
996. szeptember 1. 137. évfolyam -  35. szám

(áliummegtakarító diureticumok (Spironolacton, triamteren, amilorid)
Haris Ágnes dr., Radó János dr. 1907

CLINIKAI TANULMÁNYOK
»ancreasfejtumorok miatt végzett palliativ műtéti beavatkozások értékelése
)láh Attila dr., Pardavi Gábor dr., Mátrai Tamás dr. 1915

ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK 
i cyclosporin-A kezelés autoimmun kórképekben
'atakfalvi Albert dr. 1921

TATISZTIKAI TANULMÁNYOK 
leddő házaspárok szexuális aktivitása
ökös Márta, Tóth Márta, Czeizel Endre dr. 1929

AZUISZTIKA
nteralis adenovirus és csecsemőkori invaginatio
orváth Magdolna dr., Szűcs György dr., Új Mária dr. 1933

DLYÓIRATREFERÁTUMOK 1935
IEGJELENT 1950
ÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK 1 932
YÓGYSZER HÍRADÓ 1952
H-QUIZ 1959

^ .E T l TÖMBKOR

k ö n y v t a r a

■őü^opest Nogyvóf^

Springer Markusovszky Alapítvány
ORV. HETIL. HU ISSN 0030-6002 137 (1996) 35. • 1905-1960 • Printed on acid free paper 

Indexed in Index Medicus, Medline, Excerpta Medica



R

E L S Ő K É N T  M A G Y A R O R S Z Á G O N !
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• Gyors, egyenletes felszívódás se. alkalmazás esetén
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Káliummegtakarító diureticumok 
(Spironolacton, triamteren, amilorid)

Haris Ágnes dr. és Radó János dr.
Fővárosi Uzsoki utcai Kórház, Nephrologia-Hypertonia 3. sz. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Radó János dr.)

A káliummegtakarító vegyületek (spironolacton, tr i
am teren, amilorid) ma is fontos alkotórészét képviselik 
terápiás fegyvertárunknak. „Gyenge diureticum ” jel
legük különösen előnyös az ascitessel járó májcirrho- 
sisban, ahol a túl erős diureticus beavatkozások veszé
lyesek. A káliummegtakarító vegyületeknek nemcsak a 
káliumveszteség kivédése az előnye, hanem  elsősorban 
a distalis tubulusra és Henle-kacsra ható diureticumok 
hatásának igazi potencírozása. Egymással és ACE-gát- 
lóval is kombinálhatok, kellő óvatossággal és laborató
rium i ellenőrzéssel. Alkalmazhatók hypertoniában, 
valamint különleges javallatokban, így Conn-, Bartter-, 
Liddle-syndromában, hirsutism usban is. A széles körű 
klinikai használhatóság indokolja a gyógyszerkutatás 
azon törekvéseit, hogy újabb célzott hatású, mellékha
tásoktól mentes káliummegtakarító származékokat ál
lítsanak elő. A szerzők közleményükben áttekintik e 
gyógyszercsoport főbb klinikofarmakológiai jellegze
tességeit, mai terápiás helyüket önmagukban, illetve 
gyógyszerkombinációkban, és lehetséges mellékhatá
sait.

Kulcsszavak: spironolacton, triamteren, amilorid, káliummeg- 
takarító diureticumok, aldosteron antagonista

Potassium sparing diuretics (spironolactone, triam
terene, amiloride). The group of drugs, so-called 
"potassium  sparing diuretics” represent an im portant 
part of our m odern therapeutic arsenal. Their ’’weak 
diuretic” properties are especially beneficial in c irrho
tic patients with ascites, when highly effective loop di
uretics may be hazardous. Potassium sparing diuretics 
have not only the advantage of avoiding potassium  loss, 
but can potentiate the effects of diuretics acting in dis
tal tubules and Henle’s loop also. They may be com 
bined by each other or ACE inhibitors too, taking the 
necessary precautions and laboratory m onitoring. 
Their indications include the hypertension and special 
diseases as Conn’s, Bartter’s, Liddle syndromes and h ir
sutism. The broad clinical usefulness justifies the drug 
inventory am bition to develop new, more effective 
potassium  sparing compounds without side effects. 
Authors overview their main clinicofarmacological 
properties, therapeutical indications alone or in com bi
nations and  their potential side effects.

Key words: spironolactone, triamterene, amiloride, potassium 
sparing diuretics, aldosterone antagonists

A spironolacton 1960-as években történ t bevezetése óta 
az alkalmazásában kezdetben felfelé ívelő tendenciát a 
szer időnkénti visszaszorulása jellemezte. Noha a nap
jainkban roham osan bővülő gyógyszerterápiás lehető
ségek -  egyéb diureticumok, antihypertensiv szerek stb. 
-  m ellett ez a mellőzés részben érthető, a spironolacton 
és más káliummegtakarító vegyületeknek ma is kétségte
len helyük van számos kórkép terápiájában. Bizonyos 
betegségekben éppen elsőként bevezető szerként (pl. cir
rhosis hepatis talaján kialakult ascites), máshol (például 
szívelégtelenségben) az egyéb gyógyszeres terápia kiegé
szítőjeként javasolt alkalmazásuk. Közleményünkben a 
spironolacton, amilorid és triam teren főbb klinikofar
makológiai jellegzetességeit, mai terápiás helyüket (ön
m agukban, illetve gyógyszerkombinációkban) és lehet
séges mellékhatásaikat kívántuk összefoglalni.

A káliummegtakarító diureticumok 
klinikofarmakológiai jellemzőinek rövid összefoglalása 
A  spironolacton a mellékvese szteroid horm onjának, az 
aldosteronnak kompetitiv antagonistája. Az aldosteron, 
mely a szervezet leghatásosabb sóretineáló hormonja,

stimulálja az aktív nátrium  reabsorptiót a distalis neph- 
ronban és a nyálmirigyek, verejtékmirigyek és bélnyálka
hártya epithelsejtjeiben is. Emellett serkenti a vesében a 
kálium- és hidrogénion-kiválasztást és az am m óniakép
zést. Amikor bármely okból szekunder vagy prim er hy
peraldosteronism us alakul ki, az aldosteron vesehatásá
nak eredményeképpen csökken a vizelet ná trium tarta l
ma és kálium tartalm a növekszik. A spironolacton, mely 
szintetikus szteroid, morfológiai hasonlatossága követ
keztében képes az aldosteron receptoraihoz kötődni és 
ily módon gátolja annak hatását. Adagolásakor m egfor
dul a vizeletben kiválasztott N a7K + arány, nő a nátrium  
excretio, a káliumkiválasztás pedig csökken. E két folya
mat azonban nem feltétlenül párhuzamos, mivel külön 
m echanizm usokkal működik, ezért disszociáció és p a ra 
dox eltérés is lehetséges (42, 47, 48). A folyamat idő
igényes, a diuresis fokozódásának teljes kialakulása leg
alább 3-4 napot vesz igénybe. Ezért, noha a spironolac
ton m etabolitjának származéka, a kálium canrenoat pa- 
renterális form ában is elérhető (Aldactone), az in tra 
vénás adagolás létjogosultsága megkérdőjelezhető a per 
os gyógyszerekkel is kezelhető betegek esetében.

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 35. szám 1907



A Spironolacton orálisan adagolva kb. 70%-ban szívódik fel. 
Bioaktivitását az étkezés fokozza, mivel az egyébként jelentős 
májbeli first pass effectus ilyenkor csökken. Az alapvegyület 
gyorsan, percek alatt metabolizálódik a májban, csak a töredéke 
ürül a vizelettel változatlan formában (44). Metabolitja a can- 
renon (de nem ez a legjelentősebb, mint azt korábban hitték, 
hanem a kéntartalmú komponens), a 7-alfa-thiomethyl-spiro- 
nolacton, amely a fő antimineralocorticoid és antiandrogén 
hatást hordozza (54). Elsősorban a vesén keresztül, kisebb mér
tékben az epével választódik ki.

