folyadékkal. A 
gyógyszert étkezés előtt, alatt, illetve után egyaránt lehet szed
ni.

Mellékhatások: Túlérzékenységi reakciók: Leggyakoribb 
mellékhatásként exanthema, urticaria, erythema, valamint 
multiform és szórványosan exfoliatív dermatitis észlelése for
dult elő. Igen ritkán előfordult interstitialis nephritis és ana- 
phylaxiás shock.

Az ilyen reakciók megjelenése esetén a kezelést azonnal ab
ba kell hagyni.

Gyomor-bél traktus: diarrhoea, gastritis, stomatitis, émely
gés, hányás, glossitis, a nyelv sötét elszíneződése, enterocolitis, 
valamint rendkívül ritka esetekben pseudomembranosus coli
tis (1. Figyelmeztetés).

Máj: Amoxicillinnel kezelt néhány beteg esetében az SGOT 
enyhe fokozódását észlelték anélkül, hogy ennek jelentősége 
tisztázást nyert volna.

Vérkép: anaemia, thrombocytopenia, eosinophilia, agranu
locytosis. Ezek a reakciók a kezelés félbeszakítását követően 
rendszerint elmúlnak.

Egyéb: neuro toxikus jelenségek veszélye meningitis esetén, 
valamint epilepsziás betegek esetében, kiváltképpen beszűkült 
vesefunkciók mellett, fokozott mértékben fennáll.

Gyógyszerkölcsönhatások:
-  Savcsökkentő (antacid) szerek egyidejű adása esetén 

csökken a felszívódás.
-  Antikoaguláns szerek egyidejű alkalmazása mellett pedig 

nagy adagokkal végzett terápia során, véralvadási zavarok 
léphetnek fel.

-  Oralis fogamzásgátló szerek hatása csökkenhet amoxi- 
cillin-kezelés alatt.

-  Allopurinol és amoxicillin egyidejű adása lényegesen 
gyakrabban vezet exanthemák megjelenéséhez, mint ha az 
amoxicillint egymagában alkalmazzák.

-  Az amoxicillint nem szabad bakteriosztatikus antibio
tikumokkal egy időben alkalmazni.

Laboratóriumi eredmények befolyásolása:
Az amoxicillin a Fehling szerinti vizeletcukor-meghatáro- 

zásnál álpozitív reakciót adhat.
Figyelmeztetés: Bár ritkán, azonban az orális penicillin

terápia esetében is, leírtak egészen az anaphylaxiás shock-ig 
fejlődő súlyos túlérzékenységi reakciókat, ezért alaposan ki kell

kérdezni a beteget az esetleges penicillinnel, cefalosporinnal, il
letve egyéb allergénekkel szembeni túlérzékenységi reak
ciókról. Anaphylaxiás shock kialakulása esetén azonnal el kell 
kezdeni a megfelelő terápiát.

Akárcsak az egyéb antibiotikumok esetében, állandóan fi
gyelni kell arra, hogy nem következik-e be a gyógyszerre 
rezisztens baktériumok, illetve elsősorban a gombák túlbur
jánzása, továbbá esetleges felülfertőződés (superinfectio).

Hosszabban elhúzódó kezelés esetén időszakosan ellenőrizni 
kell a máj- és vesefunkciót, valamint a vérképző rendszert. Súlyos, 
tartós hasmenések esetén gondolni kell az antibiotikumtól szár
mazó pseudomembranosus colitisre, amely életveszélyessé is vál
hat, ezért ilyenkor a gyógyszer azonnal leállítandó és szükséges a 
specifikus kezelés (pl. naponta 4-szer 250 mg vankomicin 
orálisan) megkezdése, valamint a kórokozó kimutatása. A perisz
taltikát gátló készítmények adása kontraindikált.

Gonorrhoea kezelésénél -  amennyiben felmerül az egyide
jűleg fennálló syphilis gyanúja -  a kezelés megkezdése előtt 
sötétlátótér-vizsgálatokat, továbbá legalább 4 hónapon át, 
havonta szerológiai teszteket is kell végezni.

Terhesség alatt csak az előny/kockázat gondos egyedi mér
legelésével adható.

Szoptatás idején nem alkalmazható, ill. alkalmazása idején a 
szoptatást fel kell függeszteni.

Mivel az orális fogamzásgátló szerek hatása csökkenhet 
amoxicillin-kezelés alatt, ezért a gyógyszer szedése során egyéb 
kiegészítő fogamzásgátló módszer alkalmazása ajánlott.

Eltartása: szobahőmérsékleten (25 °C alatt).
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 10 filmtabl.

Naaxia szemcsepp

A Naaxia szemcsepp aktív hatóanyagának, a spaglumat-nátri- 
umnak antiallergiás hatása van.

A Naaxia antiallergiás tulajdonságait három farmakológiai 
területen fejti ki:

-  a hízósejtekre kifejtett antidegranulatiós hatás,
-  a komplement-hasításra kifejtett gátló hatás,
-  a leukotriének bioszintézisére kifejtett gátló hatás.
Ezek a hatások gátolják az allergénnel történő találkozás 

után a gyulladásos reakció mediátorainak és modulátorainak a 
felszabadulását.