Az am ilorid és a triam teren hatásukat a spironolac- 
tonéhoz közeli helyen, a distalis kanyarulatos csatorna 
végső szakaszán és a gyűjtőcsatorna kezdeti részén fejtik 
ki, hatásmechanizmusuk azonban attól eltérő. Nem az al- 
dosteron receptorokat befolyásolják, hanem a tubulus 
sejt luminális membránjában lévő monovalens nátrium  
csatornákat zárják be. Emiatt csökken a nátrium  transz
port mérséklődik a transepithelialis potenciálkülönbség 
és így gátlódik a kálium tubulus lumenbe való k iáram 
lása is. A nátrium  reabsorptio gátlása azonnal bekövet
kezik, tehát a vizelet Na+/K+ arányának megfordulása 
sokkal ham arabb létrejön, m in t Spironolacton esetében 
(57). M indhárom  szer csökkenti a hidrogénion kiválasz
tását, ezért a vér-pH savi irányba tolódhat el és hyper- 
chloraemiás acidosis léphet fel, szemben a kacsdiureti- 
cum ok alkalizáló hatásával.

Az amilorid és a triamteren is per os kb. 50%-ban szívódik 
fel. Diureticus hatásuk 1-2 óra múlva kezdődik, a maximális 
hatást 3-8 óra alatt érik el, hatástartamuk 12-24 óra. Az 
amilorid lényegében változatlan formában ürül a vizelettel, míg 
a triamteren gyorsan metabolizálódik biológiailag aktív hyd- 
roxy-triamterenné majd hydroxy-triamteren-sulfursav-észter- 
ré. Az amilorid lényegesen hatékonyabb natriureticum, a tri
amteren enyhébb natriureticus hatásához erőteljes antikali- 
ureticus effektus társul (57).

Már az 1970-es években fölm erült, hogy a Spironolac
ton nem csak az aldosteron kom petitiv antagonistájaként 
éri el antialdosteron hatását, hanem  -  állatkísérletekben 
nagy dózisban adva -  m agát a szteroid bioszintézist is 
gátolja: dózis dependens m ódon  inaktiválja az adrenalis 
és testicularis microsomalis cytocrom  P450-et, gátolja a 
11-, 18-, 17-alfa- és 21-hydroxylase enzimeket (25, 40). 
Conn és munkatársa hum án prim er hyperaldosteronis
mus eseteiben azt észlelték, hogy a Spironolacton néhány 
hétig-hónapig képes visszaszorítani az aldosteronom a 
hormontermelését, később azonban escape jelenségként 
az adenom a aldosteron produkciója mégiscsak fokozó
dik (6).

Más szerzők a klinikumban szokásos adagú Spironolacton 
mellett, szekunder hyperaldosteronismusban is valószínűsítik 
az aldosteron produkció gátlását, noha ennek megítélése már 
csak azért is igen nehéz, mert maga a Spironolacton terápia, a 
volumencsökkenés és szérum káliumszint emelése által is sti
mulálja az aldosteronképzést (1, 42, 47, 48). Eredményeikkel 
szemben Gaillard és mtsai egészséges férfiakban napi 400 mg 
spironolactont adagolva változatlannak találták a renin-aldo- 
steron arányt, a szérum aldosteron értéke nem csökkent, és 
nem redukálódott az ACTH stimulusra bekövetkező aldoste- 
ronválasz sem (17).

1. A káliummegtakarító vegyületek a cirrhosis hepatis 
talaján kialakult ascites esetében
A májcirrhosishoz társult ascites terápiájával foglalkozó 
kutatók az ascites kezelésekor első választandó szerként

egyhangúan a kálium m egtakarító diureticum okat jelölik 
meg (37,55). Ezzel szemben hazánkban széles körben el
terjedt nézet szerint a kálium m egtakarító diureticumok 
„gyenge” vízhajtók, s talán ez magyarázza, hogy önm a
gukban, m onoterápiaként kevésszer kerülnek alkalma
zásra. A sok kézikönyv által „gyenge” diureticum nak tar
tott Spironolacton ascites esetében kiváló klinikai hatású 
(42,47,48). A megfigyelést szám os klinikofarmakológiai 
vizsgálat támasztja alá, amelyek szerint ebben a beteg
csoportban a Spironolacton m onoterápia egyéb diureti
cum alkalmazása nélkül 65-70% -ban sikeres (2).

Laffi és mtsai 115 beteget kezeltek lépcsőzetesen felépített 
terápiával. A renális perfúziót javító ágynyugalom és sótlan 
diéta bevezetése mellett a betegek 9%-ában alakult ki jó diure
sis, míg a második lépcső során, káliummegtakarító diure
ticum fokozatosan emelkedő dózisának alkalmazásával össze
sen 77%-uk került negatív nátriumegyensúlyba. Csak az eddigi 
kezelésre nem reagáló betegek kaptak kacsdiureticumot a 3. 
lépcsőben, s így a gyógyszeres terápia a kezeltek 93%-ában az 
ascites kiürüléséhez vezetett.

A Spironolacton hatásos adagja a hyperaldosteronis
mus m értéke szerint m egtervezhető -  aldosteron megha
tározás nélkül a vizeletbeli Na+/K+ arány alapján becsül
hető meg. A natriuresis m egindulását ez utóbbi viszony
szám 1 fölé emelkedése jelzi. 100 mg-os kezdő Spi
ronolacton adag esetén a dózis 2-3 naponta emelhető 
400, sőt 600 mg-ig (55), egyes irodalm i adatok szerint 
1000 mg-ig (43). Amennyiben a terápia bevezetése előtti 
Na+/K+ arány >1, úgy a Spironolacton javasolt dózisa 
többnyire napi 100 mg, ha az arány alacsonyabb, a gyógy
szert várhatóan nagyobb adagban kell adni (3). A diure
sis általában 48-72 órán belül indul meg. A spironolac
tont, metabolitjai hosszú féléletideje m iatt elegendő len
ne naponta egyszer adagolni, ha a beteg tolerálja az 
egyszeri nagy dózist. Egyes kutatók felvetették a kezdeti 
nagy adagú „loading” dózis alkalmazásának a hasznos
ságát, azonban ennek eldöntéséhez további prospectiv 
vizsgálatok szükségesek (56). M indenesetre az oedema 
(ascites) enyhülésekor gyorsan lehet az adagot csökken
teni, sok beteg kezdeti nagy adag után „fenntartó” (ala
csonyabb) adagolás m ellett is oedemamentes. A dózis
csökkentés nem zárja ki a gyógyszer által okozott kom p
likáció fellépését, m ert például a hyperkalaemiás szö
vődmények éppen az oedem a lecsapolódása után gyako
riak.

Ism ert tény, hogy a kacsdiureticum ok önmagukban 
adva a betegek mindössze 50%-ában fokozzák a natri- 
uresist és a diuresist (37). Hiába gátolják ugyanis a 
Henle-kacsban a nátrium  reabsorptióját, az az extrém 
hyperaldosteronismus következtében a distalis nephron- 
ból m ohón visszaszívódik. Emellett a furosemid aktivi
tásának feltétele a szer tubulus lumenbe történő secre- 
tiója, mely a cirrhosisos betegek jelentős részében csök
kent (26). Csak azokban a betegekben észleltek megfelelő 
m értékű diuresis fokozódást furosem id monoterápia 
hatására, akikben az aldosteron nem, vagy csak enyhe 
fokban volt emelkedett (37). A kacsdiureticumok további 
hátránya, hogy súlyosbítják a cirrhoticus betegek amúgy 
is jelentős káliumhiányát. Ha a beteg furosemidet kap, a 
Henle-kacsban gátlódik a nátrium  reabsorptio, de a dis
talis tubulusban a hyperaldosteronism us miatt a nát
rium ion mégiscsak visszaszívódik, s eközben a tubulus
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lum enbe káliumion secretálódik -  s ez paradox módon 
akkor is bekövetkezik, ha a diuresis nem  fokozódott, te
hát a beteg klinikailag nem  reagált a kacsdiureticum ra
(37) . A kezelőorvosnak szem előtt kell tartania, hogy as
citeses betegének kacsdiureticumot adva még akkor is nö
vekedhet a káliumveszteség mértéke, ha a vizelet meny- 
nyisége semmit sem változott!