Állatkísérletekben helyi alkalmazás után meghatározták az 
aktív vegyület szöveti koncentrációját. A kötőhártya-csúcskon- 
centrációk 30 percen belül alakultak ki, és a hatóanyag jelenléte 
8 órával kébőbb is kimutatható volt. A legmagasabb koncentrá
ciókat a conjunctivában, azaz a célszövetben és a corneában 
találták. Más szem-szövetekben, valamint a vérben és a plazmá
ban van egy korai jellegzetes metabolizmusa, ami vizet, szén
dioxidot és természetes aminosavakat eredményez.

A Naaxia helyileg hat. Nyulakon vizsgálva semmiféle ne
gatív hatást nem fejt ki a szem szöveteire.

Hatóanyag: 245 mg spaglumicum natricum (natrium ace- 
tylaspartylglutamicum) 5 ml steril vizes oldatban. Konzer
válószerként 0,1 mg/ml benzalkonium-kloridot tartalmaz.

Javallatok: Akut és krónikus allergiás conjunctivitis és 
keratoconjunctivitis.

Ellenjavallatok: A készítmény bármely alkotórésze iránti 
túlérzékenység.

Lágy kontaktlencsét nem szabad viselni a készítmény alkal
mazása során. Azt legalább 5 perc eltelte után szabad csak 
visszahelyezni a szemcsepp becseppentése után.

Adagolás és alkalmazás: Felnőtteknek és gyermekeknek: 4- 
szer naponta 1 csepp mindegyik szem conjunctivazsákjába. A 
kezelés sikere érdekében fontos a kezelést az orvos által előírt 
adagban az előírt teljes időtartamig folytatni, még akkor is, ha a 
tünetek elmúltak.

Mellékhatások: Rövid ideig tartó enyhe égő érzés előfordul
hat a cseppek alkalmazását követően. Ez nem befolyásolja a 
terápia eredményességét.

Gyógyszerkölcsönhatások: Ez ideig nem ismertek. Ahhoz, 
hogy meg lehessen akadályozni, hogy az aktív anyag kimosód
jon, ha más szemészeti készítményt is alkalmaznak egyidejű
leg, legalább 5 percnek el kell telnie a két gyógyszer alkal
mazása között.
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Figyelmeztetés:
Terhesség: A spaglumat-nátriummal való tapasztalat korlá

tozott, de semmiféle káros hatást nem jelentettek a humán ter
hességgel kapcsolatban. Állatkísérletekben az aktív vegyület 
magnéziumsóját használták, de sem teratogen hatást, sem más 
káros hatást nem észleltek az embrión és/vagy a foetuson a ter
mék biztonságos felhasználhatóságára vonatkozóan, amellett, 
hogy a hatóanyag megtalálható volt a vérben is. Azonban, mint 
általános szabály, a terhesség első három hónapjában alkal
mazása nem ajánlott, illetőleg kizárólag csak az előny/kockázat 
szigorú egyedi mérlegelése alapján engedélyezhető.

Szoptatás: Nem ismeretes, hogy vajon a készítmény aktív 
anyagai és/vagy annak metabolitjai átjutnak-e az anyatejbe. 
Szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.

Túladagolás esete nem ismeretes. Ilyen hatás veszélye kli- 
nikailag irreleváns.

Eltartása: szobahőmérsékleten. Felnyitás után szobahő
mérsékleten 1 hónapig használható fel.

Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 5 ml szemcsepp műanyag flakonban faltkar

tonban.

Beechams hot blackcurrant por;
Beechams hot lemon por;
Beechams hot lemon with honey por

Meghűlés és influenza tüneteinek kezelésére, fájdalom és láz 
csillapítására szolgáló citromízű, meleg vízben feloldva fo
gyasztandó gyógyszer.

Hatóanyagai közül:
A paracetamol analgeticum és antipyreticum, könnyen és 

gyorsan felszívódik a tápcsatornából. A májban metabo- 
lizálódik és a vizeletben, javarészt glukuronid és szulfát-conju- 
gatumok formájában ürül.

Az aszkorbinsav a nátha, ill. influenza elleni gyógyszerkom
binációk gyakori összetevője, mellyel a heveny vírusfertőzések 
kezdeti szakában elveszített C-vitamin-mennyiség pótlása ér
dekében egészítik ki a készítményt. Az aszkorbinsav könnyen 
felszívódik a tápcsatornából, nagymértékben eloszlik a szer
vezet szöveteiben; 25%-a kötődik plazmafehérjékhez. A szer
vezet szükségletét meghaladó mennyiségű aszkorbinsav a vi
zeletben ürül metabolitok formájában.

Afenilefrin sympathomimeticus hatású, a nyálkahártyák 
duzzanatát csökkentő vegyület.

A fenilefrin változó mértékben szívódik fel a tápcsator
nából. A bélfalban és a májban található monoaminooxydase 
közreműködésével first-pass metabolizuson megy keresztül; az 
orálisan alkalmazott fenilefrin biohasznosulása ennek megfe
lelően mérsékelt. A vizeletben szinte kizárólag szulfát-conjuga- 
tum formában ürül.

Hatóanyagok: 600 mg paracetamolum,40 mg acidum ascor
bicum, 10 mg phenylephrinium chloratum 6 g-os tasakonként, 
mely tartalmaz 3,8 g cukrot is.

Javallatok: A meghűlés és influenza tünetei, lázas állapot, 
nátha okozta panaszok (pl. fejfájás, torokfájás, orrdugulás, si
nusitis és sinusitises fájdalom, heveny orrváladékozás) eny
hítése.

Ellenjavallatok: A készítmény alkotórészeivel szembeni is
mert túlérzékenység.

Máj- vagy súlyos vesebetegség, hypertonia, hyperthyreosis, 
diabetes, szív- és érrendszeri megbetegedés.

Tricyclusos antidepressansokkal vagy ß-receptor blocko- 
lókkal kezelt betegeknek nem adható.

Ellenjavallt glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány (tünete: 
haemolyticus anaemia) esetén, valamint a monoamino oxydase 
inhibitorok alkalmazásának ideje alatt, ill. ezeknek a gyógy
szereknek az alkalmazását követő 2 héten belül. Nem adható 
együtt más, influenza, meghűlés vagy orrdugulás enyhítésére 
rendelt, ill. paracetamolt tartalmazó gyógyszerekkel.

Adagolás: Gyermekek kezelésére nem alkalmas. Felnőttek 
és 14 éven felüliek részére a tasak tartalmát egy bögrébe kell 
önteni, majd a bögrét forró vízzel félig tölteni. Az oldatot ala
posan fel kell keverni, majd szükség szerint hideg víz, ill. 
ízesítés céljából cukor adható hozzá.

Az egyszeri adag 4 óránként szükség szerint ismételhető

1-2 alkalommal, de 24 órán belül kivételesen nem adható több
ször, mint legfeljebb összesen 5, esetleg 6 alkalommal.

Mellékhatások: Előírás szerint alkalmazva a készítmény 
hatóanyagai általában jól tolerálhatok.

Paracetamol hatására olykor bőrkiütések vagy allergiás reak
ciók jelentkezhetnek. Nagyon ritkán asthma, orrnyálkahártya- 
duzzanat. Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során toxikus, 
igen nagy adagokban letális májkárosodást (irreverzíbilis máj- 
szövet-necrosist) okozhat. Ennek korai tünetei: étvágylanság, 
hányinger, hányás, izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet.

A fenilefrin hatására emelkedhet a vérnyomás, ami fejfájást, 
szédülést okozhat, ezenkívül hányás, hasmenés, álmatlanság és 
ritkán palpitatio léphet fel. Mindazonáltal, a fenilefrin szok
ványos adagjainak alkalmazásakor a felsorolt mellékhatásokat 
csak néhány esetben észlelték.

Gyógyszerkölcsönhatások: Tartós, rendszeres alkalmazás 
esetén a paracetamol fokozhatja a warfarin és más kumarin 
származékok véralvadásgátló hatását, ill. a vérzés veszélyét. 
Alkalmilag szedve a paracetamol ezen hatása elhanyagolható.

Az alkohol potenciálja a paracetamol májkárosító hatását. A 
metoklopramid vagy a domperidon fokozhatja, a kolesztiramin 
csökkentheti a paracetamol felszívódási sebességét.

Májenzim-indukáló gyógyszerek (pl. barbiturátok, anti- 
epilepticumok, rifampicin) a májra toxikus metabolitok kép
ződését fokozhatják.

Együtt alkalmazva: a klóramfenikol felezési ideje 5-szörö- 
sére növekedhet; szalicilamid megnyújtja a paracetamol elimi- 
natiós felezési idejét, ezáltal cumulatio léphet fel, ami máj
toxikus metabolitok kialakulásához vezet. A javasolt adagolás 
szerint, esetileg alkalmazva a készítményt, a felsorolt mel
lékhatások aligha válhatnak klinikai szempontból jelentőssé.

A fenilefrin és a MAO-bénítók között vérnyomás-emelke
dést eredményező kölcsönhatás lép fel.

A fenilefrin csökkentheti a ß-receptor blokkolók, ill. antihy- 
pertensivumok hatását. Az ezekkel a gyógyszerekkel kezelt 
betegségekben a Beecham-féle forró feketeribiszke-ital fo
gyasztása ellenjavallt.

Figyelmeztetés: Terhesség és szoptatás időszaka. A terhes
ségben végzett humán epidemiológiai vizsgálatokban a javasolt 
adagban alkalmazott paracetamol-kezelés során nem észleltek 
káros hatást. A paracetamol csekély mennyiségben kiválasz
tódik az anyatejbe.

A fenilefrin alkalmazásának biztonságosságát terhességben 
(esetleges magzati hypoxia) nem bizonyították megfelelően. A 
Beecham-féle forró feketeribiszke-ital csak abban az esetben 
alkalmazható terhességben, ha az orvos ezt kifejezetten szük
ségesnek tartja.

A rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján a Bee
cham-féle forró feketeribiszke-ital alkalmazásának ideje alatt 
nem szükséges mellőzni a szoptatást.

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvosi megfon
tolást igényel.

Az előírt adagot túllépni nem szabad.
Amennyiben a glomerulus filtrátum kevesebb, mint 10 

ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele között nem 4 órának, 
hanem 8 órának kell eltelnie.

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredményét (a szé
rum húgysav, a vér heparin, teofillin, cukor, a vizelet amino- 
savértékeit).

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása esetén máj- és 
vesekárosító hatás, továbbá vérképelváltozások jelentkezhet
nek. A hepatotoxikus hatás klinikai és laboratóriumi tünetei az 
alkalmazás után 1-2, akár 3 nap múlva jelentkeznek.

Alkalmazásának időtartama lehetőleg ne haladja meg a 
néhány, maximum a 10 napot.

Túladagolás: A paracetamol túladagolását követő első 24 
órában sápadtság, émelygés, hányás, étvágytalanság és hasi fáj
dalom alakul ki. A májkárosodás tünetei 12-24 órával a gyógy
szer bevétele után, akár 1-3 nap elteltével jelentkezhetnek. 
Zavarok léphetnek fel a szénhidrát-anyagcserében és metabo- 
likus acidosis alakulhat ki.

Súlyos mérgezésben a májkárosodás encephalopathiába, ill. 
comába torkollhat és halált okozhat.

Heveny tubularis necrosissal járó heveny veseelégtelenség 
májkárosodás nélkül is kialakulhat. Ezenkívül szívritmuszava
rokról is beszámoltak.
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10 g/nap, vagy ennél nagyobb mennyiségű paracetamol, 
alkoholista esetében már < 4 g/nap bevétele felnőttben súlyos 
májkárosodást okozhat. Feltételezik, hogy paracetamol egy 
toxikus metabolitja (szokványos adag bevétele után rendsze
rint megfelelően detoxikált glutation) irreverzíbilisen kötődik 
a májszövethez.

A paracetamol-túladagolást minden esetben haladéktala
nul kezelni kell.

A beteget még abban az esetben is sürgősen kórházba kell utal
ni, ha nem észlelhetők súlyosabb, mérgezésre utaló tünetek. Ha a 
beteg a kórházi felvételt megelőző 4 órában 7,5 g paracetamolt vett 
be, gyomormosást kell végezni. A paracetamol túladagolását 
követően legalább 48 órán keresztül kedvező hatású lehet a p. os 
adott metionin vagy iv. alkalmazott n-acetilcisztein.

Általános supportiv kezelés szükséges.
A fenilefrin túladagolása ingerlékenységet, fejfájást, vérnyo

más-emelkedést, ill. feltehetően reflex bradycardiát okozhat; ill. 
súlyosbítja az émelygést és a hányást. A klinikai tüneteknek 
megfelelő kezelést kell alkalmazni.

Eltartása: 25 °C alatt.
Megjegyzés: * Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 5 tasak, faltkartonban.

Bactroban orrkenőcs

Hatóanyaga, a mupirocin mind kémiai szerkezetét, mind hatás
módját tekintve új antibiotikum, csak helyileg alkalmazható. A 
mupirocin a bőrfertőzések többségének kórokozói pl. Sta
phylococcus aureus, így meticillin-rezisztens törzsek ellen 
hatásos, ill. hat más staphylo- és streptococcusokra is. Hat egyes 
Gram-negatív kórokozókra, pl. Escherichia colira és Haemo
philus influenzáéra is.

A Bactroban orrkenőcs hatóanyaga csak kis mértékben 
szívódik fel. A felszívódott mupirocin gyorsan inaktív, monsav 
metabolittá alakul, és a vesén keresztül gyorsan ürül.

Az alapkenőcs allergizáló hatása csekély.
Hatóanyag; 0,06 g mupirocinum (mupirocinum calcicum 

formájában) 3 g glicerin-észtert tartalmazó lágy fehér paraffin 
alapú kenőcsben.

Javallatok: Az orrban megtelepedett staphylococcusok, így 
meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) antibio- 
tikus kezelésére.

Ellenjavallatok: A kenőcs bármely anyagával szembeni 
túlérzékenység.

Adagolás: Felnőtteknek és gyermekeknek: A Bactroban orr
kenőcsöt az alábbiak szerint kell naponta 2-3 alkalommal az 
orrnyílásba juttatni:

-  Kevés, kb. gyufafejnyi mennyiségű kenőcsöt kell a tubus
ból a kisujj begyére nyomni.

-  A kenőcsöt az egyik, majd a másik orrnyílásba kell juttatni.
-  Az orrszárnyakat összeszorítva zárni kell az orrnyílá

sokat, a kenőcs ekkor egyenletesen eloszlik a külső orrjáratban.
Gyermekek, vagy elesett betegek kezelésekor a kenőcs vat

tapálcikával is az orrjáratba juttatható. A kezelés átlagos időtar
tama 5-7 nap.

Mellékhatás: A klinikai vizsgálatok során néhány, jelenték
telen mellékhatást pl. az alkalmazás helyén jelentkező csípő 
érzést észleltek.