Azokban az estekben, ahol az antialdosteron kezelés 
nem  indította meg az ascites kiürülését, kacsdiureticum- 
mal javasolt a terápia kiegészítése (26,43,45,46). Rocco 
és mtsai azonban a kombinált diureticus kezelést -  súlyos 
mellékhatások veszélye m iatt -  kizárólag a káliummeg
takarító szerekre refracter betegeknek, szoros kórházi 
megfigyelés mellett javasolják (55). Számos szerző m uta
tott rá, hogy az asciteses betegeket leginkább a túl gyors 
diuresis okozta azotaemia, hyponatraem ia, a keringés 
megingása, a vesefunkciók összeomlása fenyegeti, mely 
elsősorban nagy dózisú, gyors hatású kacsdiureticum ok 
alkalmazásakor következhet be (26). Más kutatók szerint 
a vizelet Na+/K+ arányának meghatározása után meg
kezdhető a gyógyszeres kezelés Spironolacton + furo- 
semid kombinációjával (56). Ennek hatástalansága ese
tén a terápia további kálium m egtakarító diureticum m al 
(amilorid) egészíthető ki.

Az am ilorid és a Spironolacton natriureticus erős
ségének összehasonlítását Angeli és munkacsoportja 
vizsgálták: eredményeik szerint a Spironolacton önm a
gában adva nagyobb számú betegben vezetett az ascites 
kiürüléséhez m int az amilorid, s ez utóbbi leginkább 
azokban a betegekben tűnt hatékonynak, akikben nem 
alakult ki hyperaldosteronismus (2). Ugyanakkor az 
am ilorid és a Spironolacton némileg eltérő tám adáspont
juk következtében jól kombinálhatok és ezáltal a terápiás 
dózis, és így a mellékhatások előfordulása csökkenthető.

A diureticus terápia közvetlen célkitűzése egyesek szerint 
napi 2 kg-os testsúlycsökkenés azoknál a betegeknél, akiknek 
perifériás oedemájuk van, illetve 0,5-0,75 kg-os testsúlycsök
kentés az oedemamentes betegekben. Ascites absorpciós kine
tikai vizsgálatokkal megállapították, hogy a peritoneális űrből 
az ascites folyadék a fiziológiás sóoldathoz hasonlóan, limitált 
sebességgel képes az intravascularis térbe felszívódni. A reab- 
sorptio sebességét diureticum alkalmazása csekély mértékben 
befolyásolja. A peritoneális űrbe injectált izotóppal jelzett albu
min reabsorptio mérés alapján maximálisan napi 930 ml-t 
csökkenhet a peritoneum folyadéktartalma (61). Emiatt a for
szírozott diureticus terápia az ascites fokozott elvonása helyett 
intravascularis volumendepletióhoz vezet. Azok a betegek, 
akiknek perifériás oedemája is van, nagyobb diuresist is eltűr
nek praerenalis azotemia kialakulása nélkül, mert a korlátozott 
sebességű ascites csökkenés mellett perifériás vizenyőjük is 
elvonódik -  testsúlycsökkenésük maximálisan napi 2 kg lehet. 
Az oedemamentes betegek esetében azonban az ascites reab- 
sorptióját meghaladó diuresis volumendepletióhoz és így a re
nalis perfusio csökkenéséhez vezethet: megnövekszik a szérum 
karbamidnitrogénszintje, majd a vesefunkciók romlása (de 
nem direkt gyógyszertoxicitás) miatt hyperkalaemia alakul ki. 
A hyponatraemia is ezekben a betegekben fordul elő leg
gyakrabban -  valószínűleg a volumendepletio okozta fokozott 
ADH secretio következtében. A laboratóriumi rendellenes
ségek mellett szédülés, gyengeség, súlyos esetben hepaticus en
cephalopathia jelzik a túlzott diuresis okozta mellékhatásokat
(38) .

Asciteses betegek kálium m egtakarítókkal történt 
kezelése során vált ismertté az a paradox jelenség, mely 
szerint e gyógyszerek bizonyos esetekben fokozhatják a 
vizelettel történő káliumürítést. Mindez nem  jár a szé

rum  kálium  csökkenésével, ezért m agyarázata feltehető
leg a gyógyszer celluláris kálium áram lásra gyakorolt ha
tása, mely következtében a kálium az intracelluláris tér
ből az extracelluláris térbe vándorol (37,42,47,48).

2. Káliummegtakarító diureticumok alkalmazása 
szívelégtelenségben -  szerepük az elektrolit homeostasis 
fenntartásában
Cardialis decompensatióban, a szív pum pafunkciójának 
gyengülésekor, a perctérfogat csökkenésének következ
ményeként romlik a vesék perfusiója. Az em iatt létrejövő 
renin secretio angiotensin és aldosteron term elődéshez 
vezet. Az angiotensin tovább növeli a szisztémás és re
nalis vasoconstrictiót, a létrejövő szekunder hyperaldo
steronismus pedig nátrium - és vízretentiót idéz elő. A 
renin-angiotensin-aldosteron (RAA) rendszer kompen- 
zatorikus aktiválódása ily m ódon az extracelluláris volu
m en növekedését okozza, fokozódik az oedemaképződés, 
rom lanak a cardialis decompensatio klinikai tünetei. 
Noha az ACE-gátló bevezetése megakadályozza az an- 
giotensinszint emelkedését és akut alkalmazása nat- 
riuresishez is vezet, a szérum aldosteronszint „escape” je
lenségként, átm eneti csökkenés után, ismét m egemel
kedik (10, 66). Tovább növelik a hyperaldosteronism us 
m értékét a szokásosan alkalmazott thiazid- vagy kacsdi
ureticum ok is, mivel ezek rapidan csökkentik az in tra
vascularis volument és ezáltal reninsecretiót provokál
nak. A szekunder hyperaldosteronismust súlyosbítja a 
hepaticus és splanchnicus területi pangás következtében 
meglassúbbodó aldosteron metabolizmus és clearance. 
Weber és Villarreal a szívelégtelenség korai stádium ában 
kerülendőnek tartják a kacs és thiazid diureticum okat, 
ehelyett a RAA-rendszer supprim álását javasolják, mely a 
fiziológiás viszonyok helyreállítását célozza (70). Az 
ACE-gátló megjelenése óta elsősorban ezt a szert alkal
mazzák a cardialisan decompensált betegekben, olykor a 
digitális és a kacsdiureticumok kiegészítőjeként is, a hy
perkalaem ia veszélye miatt Spironolacton nélkül. Az 
újabb kutatási eredmények azonban felvetik az ACE- 
gátló és Spironolacton együttes alkalmazásának lehetősé
gét és indokoltságát a legsúlyosabb szívbetegek esetében.