Gyógyszerkölcsönhatás: A Bactroban orrkenőcs nem alkal
mazható szembetegségek kezelésére. Mint a helyileg alkal
mazott készítményeknél általában, óvakodni kell attól, hogy a 
készítmény szembe jusson.

Terhesség és szoptatás idején nem javallt, elegendő tapaszta
lat hiányában. (Az állatkísérletek nem igazolták, hogy a mupi
rocin teratogén hatású lenne.)

Eltartás: Száraz, 25 °C-ot nem meghaladó hőmérsékletű 
helyen tartandó.

A kezelés után megmaradt kenőcsmaradékot el kell dobni!
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 1 tubus (3 g) orrkenőcs.

Flector EP 50 g, ill. 60 g, ill. 100 g gél 
Lokális alkalmazású gyulladásgátló.
Hatóanyaga a diclofenac epolamin sója, mely nem szteroid 
gyulladásgátló, láz- és fájdalomcsillapító.

Hatóanyag-koncentrációja 1% diclofenac-nátriumnak felel 
meg.

Gátolja a prosztaglandin-szintézist.
A fehér, krémszerű, nem zsíros készítmény könnyen hatol a 

bőrbe és vizes-alkoholos alapanyagának következtében fáj
dalomcsökkentő és hűsítő hatást is fejt ki. Lokális alkalmazása 
esetén a bőrön keresztül a bőr alatti szövetbe hatol és ott 
csökkenti az akut és krónikus gyulladásos reakciót. Gyul
ladásgátló és analgetikus hatásai a traumás és rheumaticus 
gyulladások esetében a duzzanat, valamint a nyomási és a 
mozgáskor jelentkező fájdalom csökkentésében mutatkoznak.

A diclofenac percutan abszorbciója egészséges önkénte
seken 6%-a az alkalmazott dózisnak. Metabolizációs mechaniz
musa és eliminációs kinetikája lokális alkalmazás után nem 
különbözik a szisztémás alkalmazásban megfigyeltektől.

Hatóanyag: A gél 1 g-jában 12,92 mg diclofenacum epol- 
aminicum, mely megfelel 10 mg diclofenacum natricumnak, 50 
g, ill. 60 g, ill. 100 g 1%-os gélt tartalmazó tubusonként.

Javallatok: Az inak, szalagok, izmok és ízületek trauma, 
mint pl. ficam, zúzódás, rándulás, húzódás következtében fel
lépő fájdalmainak és gyulladásainak helyi kezelése.

Lokális rheumás megbetegedések, pl. tendovaginitis, peri
arthritises gyulladások, bursitis, epicondylitis, spondylosis, a 
gerinc arthrosisa és a kéz-váll syndromák kezelése.

Ellenjavallatok: Ismert túlérzékenység diclofenac, acetilsza- 
licilsav vagy egyéb nem szteroid gyulladásgátlóval, valamint 
izopropanollal és propilénglikollal szemben.

Terhesség, szoptatás: Kellő tapasztalatok hiányában ter
hesség és szoptatás idején ne alkalmazzuk.

Adagolás: A kezelendő fájó felület nagyságától függően 
naponta 3-4-szer 2-4 g gélt (1-2 ujjbegynyi mennyiséget) az ép 
bőrfelületre felvinni. A gélt könnyedén be kell dörzsölni, izom- 
fájdalom esetében bemasszírozni. A Flector EP Gel kísérő 
terápiaként is alkalmazható az orális kezelés kiegészítésére.

Mellékhatások: A Flector EP Gel általában jól tolerálható. 
Érzékeny betegeken előfordulhat viszketés, bőrégés, a bőr 
kipirosodása; ritk in bőrkiütések és fényérzékenység is fellép
het. Nagyobb bőrfelületek hosszan tartó kezelése esetében a 
szisztémás mellékhatásokat nem lehet kizárni. Az acetilszalicil- 
savra és/vagy egyes vivőanyagokra érzékeny betegek esetében 
lokális alkalmazás ellenére sem zárható ki egészen a bőr- és 
nyálkahártya-túlérzékenység, pl. asthma, angiooedema, urti
caria. Különösen hajlamosak erre az (intrinsic) asthmás vagy 
krónikus urticariás betegek.

Gyógyszerkölcsönhatások: Ez ideig nem ismertek.
Figyelmeztetés: Nem szabad nyitott sebre (horzsolás, vágott 

seb stb.) alkalmazni.
Nem kerülhet a szembe és a nyálkahártyákra!
Túladagolás esete nem ismert.
Amennyiben a szakszerűtlen kezelés vagy véletlen túlada

golás következtében (pl. gyermek esetében) jelentős szisztémás 
mellékhatások lépnének fel, úgy a nem szteroid gyulladás
gátlók esetében szokásos intoxikációs intézkedéseket kell alkal
mazni.

Eltartása szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: * Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 1 tubus 50 g, ill. 60 g, ill. 100 g faltkartonban.

Plastenan kenőcs 

Antifibrinolyticus hatású készítmény.
Az acexaminsav a gyulladt és sérült szövetek fibrin- és colla- 
gentermelését szabályozza.

Hatóanyag: 2 g acidum acexamicum (nátriumsó for
májában) és 0,08 g acidum sorbinicum -  40 g kenőcsben.

Javallatok:
-  felületes vagy mély sebek,
-  kis- és közepes kiterjedésű égési sebek,
-  hypertrophiás hegek,
-  lábszárfekélyek lokális kezelése, megtisztítás és fertőtle

nítés után.
Csak adjuváns terápiaként alkalmazható.
Adagolás: A seb állapotának megfelelően naponta egy vagy 

többszöri kezelés javasolt.
A sebet előzetesen meg kell tisztítani az exsudatumtól és a 

necroticus szövetektől.
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Mellékhatások: Kontakt dermatitis fordulhat elő hosszan 
tartó kezelés esetén.

Figyelmeztetés: A Plastenan kenőcs nem tartalmaz fer
tőtlenítőszert, ezért fertőzött seb esetén az előzetes antiszep- 
tikus sebtoilette elengedhetetlen.

Terhesség és szoptatás idején történő biztonságos alkal
mazására nincsenek adatok, így ezen időszak alatt haználata 
nem ajánlott.

Eltartása: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 
Megjegyzés: Csak vényre rendelhető. 
Csomagolás: 40 g/tubus

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1996. május 1—31-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító Hatástani besorolás

neve tart.

Monoclate-P 250 NE injekció Armour VIII-C faktor 250 NE véralvadási faktor
Monoclate-P 500 NE injekció Armour VI1I-C faktor 500 NE véralvadási faktor
Monoclate-P 1000 NE injekció 
Pancrease HL bélben oldódó kapszula

Armour VIII-C faktor 1000 NE véralvadási faktor
Cilag pancreatinum enzimkészítmény

Gonoform 100 mg filmtabletta Meckle amoxicillinum 1000 mg béta-lactam bakt.-ellenes

Naaxia szemcsepp Ciba Vision spaglumicum natricum 245 mg/5 ml allergia ellenes szer
Beechams Hot 
Blackcurrant por

Beecham paracetamolum 
acidum ascorbicum

600 mg 
40 mg

fájdalomcsillapító szer

phenylephrinium chlora-
tum 10 mg

Beechams Hot 
Lemon por

Beecham paracetamolum 
acidum ascorbicum

600 mg 
40 mg

fájdalomcsillapító szer

phenylephrinium chlora-
tum 10 mg

Beechams Hot 
Lemon with Honey por

Beecham paracetamolum 
acidum ascorbicum

600 mg 
40 mg

fájdalomcsillapító szer

phenylephrinium chlora-
tum 10 mg

Bactroban orrkenőcs B echam mupirocinum 0,06 g/3g nasalis készítmény
Flector EP tapasz Ibsa diclofenacum 1% lokális nem steroid

Flector EP gél Ibsa
epolaminicum
diclofenacum 1%

gyulladásgátló szer 
lokális nem steroid

epolaminicum gyulladásgátló szer
Plastenan kenőcs Sanofi Winthrop/ acidum acexamicum 2g hámosítószer

Chino in
Stopacid tabletta Medipharma/Egis magnesium hydroxydatum 850 mg antacidum
Rennie Antacidum rágótabletta Roche/Wien calcium carbonicum 680 mg antacidum

magnesium carbonicum 80 mg
Diflucan 50 mg/5 ml por Pfizer fluconazolum 50 mg/5 ml szisztémás gombaellenes
szuszpenzióhoz szer
Diflucan 200 mg/5 ml por Pfizer fluconazolum 200 mg/5 ml szisztémás gombaellenes
szuszpenzióhoz szer
Tamoxifen -  Teva 10 mg tabletta Teva tamoxifenum 10 mg hormonantagonista
Tamoxifen -  Teva 20 mg tabletta Teva tamoxifenum 20 mg hormonantagonista
Tamoxifen - Teva 30 mg tabletta Teva tamoxifenum 30 mg hormonantagonista
Tamoxifen -  Teva 40 mg tabletta Teva tamoxifenum 40 mg hormonantagonista
Sínemet 125 tabletta MSD levodopum 100 mg dopaminerg anyag

carbidopum 25 mg
Carbidopa-Levodopa-Teva Teva levodopum 100 mg dopaminerg anyag
10 mg/100 mg tabletta carbidopum 10 mg

dopaminerg anyagCarbidopa-Levodopa-Teva Teva levodopum 100 mg
25 mg/100 mg tabletta carbidopum 25 mg

dopaminerg anyagCarbidopa-Levodopa-Teva Teva levodopum 250 mg
25 mg/250 mg tabletta carbidopum 25 mg