Az első ilyen tanulmányt Dahlström és Karlsson végezték, 
90 NYHA III—IV. stádiumú betegben, akiket digitálissal, napi 
80-550 mg furosemiddel, 50-100 mg spironolactonnal és 
18,75-150 mg captoprillal kezeltek. Egy hónapos kombinált 
terápia alkalmazása után szignifikáns mértékben javult a 
betegek NYHA stádiumbeosztás szerinti állapota, a terápia első 
éve alatt csökkent a kórházi felvételek és a kórházi ápolási na
pok száma. Javult a betegek klinikai állapota, fizikai terhel
hetősége, csökkent a dyspnoe és az oedemaképződés. Mellék
hatásként hyperkalaemiát mindössze 6 betegben észleltek, 
ezekben az esetekben már a vizsgálat kezdete előtt beszűkült 
volt a vesefunkció. A hyperkalaemia a Spironolacton elhagyását 
követően rendeződött (10). Vliet és mtsai hasonlóan súlyos 
szívbetegek magas dózisú kacsdiureticumra + ACE-gátlóra ref
racter oedemája miatt adtak kiegészítésként alacsony dózisú 
spironolactont (napi 100 mg), melyre a betegek 81%-a jelentős 
diuresisfokozódással reagált. A szerzők javasolják a Spironolac
ton dózisának a hyperaldosteronismus mértékéhez való iga
zítását, melyet a gyakorlatban a RAA-rendszer aktivitását jól 
jelző vizelet Na+/K+ hányados megfelelően reprezentál (68). 
Egy másik nagy, multicentrikus vizsgálat, a Consensus study 
során is az igazolódott, hogy normális vesefunkciójú betegek
ben hyperkalaemia veszélye nélkül alkalmazható a kombinált 
terápia, mely mellett a NYHA IV. stádiumú betegek túlélése 
szignifikáns mértékben javult (7).
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A kombinált Spironolacton és ACE-gátló terápia m el
lett megfigyelt hosszú távú prognózis javulását m agya
rázhatja a myocardialis fibrosis és a hyperaldosteronis
mus kapcsolata (74). A tartósan m agas serum aldosteron 
ugyanis a myocardialis fibroblastok collagenképzésének 
fokozódását idézi elő, mely a szívizomban perivasculari- 
san és interstitialisan collagén felszaporodásához és ezál
tal a kam rai compliance rom lásához vezet (74). A car
dialis fibrosis kamrai arrhythm iák létrejöttében is sze
repet játszhat (24). Az antialdosteron kezelés cardiopro- 
tectiv hatása egyes esetekben ACE-gátlóval egymagában 
nem biztosítható, de már alacsony dózisú Spironolacton 
alkalmazásakor is bekövetkezik. Ez magyarázza a Spiro
nolacton és ACE-gátló kom binált terápia eredményes
ségét. A kombináció a hyperkalaem ia fokozott veszélye 
miatt lehetőleg kerülendő vesebetegekben, ahol a káli
umkiválasztás zavart lehet, illetve minden olyan állapot
ban, mely volumendepletión keresztül a vesefunkciók 
romlásához vezethet (41,49-52).

Oedemás szívbetegekben sokszor elsőként -  a só
megvonásos étrend bevezetése u tán  -  kacs vagy thia- 
zid -  diureticum  kerül alkalm azásra. Ezek elektrolit
zavarokat -  hypokalaemiát, hypom agnesiaem iát -  oko
zó mellékhatása rontja a congestiv szívelégtelenségben 
szenvedők hosszú távú prognózisát, fokozza az ar- 
rhythmiakészséget és a szívbetegek között a hirtelen  
halál előfordulását (74). Érdekes megfigyelés, mely sze
rin t a digitális is gátolja a m agnézium  tubuláris reab- 
sorptióját. A kialakuló hypom agnesiaem ia viszont a hy
pokalaem ia persistálásának kedvez; hypomagnesiaemia 
esetén az intracelluláris kálium hiány kálium pótlással 
nem rendezhető, mivel a Mg+ a Na+-K+-ATP-ase kofak- 
tora (73).

M indhárom  kálium m egtakarító diureticum, a Spiro
nolacton, amilorid és triam teren  is gátolja a distalis tu 
bulus végső szakaszán és a gyűjtőcsatornában a kálium - 
és magnéziumkiválasztást, ezért egyaránt alkalm asak a 
kacs és a thiazid diureticus terápia okozta elektrolit
zavarok kivédésére. Az am ilorid  rendelkezik a leghatéko
nyabb káliumretineáló hatással, erőssége megközelítőleg 
5-10-szerese a spironolactonénak (31). Nemcsak di- 
ureticum ok okozhatnak káliumveszteséget, hanem  sok 
egyéb szer is. Ilyen állapotokban, például a ß2-agonista 
terbutalin kiváltotta hypokalaem iában is eredményes a 
Spironolacton (53). A diureticus terápiára erősen hy- 
pokalaemizálódó betegekben káliummegtakarító szer 
hatékonyabban rendezi a szérum  és a celluláris kálium 
hiányt, m int a kálium substitutio , és pozitív hatású a 
m agnéziumháztartás tekintetében is (22).

A káliummegtakarító szerek só- és vízháztartásra 
gyakorolt hatásán kívül közvetlen befolyást gyakorolnak 
a szívműködésre is. A Spironolacton pozitív inotrop 
hatású a szívizom contractilitására, míg az am ilorid több 
ionáram lás befolyásolásán keresztül (Na+/Ca++ ioncsere, 
Na+/K+-ATP-ase, Na+/H + ioncsere) javítja a kam rafunk
ciót (57). A digitalizált betegekben észlelt inotropia foko
zódásának további oka a digoxin renális clearance-ének 
mérséklése Spironolacton által (átlagosan kb. 15-20%- 
kal) (19). A triamteren alkalmazásakor megfigyelt an- 
tiarrhythm ogen hatás állatkísérletes eredmények alap
ján a szívizomsejtek refracter periódusának m egnyújtá
sával magyarázható (11).

3. A káliummegtakarító gyógyszerek nephrosis 
syndromában
A kálium m egtakarító vegyületek a nephrosis syndroma 
kezelésében is jelentősek (21). Javallatukat és használa
tukat megnehezítik a nephrosis syndrom a pathogene- 
sisére vonatkozó tudásbeli hiányosságaink a nephrosis 
syndroma pathogenezisére vonatkozóan. Sajnos olyan 
túlzások is elterjedtek (bár nem annyira a szakirodalom
ban, m int a kongresszusi anekdotákban), hogy nephro
sis syndromában diureticumok alkalmazása fölösleges. 
Ezen álláspontok kárt okoznak a betegek kezelésében. Te
rápiás szempontból azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
az oedema súlyossága esetről esetre nagyon változó. Egyes 
eseteken a betegek 10 mmol nátrium nál kevesebbet 
ürítenek naponta. Ezeket a betegeket egymagában sómeg
vonással nem lehet kezelni, diureticum ra szorulnak (ad
dig is, amíg a nephrosis syndromát hatékonyan kezelni 
lehet corticosteroiddal és/vagy cytostaticummal). Az oede
ma spectrumának másik végletében szerepelnek azok a be
tegek, akik csak magas sóbevitel mellett oedemások, ezek
ben az esetekben a mérsékelt sómegszorítás (napi 50 
mmol nátrium ) is eredményes. A súlyosan oedemás bete
gek kezelésében az ágynyugalom, sómegszorítás, alsó vég
tagi rugalmas pólyák (szkafander) mellett csak a betegek 
harm adában-negyedében lehet valamelyes eredményre 
számítani az igen költséges (volumenexpansiós) intra
vénás hum án albumin alkalmazásakor. Ezért a gyakorlat
ban maradnak a diureticumok, ezek közül is a káliummeg
takarító vegyületek és a kacsdiureticumok, illetve ezek 
kombinációi, tekintet nélkül arra, hogy a beteget kezelő 
orvos az „underfill” vagy az „overflow” oedemát okozó 
mechanizmusok működését ítéli túlsúlyban levőnek.

Az oedema keletkezésének „underfill” elmélete szerint a 
proteinuria -  hypalbuminaemia -  csökkent plasma kolloid os- 
moticus nyomás -  fokozott kapilláris filtráció -  csökkenő plas
ma volumen által beindított renális nátrium-visszatartó me
chanizmusok érvényesülnek, míg az „overflow” teória szerint 
maga a proteinuria segíti elő a vese nátrium-visszatartása 
útján, a plasmavolumen növekedése révén a nephrosisos oede
ma keletkezését. Shapiro és munkatársai (60) spironolactonnal 
megfordították a pozitív nátrium mérleget a diétás nátriumbe
vitel csökkentése nélkül, ami az aldosteron jelentős szerepére 
utalt a nephrosisos oedema keletkezésében. Valószínű tehát, 
hogy a káliummegtakarító vegyületeknek nemcsak a szívbeteg 
és májcirrhosisos, hanem a nephrosisos oedema kezelésében is 
kitüntetett szerepük van.

Kellő odafigyeléssel (és laboratórium i ellenőrzéssel) a 
kálium m egtakarító szerek kombinációja is megenged
hető (spironolacton + am ilorid vagy triam teren), hiszen 
ismerjük, hogy excesszív hyperaldosteronism usban d i
ureticum  rezisztenciához vezet a distalis nephron nátri- 
um reabsorptiós kapacitásának megsokszorozódása. Az 
ilyen diureticum  resistens állapotokban a káliummeg
takarító vegyületek nagy adagjai és/vagy együttes alkal
m azásán kívül egyéb diureticum ok bevonása is szüksé
ges lehet (43,45,46).

Ezek az „egyéb” vegyületek a kacsdiureticumok (furosemid 
és bumetadin) és a thiazid csoport hosszú hatású tagjainak 
(chlorthalidon és a nem szigorúan ebbe a csoportba tartozó 
metolazon) kombinációja azzal a megszorítással, hogy mind
egyik gyógyszert még a vesebetegeknél megszokott nagy 
adagoknál is magasabb dózisban kell alkalmazni. A proteint 
tartalmazó tubuláris folyadékban ugyanis a fehérjekötésbe
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került furosemid nem tud hatni a hámsejt apicalis membrán
ján, de kellően nagy adag alkalmazása esetén mégis szabadon 
marad elegendő mennyiségű vegyület, mely a hatékonysághoz 
szükséges. A káliummegtakarító diureticumok együtt adása a 
nagy adag chlortalidon (100 mg) és furosemid (napi 400-1000 
mg) kombinációjával a nephrosis syndromás oedema lecsa- 
polódásához vezethet.

Mivel a betegek egy részében a resistens nephrosis 
syndrom ás állapotot nemcsak tubuláris mechanismusok 
idézik elő, hanem  az alapbetegséggel járó glomeruláris 
károsodás m iatt csökkent glomerulus filtráció is, nyil
vánvaló, hogy a betegek egy részében ném i szérum  krea- 
tinin és karbam id emelkedés áll fenn. Az ilyen oedemás 
betegek diureticum  kezelési gyakorlatában követik el a 
legtöbb hibát az úgynevezett „forszírozott diuresissel”, 
amikor is az infúzióban beadott sóoldattal magasabb só- 
és vízbevitelt hoznak létre, m int amennyi a diureticus 
sóveszteség, ezért a terápia végeredménye az oedema 
fokozódása. Végülis összefoglalva azt m ondhatjuk, hogy 
a kálium m egtakarító diureticum ok a nephrosis syndro- 
m ában is a diureticus terápia gerincét képezik.

4. Hypertonia
A hypertonia kezelésére napjainkban számos új gyógy
szer áll rendelkezésre. Noha a thiazid diureticum ok első 
választandó szerként háttérbe szorultak, számos beteg
nél lehet indokolt bevezetésük. Amennyiben diureticum 
alkalmazása mellett jelentős és tartós hypokalaemia áll 
fenn (szérum kálium <3,0 mmol/1), adagolását normális 
vesefunkciójú betegben kálium m egtakarító szerrel cél
szerű kiegészíteni (52). Az amilorid esetében további 
előny annak direkt vasodilatativ hatása, melynek követ
keztében csökken a perifériás vascularis resistentia (75).

A STOP study (Swedish Trial in Old Patients with 
Hypertension) 70-84 éves betegek kezelésének eredményes
ségét vizsgálta. Megállapították, hogy a hydrochlorothiazid + 
amilorid (mely kombináció külföldön Moduretic, Magyar- 
országon Amilorid compositum néven van forgalomban) 
hatékonyabban csökkenti a systolés vérnyomást az adott idős 
betegcsoportban, mint a béta-blockolók, míg hatásuk a dias- 
tolés érték mérséklése tekintetében azonos volt (13). Egy másik 
vizsgálatban ugyanezen gyógyszerkombináció szignifikáns 
mértékben csökkentette a stroke előfordulását és a cardiovas
cularis morbiditást (28). Nem szívbeteg hypertoniások között 
előforduló hirtelen halál ritkábbnak bizonyult a thiazid + ká
liummegtakarítót kapó betegek, mint a csak thiaziddal kezeltek 
esetében. Ez a hatás egyszerű káliumpótlással nem következett 
be (65).

Szintén biztonságos és hatékony antihypertensiv 
kombinációnak bizonyult egy másik kálium m egtakarító 
vegyület, a triam teren thiazid diureticum m al kombinál
va. A kombináció előnye a jó tolerálhatóság és a lehetsé
ges mellékhatások előfordulásának csökkentése az ala
csony gyógyszeradagok következtében (72). Világszerte 
alkalmazzák az amilorid (M idamor) és a triam teren 
(Ditac és Uretren) készítményeket önállóan is (tehát nem 
a fent említett „fix kombinációkban”). A hypertonián 
kívül kiemelkedő szerepük van e gyógyszereknek a 
különböző eredetű oedemákban, ascitessel járó májcir- 
rhosisban és nem  utolsósorban a Conn- és Liddle-synd- 
romákban (1. egyéb fejezetekben).

A Spironolacton is csökkenti a vérnyomást, hatásának 
kialakulásában szerepet játszik, hogy a szer m ár alacsony

dózisban is (25-75 m g/die), a só- és vízháztartás befolyá
solása nélkül, tehát direkt vascularis hatás útján m érsék
li a diastolés és az artériás középnyomást. Csökken a vas
cularis resistentia, a preload és az afterload. A gyógyszer 
a noradrenalinra és az angiotensin II-re bekövetkező 
pressorválaszt is csökkenti (59).

Megfigyelték, hogy a hyperaldosteronism ussal járó 
essentialis hypertoniás betegekben a bal kam rai izom
tömeg és a serum  aldosteronszint jó korrelációt m utat. A 
hyperaldosteronism us ebben az esetben is elősegíti a 
myocardialis collagen felszaporodását. A myocardialis 
fibrosis fokozatosan kam rai dysfunctióhoz vezethet, így 
a hypertonia szövődményeként cardialis decom pensatio 
jelentkezik. Ennek megelőzésére alkalmas az antihyper
tensiv terápia spironolactonnal való kiegészítése (4).

5 . Conn-syndroma, Liddle-syndroma, Bartter-syndroma, 
káliumvesztő vese, idiopathiás oedema 
Conn-syndrom a bilaterális adrenális hyperplasia okozta 
eseteiben, illetve ha a mellékvese adenoma sebészi eltá
volítása nem  végezhető el, a konzervatív terápiában a 
kálium m egtakarító diureticum  az első választandó szer 
(58). A kezelés rendezi a hypokalaemiát, m etabolikus al- 
kalosist és a hypertoniát is. Biztonsággal alkalm azható 
Spironolacton, am ilorid vagy triam teren is (67). A szük
séges Spironolacton adagok Conn-syndrom ában m aga
sak (300-400 mg/nap).

A Liddle-syndroma familiáris rendellenesség, melyben a 
distalis Na+-K+ ioncsere túlzott, a nátriumretentio hypertoniát 
eredményez. Kezelése egyszerű, triamteren a rendellenességet 
megszünteti.

Spironolacton vagy amilorid alkalmazása számításba jön 
Bartter-syndroma eseteiben is, ilyenkor azonban fokozott 
körültekintést igényel, mivel a gyógyszer az alaprendellenesség 
túlhajtását is előidézheti (64). Ezekben a betegekben ugyanis a 
fő hiba az izomgyengeséghez is vezető igen jelentős káliumdep- 
letio. A syndroma eredete ma sem teljes mértékben tisztázott; 
az érfalak angiotensin iránti resistentiája, a renin fokozott ter
melődése, a Henle-kacsbeli chlorid reabsorptio primer elégte
lensége következményes nátriumvesztéssel és a renális prosta- 
glandinok túltermelése képezik kórlényegét.