bélre ható gyulladásgátlóAsacol 400 mg bélben Tillotts mesalazinum 400 mg
oldódó filmtabletta szer
Tadex 10 mg tabletta Orion tamoxifenum 10 mg hormonantagonista
Tadex 20 mg tabletta Orion tamoxifenum 20 mg hormonantagonista
Tamoxifen-Hexal 10 mg tabletta Hexal tamoxifenum 10 mg hormonantagonista
Tamoxifen-Hexal 20 mg tabletta Hexal tamoxifenum 20 mg hormonantagonista
Tamoxifen-Hexal 30 mg tabletta Hexal tamoxifenum 30 mg hormonantagonista
Tamoxifen-Hexal 40 mg tabletta Hexal tamoxifenum 40 mg hormonantagonista
Trusopt 2% szemcsepp MSD dorzolamidum 100 mg carboanhydrase gátló
Efferalgan szirup gyermekeknek UPSA paracetamolum 2,7 g/90 ml fájdalomcsillapító szer
Unipress 10 tabletta Krka nitrendipinum 10 mg calciumantagonista
Unipress 20 tabletta Krka nitrendipinum 20 mg calciumantagonista
Triamteren Pharmavit 50 mg tabletta Pharmavit triamterenum 50 mg K-visszatartó vizelethajtó
Lipobase krém Yamanouchi nincs - bőrlágyító és védő
Exacyl filmtabletta Chinoin acidum tranexamicum 500 mg antifibrinolyticum
Exacyl ivóoldat Chinoin acidum tranexamicum 1000 mg antifibrinolyticum
Exacyl injekció Chinoin acidum tranexamicum 500 mg antifibrinolyticum
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Táblázat folytatása

Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

Hatástani besorolásneve tart.

Amoksiklav 625 mg LEK amoxicillium 500 mg penicillin kombináció
tabletta
Amoksiklav forte LEK

acidum clavulanicum 
amoxicillinum

125 mg 
250 mg/5 ml penicillin kombináció

szuszpenzió 
Halixol szirup Egis

Lilly

acidum clavulanicum 
ambroxolium chloratum

62,5 mg/5 ml 
300 mg/100 ml köptető

Praxin 20 mg kapszula fluoxetinum 20 mg szelektív serotonin

Feldene 0,5% gél Pfizer piroxicamum 0,5%
ruptake gátló 
lokális nem szteroid

Multivitamin C Bioextra kapszula Bioextra vitaminok
gyulladásgátló
multivitamin

Locoid Lipocream 0,1% krém Yamanouchi hydrocortisonum 0,1% bőrgyógyászati

Locoid Crelo 0,1% emulzió Yamanouchi
butyricum
hydrocortisonum 0,1%

készítmény
bőrgyógyászati

Leucovorin-Teva 15 mg tabletta Teva
butyricum 
acidum folinicum 15 mg

készítmény 
méregtelenítő szer

Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml injekció Teva acidum folinicum 50 mg/5 ml méregtelenítő szer
Leucovorin-Teva 100 mg/10 ml injekció Teva acidum folinicum 100 mg/10 ml méregtelenítő szer
Leucovorin-Teva 200 mg/20 ml injekció Teva acidum folinicum 200 mg/20 ml méregtelenítő szer
Leucovorin-Teva 300 mg/30 ml injekció Teva acidum folinicum 300 mg/30 ml méregtelenítő szer
Leucovorin-Teva 500 mg/50 ml injekció Teva acidum folinicum 500 mg/50 ml méregtelenítő szer

Megjegyezzük, hogy a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények csak az Országos Gyógyszerészeti Intézet forgalom ba hozatali engedélyével -  a 
Népjóléti Közlönyben történő kihirdetés után -  kerülhetnek forgalomba.

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

A Demeter Verlag Kongresszusi Naptárából

1996. 09. 14. Akupunktur in der Schmerztherapie
Frankfurt Elnök: Dr. T. Flöter, Frankfurt
Németország Információ: Schmerztherapeutisches Kolloquium, Geschäftsstelle, Hainstr. 2, D-61476 Kronberg/Ts. 

Tel.: 06173/95560; Fax: -/955614

1996.09. 14. Aktuelle Möglichkeiten der vitreoretinalen Chirurgie
Greifswald Elnök: Prof. Dr. Velhagen, Berlin
Németország Információ: Sekr. Prof. Dr. Clemens, Univ.-Augenklinik, Med. Fák., Rubenowstr. 2, D-17487 

Greifswald; Tel.:03834/63400, Fax: -/63414

1996. 09. 14. 15. Tagung für Praktische Gastroenterologie und Hepatologie
Ludwigsburg Elnök: Prof. Dr. P. Frühmorgen, Ludwigsburg
Németország Információ: Fr. B. Gehring, Sekr. d. Med. Klinik I, Posilipostr. 4, D-71640 Ludwigsburg; 

Tel.: 07141/996471, Fax: -/997463

1996.09.14. Aktuelle Angiologie
Saarbrücken Elnök: Prof. Dr. G. Simonis, Püttlingen
Németország Információ: Sekretariat Chir. Klinik, Krankenhaus d. Bundesknappschaft, D-66346 Püttlingen; 

Tel.: 06898/552251 vagy 550, Fax: -/552291

1996. 09.14-15. Congress on Neural Networks and Artificial Intelligence
Nijmegen Információ: Univ. Congr Bureau, POBox 9111, NL-6500 HN Nijmegen; Tel.: 31/80/612184,
Hollandia Fax: -/567956