Káliumvesztő vese bizonyos eseteiben szintén hasznos lehet 
az amilorid alkalmazása, mely azonban ilyenkor fokozott kö
rültekintést igényel a nem intakt vesefunkciók miatt (36).

Idiopathiás oedemában, melyre a függőleges testhelyzetben 
kialakuló excessiv folyadékretentio jellemző, kontraindikált 
kacs- vagy thiazid-diureticum alkalmazása, mert ezek a szerek 
az odemakészség fokozódásához vezetnek. Számos esetben ered
ményes valamely káliummegtakarító diureticum adása.

6. Hirsutismus, acne vulgaris, seborrhea, androgén 
dependens allopecia, pubertas praecox, praemenstrualis 
syndroma
A hirsutismus a szőrzet androgén hatásra történő megerősödése. 
Leggyakoribb okai a familiáris és idiopathiás hirsutismus és a po- 
lycystás ovarium syndroma (12). Terápiájában javasolják a spiro- 
nolactont, mivel e szer a bőrben kompetitiv antagonistája a di- 
hidrotestosteronnak az androgénreceptorokhoz való kötődésé
ben. Hatása a steroidképzés lényeges befolyása nélkül alakul ki (30).

Szintén a Spironolacton antiandrogén hatásán alapul hatá
sossága acne, seborrhoea és az androgén dependens alopecia 
kezelésében (8, 23). Spironolactont is tartalmaz férfi familiáris 
pubertas praecoxban alkalmazandó gyógyszer-kombináció, 
mivel a Spironolacton blokkolja a dihydro-testosteron cyto- 
plasmában lévő androgén receptorokhoz való kötődését és ez
által antiandrogén hatást ér el (27). Tüneti szerként alkalmazva 
hatásosnak találták alacsony dózisú Spironolacton alkalmazá
sát praemenstruális syndromában is (34).
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Mellékhatások
A Spironolacton alkalmazásának visszaszorulásában je 
lentős szerepet játszott Wagner patkánykísérletes e red
ménye, mely során kálium -canrenoátot (intravénás Al
dactone) pharmacologiás dózisban adagolva patkányok
nak (125-270 mg/kg/nap) myelocytás leukemia k ia la
kulását észlelte. A későbbi kutatási eredmények azonban 
tisztázták, hogy a Spironolacton a klinikumban szoká
sosan alkalm azott adagban nem  carcinogen (69).

Elektrolitzavarok. Hyperkalaemia normális vesem ű
ködés esetén igen ritkán, kb. 2,3%-ban fordul elő (30). A 
hyperkalaem ia szívmegállást (cardioplegia), vázizom- 
bénulást (petyhüdt quadriplegia) és légzésbénulást is 
okozhat (51). Diabeteses betegen a hyperkalaemiát oko
zó hatás kifejezettebb lehet, különösen ha nephropathia 
is jelen van. Elősegítheti ezt a hatást glukózterhelés 
és/vagy a függőleges testhelyzet (49,50,52). Még inkább 
hyperkalaemiával kell szám olnunk, ha a beteg angio
tensin convertáló enzimgátló gyógyszerrel és/vagy béta- 
blockolóval is kezelésben részesül. Jelentősen beszűkült 
vesefunkció esetén kálium m egtakarító szerek akár élet- 
veszélyes szérum  káliumszint emelkedéshez vezethetnek 
(51). Itt kell megemlítenünk, hogy a per os vagy par- 
enterális káliumadagolás Spironolacton terápia m ellett 
még akkor is ellenjavallt, ha a beteg kacsdiureticum ot is 
kap. M indazonáltal kivételesen előfordulnak olyan sú 
lyos hypokalaemiás esetek, ahol a nagy adag Spironolac
ton m ellett káliumot is adunk, de ez csak felkészült k ó r
házi osztályon, szoros m onitorozással végezhető. Spi
ronolacton mellett közism ert a tünetmentes hyponatr- 
aemia fellépésének lehetősége. Oka nem tisztázott. Felte
hető a szabadvíz-kiválasztás zavara, melyet részben a ke
ringő volumen csökkenése által provokált ADH-secretio 
idéz elő (39). Tünetmentes esetekben, illetve ha a serum  
nátrium  125 mmol/1 feletti, teendőt nem igényel. 125 
mmol/1 serum  nátrium szint alatt a folyadékbevitel m eg
szorítása többnyire a hyponatraem ia korrekciójához ve
zet. A hyponatraemia az időseket gyakrabban érin ti, és 
előfordul amilorid, de thiazid- és kacsdiureticum ok m el
lett is (39). Káliummegtakarító szereket alkalmazva elő
fordulhat hyperchloraemiás metabolikus acidosis is, a 
hidrogénion retentiója következményeképpen.

Asciteses betegekben a diureticus terápia okozta szö
vődmények -  leggyakrabban elektrolitzavarok -  gya
koriak és súlyosak. Az elektrolitzavarok előfordulása ará
nyos a cirrhosis előrehaladottságával. Maga a kialakult 
elektrolitzavar pedig elősegíti a portalis encephalopathia 
kifejlődését, tehát ez a tú lhajtott diureticus kezelés 
szövődménye is lehet. Ugyanakkor a diureticum  resis
tentia és a komplex elektrolitzavarok legtöbbször a sú
lyos hepatocellularis dysfunctio eseteiben alakulnak ki 
(62).

Gastrointestinalis panaszok, hányinger, hasm enés 
m indhárom  szernél felléphetnek. A mellékhatás dózis- 
függő, Spironolacton esetében elsősorban magas ada
goknál gyakori, és a dózis csökkentésével legtöbbször 
kivédhető. A triam teren és az amilorid viszonylag jól to
lerálhatok, alkalmazásukkor emésztőszervi panaszok lé
nyegesen ritkábban fordulnak elő.

A Spironolacton adagolása mellett megfigyelt gyneco
mastia, impotentia és libidocsökkenés a szer antiandro- 
gén hatásának a következménye. A mellékhatás jelentke

zése dózisdependens, az adag csökkentésével a panaszok 
is m érséklődnek (29). Megjegyzendő, hogy az esetek egy 
részében m ár a kism értékű gynecomastia is fájdalom
mal jár. Menseszavar fordulhat elő azokban a fiatal nők
ben, akik hirsutism us m iatt kapnak spironolactont: nem 
ritka a m etrorrhagia, am enorrhoea, oligomenorrhoea 
(20). Ugyanakkor a korábban irreguláris ciklusú nők egy 
részében a Spironolacton kezelés a ciklus rendszeressé 
válásához vezet. Ennek feltételezett oka az ovariumra 
ható oestrogen/androgen arány növekedése (30). A vér
zészavar reverzibilis, a szer elhagyása után rendeződik, 
illetve dózisdependens és csökkenthető az intermittáló, 
ciklikus Spironolacton adagolással.

Ritkább mellékhatásként előfordulhat bőrkiütés, al
lergiás jelenségek (18). Leírtak Spironolacton adagolás 
kapcsán agranulocytosist (15) és renalis tubularis acido
sis kialakulását is (35). Kevésbé ism ertek a Spironolacton 
által okozott neuropsychiatriai rendellenességek (41), ál
mosság, ataxia, confusio, melyek nem csak akkor jelent
kezhetnek, am ikor a túlzott diureticus hatás dehydratió- 
hoz vezet, hanem  a szer direkt toxikus következménye
ként is előfordulhatnak.

Egyedülálló mellékhatás a triam teren vesekőképző
désre hajlamosító hatása. A szer ism ert nephrolithiasisos 
vagy korábban követ ürítő betegnél ellenjavallt (14). 
Triamteren indukálta interstitialis nephritis előfordulá
sát is leírták, okozhat megaloblastos anaemiát, és jelentő
sen rom olhat a vesefunkció nem  szteroid gyulladásgátló
val kombinált alkalmazásakor is (63).

A kálium m egtakarító vegyületek más gyógyszerekkel 
való interakcióit illetően korábbi m unkánkra utalunk (9).

A káliummegtakarító szerek előnyei a metabolikus 
mellékhatások tekintetében, egyéb vízhajtókhoz képest 
A Spironolacton, szemben a thiazid- és kacsdiureticu- 
mokkal, nem  befolyásolja vérlipideket. Ugyanezt vélik az 
am iloridról és a triam terenről is, de utóbbi szerekkel 
kapcsolatban viszonylag kis számú kontrollált vizsgálat 
áll rendelkezésre (71). Egyik káliummegtakarító szer sem 
rontja a glukóz toleranciát, s ez az előnyük a kálium 
vesztéshez vezető szerekkel szemben függetlennek tűnik 
a kálium háztartás befolyásolásáfól^A thiazidokkal szem 
ben nem  okoznak hypercalcaemiát, és nem  emelik a szé
rum  húgysavszintet sem.

Újabb kísérletes káliummegtakarító szerek 
A triam teren lebontási terméke, a hydroxytriamteren 
szulfursavészter vizsgálatakor fedezték fel, hogy ennek a 
komponensnek a natriuretikus hatása az anyavegyületével 
azonos, káliumretineáló hatása azonban sokkal gyengébb. 
Felismerték, hogy előállíthatok olyan komponensek, m e
lyek egymástól eltérő kálium- és magnéziumretineáló ha
tással rendelkeznek, a natriureticus hatás megőrzése mel
lett (32). Sikerült előállítani olyan vegyületet is (RPH 3036), 
mely szelektíven gátolja a magnéziumkiválasztást, de nem 
befolyásolja a kálium- és kalciumürítést (32). Jelentős 
előrelépés a vízoldékony, tehát parenterálisan is alkal
mazható triam teren derivátum kidolgozása (RPH 3048), 
mivel így a perceken belül ható iv. adott kacsdiureticumok 
okozta káliumveszteség azonnal enyhíthető (33).

Számos, a spironolactonnal rokon szerkezetű aldo- 
steron antagonista hatású készítményt vizsgálnak abból
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a célból, hogy antiandrogén hatástól mentes vegyületet 
nyerjenek. M egállapították, hogy a Spironolacton m ole
kulaszerkezetének csekély m ódosítása lényegesen meg
változtathatja a m ineralocorticoid, illetve ettől függet
lenül az androgén receptorok iránti affinitást (5). Ezen 
m unkák révén a terápiás szempontból eddig is igen 
hasznos, ám de mellékhatásoktól nem mentes Spirono
lacton alkalmazása a gyógyításban a jövőben még na
gyobb sikerre számíthat.

Köszönetnyilvánítás: A Népjóléti Minisztérium Egészség- 
ügyi Tudományos Tanács céltámogatását ezúton is hálásan kö
szönjük.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Pancreasfejtumorok miatt végzett palliativ műtéti 
beavatkozások értékelése
Oláh Attila dr., Pardavi Gábor dr. és Mátrai Tamás dr.
Petz Aladár Megyei Kórház Győr, Sebészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Oláh Attila dr.)

A szerzők 87 irrezekábilis pancreasfejtum or miatt vég
zett palliativ m űtéti anyagukat dolgozták fel, összeha
sonlítva a különböző anastom osistípusokat a m űtéti 
m orbiditás, mortalitás, késői szövődmények és túlélés 
tekintetében. Megállapításaik szerint az ideális bilio- 
digesztív anastomosis a Roux-Y-kaccsal végzett chole- 
docho-jejunostomia, mellyel egyben a profilaktikus 
GEA is elvégezhető. Ez utóbbit -  a később kialakult gyo- 
m orürülési zavarok előfordulási arányát megvizsgálva 
-  olyankor tartják indokoltnak, ha a biliaris bypass az 
epevezetékkel könnyen elkészíthető és nincs jelen 
távoli metastasis, illetve tum oros ascites. Beteg
anyagukban a profilaktikus GEA nem  növelte a műtét 
kockázatát. A 70 éven felüli korcsoportban szignifikán
san hosszabb túlélést regisztráltak (p = 0,015),m int a fi
atalabb betegcsoportban, amely a pancreastum or idős
kori lassabb progresszióját tám asztja alá. Három lehet
séges rizikófaktort analizálva a rra  a következtetésre ju 
tottak, hogy önmagában sem az életkor, sem a szérum 
bilirubinszint abszolút értéke nem  befolyásolja a m ű
téti mortalitást. Szignifikáns összefüggést mutattak ki 
ugyanakkor a m űtét előtti CN-szint és a műtéti halá
lozás között. Ezt a faktort -  m int a beteg általános ál
lapotának egyszerű és könnyen hozzáférhető indiká
torát -  a non-operatív palliatiókra való betegszelekció 
egyik alkalmas kritérium ának tartják.

Kulcsszavak: pancreasfejtumor, palliativ műtétek, biliodigesz- 
tív anastomosis, profilaktikus GEA, túlélés

Evaluation of palliative surgical procedures in unre- 
sectable cancer of the head of the pancreas. Authors 
studied 87 patients with obstructive jaundice sec
ondary  to unresectable cancer of the head of the pan
creas undergoing palliative biliary bypass procedure. 
They com pared the four different types of biliodiges- 
tive anastomoses regarding to the postoperative m or
bidity, the mortality, the late complications and the sur
vival. Their data suggest that Roux-en-Y choledochoje- 
junostom y with prophylactic GEA is the optimal pallia
tion. They studied the incidence of a second operation 
for duodenal obstruction. Com paring the operative 
m ortality  of each group they suggest that prophylactic 
gastroenterostom y adds no risk to patients, but they ad
vise it’s routine use only with choledochoenteric bypass 
and in lack of distant m etastasis. Survival was signifi
cantly higher (p = 0.015) in the group of patients above 
70 years. This data support the slower progression of 
the pancreatic tum or in old-age. They analyse three dif
ferent factors affecting operative mortality. It was not 
related to the depth of jaundice and the age of the pa
tients, bu t is was in a very close correlation with the pre
operative blood urea nitrogen level. Authors suppose 
this param eter a simply and useful criteria in the selec
tion for non-operative palliative procedures.

Key words: cancer of the head of pancreas, palliative proce
dure, biliodigestive anastomosis, prophylactic gastroentero
stomy, survival

Az elmúlt két évtizedben tapasztalható fejlődés és a kor
szerű képalkotó eljárások egyre elterjedtebb alkalmazása 
sem teszi lehetővé, hogy a pancreasfejtumorok rezekabi- 
litási aránya 20% fölé emelkedjen. Ez a tény -  különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy ez az irodalomból ismert 
adat általában a vezető intézetekre vonatkozik -  aláhúzza a 
palliativ beavatkozások fontosságát, hiszen a betegek tú l
nyomó többségénél csak ez végezhető. Palliativ biliodi- 
gesztív anastomosist egyrészt a cholecystával, illetve a 
choledochussal, másrészt a duodenum m al, illetve a jeju- 
num m al készíthetünk. A lehetséges négyféle anastomosis

R ö v i d í t é s e k :  CC-D = cholecystoduodenostomia; CC-J = cholecystoje- 
junostomia; CD-D = choledochoduodenostomia; CD-J = choledocho- 
jejunostomia; TCP = transcholecysticus punctióval kiegészített anas- 
tomosis

közül a sebész általában egyéni meggyőződése és term é
szetesen a szituáció adta lehetőségek szerint választja ki 
a megfelelőt, ugyanis évtizedek óta tartó  viták után sem 
vált egyeduralkodóvá egyik megoldás sem. Hasonlóan 
vitatott a jejunum m al készített anastom osisok kapcsán a 
Roux-Y-kacs előnye a dupla kaccsal szemben. A legtöbb 
érv és ellenérv azonban az egyidejű profilaktikus GEA 
kérdése körül csap össze. Egyértelmű állásfoglalás 
hiányában itt valóban a sebész személyes meggyőződése 
a meghatározó.