1996. 09. 14-17. 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde
Lübeck Elnök: Prof. Dr. Kruse, Lübeck
Németország Információ: Prof. Dr. K. Kruse, Klin. f. Pädiatrie d. Med. Univ., Kahlhorststr. 31-35, D-23538 

Lübeck; Tel.: 0451/5002545, Fax: -/5006222
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1996. 09. 14-17.
Lübeck
Németország

1996. 09. 14-18.
Koppenhága
Dánia

1996. 09. 14-20. 
Bad Hofgastein 
Ausztria

1996. 09. 15-16.
Lübeck
Németország

1996. 09. 15-18.
Montpellier
Franciaország

1996. 09. 15-20.
Stockholm
Svédország

1996. 09. 16-20.
Auckland
Új-Zéland

1996. 09. 16-20.
Barcelona
Spanyolország

1996. 09. 17-20.
Chicago
USA

1996. 09.17-25.
Birmingham
Nagy-Britannia

1996. 09. 18.
Düsseldorf
Németország

1996. 09. 18.
Düsseldorf
Németország

1996. 09. 18-20. 
Berlin
Németország

34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie
Elnök: Prof. Dr. P. Schweizer, Tübingen
Információ: Prof. Dr. Schweizer, E. -Karls-Univ., Klinikum auf dem Schnarrenberg, Abt. Kinderchir., 
Hoppe-Seyler-Str. 3, D-72076 Tübingen

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine
Elnök: Prof. H. Dige-Petersen, Kopenhagen
Információ: Prof. H. Dige-Petersen, KAS Glostrup, Dept, of Nucl. Med., DK-2630 Glostrup; 
Tel.: 45/43964303, Fax: -/43963046

Psychotherapiewoche
Elnök: Prof. Dr. G. S. Barolin
Információ: Dr. S. Odenahl, A-1040 Wien, Schelleing. 8; Tel.: 0043/1/5054454, Fax: -/50544544

48. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie
Elnök: Prof. Dr. H.G. Schlack, Bonn
Információ: Prof. Dr. H.G. Schlack, Waldenburger Ring 46, D-53119 Bonn; Tel.: 0228/6683131, 
Fax: -/6683139

35th Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology
Elnök: Prof. C. Sultan, Montpellier
Információ: Hopital Amaud-de-Villeneuve, Sérv. endocrinologie pédiatrique, 555, route de Ganges, 
F-34059 Montpellier; Tel.: 33/67336733, Fax: -/67338327

25th International Congress on Occupational Health
Elnök: Prof. S. Hemberg, Finnland; Prof. J.-F. Caillard, Rouen
Információ: Prof. B. Knave, Dept. of. Neuromedicine, Nat. Inst, of Occ. Health, 17184 Solna, 
Schweden

18th World Congress on Rehabilitation International
Információ: Conv. Management, P.O. Box 2009, NZ-Auckland, 64/9/3601980, Fax: -/37161980

6th International Conference on System Science in Health Care - Moving Health Systems into 
the New Century
Elnök'. Prof. Dr. W. van Eimeren, Oberschleissheim
Információ'. Institut de Salut Publica (ISP), Campus de Bellvitge, Universität de Barcelona, Ctra. de la 
Feixa Llarga s/n, E-08907 L'Hospitalet; Tel.: 34/3/2633388, Fax: -/2633394

50th Annual Fall Conference and Scientific Sessions of the Council for High Blood Pressure 
Research
Elnök: Dr. James H. Möller
Információ: Wanda S. Parten, Am. Heart Ass., 7272 Greenville Ave., Dallas, TX 75231, USA; 
Tel.: 001/214/706-1595, Fax: -/373-3406

Effective Quality Assurance for Clinical Laboratories
Elnök'. Dr. D.G. Bullock, Dr. J.S. Snell, Dr. C. Wilde
Információ'. Int. Seminars Dept., The British Council, 10 Spring Gardens, GB-London SW1A2BN; 
Tel: 44/171/3894264, Fax: -/3894154

Der Schmerz - Medikamentöse Therapie: zentral wirkende Analgetika, Opiate, Nicht-Opiate
Elnök'. PD Dr. M.V. Fischer, Düsseldorf
Információ'. Schmerztherapeutisches Kolloquium, Geschäftsstelle, Hainstr. 2, D-61476 Kronberg/Ts; 
Tel: 06173/95560, Fax: -/955614

Mikrobiologie in der Urologischen Praxis
Elnök'. Dr. G. Beyaert, Schriesheim
Információ'. Madaus AG, Herr R. Teichert, Ostmerheimer Str. 198, D-51109 Köln;
Tel: 0221/8998975, Fax: -/8998305

Kurs der hämatologischen Zytologie, Immunzytologie und automatisierten Blutzell- 
Differenzierung
Elnök'. Prof. D.D. Huhn, Prof. Dr. J. Oertel
Információ'. Prof. Dr. J. Oertel, Virchow-Klinikum der Humboldt-Univ., Hämatologische Abt., 
Augustenburger Platz 1, D-13353 Berlin, Tel: 030/45059023
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