A nyolcvanas évek közepétől kezdődően számos kísér
letes m unka foglalkozott icterusos állapotban végzett be
avatkozások szövődményeivel, azok patofiziológiájával 
és lehetséges megelőzésével (6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,18 ). Ezen ered
ményeket az operált betegek adatainak feldolgozásával 
összevetve többen próbálták m eghatározni azokat a rizi-
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kófaktorokat, amelyek szignifikáns összefüggésben áll
nak  a szövődmények előfordulásával, és amelyek segítsé
gével -  a várható kockázatot és az eredm ényt mérlegelve 
-  a m űtét előtt a betegek kiválogathatok.

Retrospektív vizsgálatunk so rán  az alábbi kérdésekre 
kerestünk választ:

1. Van-e különbség m orbiditás, mortalitás és túlélés 
tekintetében a palliativ biliodigesztív anastomosistípu- 
sok között?

2. Mikor, milyen kritérium ok alapján érdemes profi- 
laktikus GEA-t készíteni egyidejű biliodigesztív anasto
mosis során?

3. Mely rizikófaktorok növelik szignifikánsan a pal
liativ műtétek halálozását, és m ilyen kritérium ok alapján 
érdemes műtéti palliatio helyett non-operatív megoldást 
választani?

Beteganyag
Vizsgálataink alapját a Győri Petz Aladár Megyei Kórház 
Sebészetén 1988-1993 között pancreasfejtumor miatt végzett 
87 palliativ desicterisatiós műtét képezte. A 47 férfi és 40 nő
beteg átlagéletkora 67,5 év volt (40-88). Úgy érezzük, hogy egy 
retrospektív feldolgozás során illuzórikus lenne korrekt TNM- 
beosztást megkísérelni, különösen palliativ műtétek kapcsán, 
ahol az esetek döntő többségében megítélhetetlen a nyirok
csomó-érintettség kiterjedése. Megközelítően pontos képet al
kothatunk azonban a következők alapján:

1. A tumor minden esetben icterust okozott, azaz Tl-nek 
megfelelő daganat nem szerepelt a feldolgozásban.

2. Az esetek mintegy 20%-ában a tumor infiltrálta a gyom
rot vagy a colont, tehát T3 csoportba tartozott.

3. Szövettanilag is igazolt májmetastasist találtunk 19 be
tegnél, további 9 betegnél észleltünk multiplex távoli metastasi- 
sokat, így összesen több mint 32% tartozott a IV. stádiumba.

Eredmények

Az ism ert négyféle bypassm űtétet 83 betegen végeztünk, 
az 1. táblázatban szereplő megoszlás szerint. További há
rom  esetben az általunk kidolgozott transcholecysticus 
epeútdrainage-zsal kiegészített anastomosist alkalmaz
tuk, míg egy betegnél csak külső drainage-t tudtunk 
készíteni. A műtéti típus megválasztásánál elsősorban az 
epevezetékkel történő anastom osis készítésére töreked
tünk. Az epehólyaggal legtöbbször csak olyankor vég
zünk bypasst, ha az epevezeték nem explorálható, vagy 
azzal biztonságos anastom osis nem  készíthető. A biliodi
gesztív anastomosistípusok effektusát összehasonlítot
tuk  az epe-clearance alapján. Grafikonon ábrázoltuk (1. 
ábra) a műtét előtti, a posztoperatív  6-8. nap közötti és a 
posztoperatív 13-15. nap között m ért se-bi (ossz) érté
keket. Látható, hogy (bár nincs jelentős eltérés) az icterus 
csökkenésének mértéke a choledochojejunostomiák 
(CD-J) után a legnagyobb. Megfigyelhető az is, hogy a 
posztoperatív második hét során még csak az epeveze
tékkel készített anastom osisok után közelített a se-bi 
szint a 30 pmol/l-nek megfelelő normális értékhez.

A duodenum vagy je junum  kérdésében csak részben 
motiváltak technikai feltételek, hasonlóan a sebész sze
mélyétől függött, hogy a jejunális anastomosist Roux-Y- 
vagy dupla kaccsal készíti.

1. táblázat: Hagyományos biliodigesztív anastomosisok 
megoszlása (n = 83)

Műtéti típus Rövidítése Száma Átlagéletkor

Cholecysto-duodenostomia CC-D 15 65,3 év
Cholecysto-jejunostomia CC-J 17 68,7 év

Choledocho-duodenostomia CD-D 40 68,0 év
Choledocho-jejunostomia CD-J 11 70,1 év

1. ábra: Biliodigesztív anastomosisok effektusa az 
epe-clearance szerint

A 87 operált beteg kapcsán összesen 17 esetben ész
leltünk valamilyen korai posztoperatív szövődményt 
(19,5%), amelyeket a 2. táblázatban  tüntettünk fel. Re- 
operációra összesen 5 beteg került (5,7%), az exitusok 
többsége nem ebből a csoportból került ki. Az egyes 
anastomosistípusokat összehasonlítva, a szövődmények 
arányában nem találtunk jelentős különbséget.

2. táblázat: Palliativ műtétek korai postop. szövődményei 
(n = 87)

Szövődmény Esetszám Reoperáció Exitus

Gastroint. vérzés 6 1 4
Anastomosis insuff. 1 1 -

Abscessus, sepsis 2 - 2
Steril hasfali disruptio 2 2 1
Egyéb sebszövődmény 6 - -

Elhúzódó gyomorürülés 3 1 1
Veseelégtelenség 3 - 2
Infarktus, púim. embólia 2 - 2

összesen: 17 5 10
(%) (19,5) (5,7) (11,5)

A 87 beteg közül a posztoperatív időszakban 10 meg
halt, ami 11,5%-os m ortalitást jelent. Az anastomosistí
pusok szerinti halálozási arányt a 3. táblázatban tüntet
tük  fel. A cholecystojejunostomiák utáni magas m orta
litást részben magyarázhatja, hogy ezt főleg az igen elő
rehaladott tumoros folyamatok esetében használtuk, 
amely nem  tette lehetővé sem  az epevezeték, sem a duo
denum  felhasználását.
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3. táblázat: Műtéti mortalitás

Anastomosis Exitus %

CC-D (n = 15) _ (0)
CC-J (n = 17) 4 (23,5)
CD-D (n = 40) 4 (10)
CD-J (n = 11) 1 (9)
TCP (n = 4) 1 (25)

összesen (n = 87) 10 (11,5)

A vizsgált időszak alatt összesen 16 beteg került késői 
reoperációra, illetve m ásodik m űtétre. Tizenhárom bete
get késői gyomorürülési zavar, kettőt recidív icterus és 
egyet ileus miatt operáltunk. Az icterus m iatt újabb m ű
tétre került betegek alacsony száma nem  jelzi a recidív 
icterusok valódi arányát. A halált megelőzően ennél jóval 
több betegnél alakulhatott ki újra elzáródásos sárgaság, 
de ők -  m űtéti konzekvencia hiányában -  nem kerültek 
sebészetre, így számukat nehéz pontosan megbecsülni.

A desicterisatiós m űtét idején 17 esetben készítettünk 
GEA-t (19,5%). Symptomás, azaz egyidejű passage-zavar 
m iatt végzett GEA 9, profilaktikus GEA 8 esetben történt. 
A GEA nélkül operált további 70 beteg közül 13-nál 
alakult ki a későbbiek folyamán újabb m űtétet szüksé
gessé tevő gyomorürülési zavar, átlagosan 8 hónappal az 
első m űtét után, azaz az esetek (70 betegre vonatkoztat
va) 18,6%-ában. Az előzetes biliaris bypass típusa sze
rin ti megoszlást mutatja a 4. táblázat. Közös csoportnak 
tekintve a cholecystával, illetve az epevezetékkel készült 
m űtéteket látható, hogy az előző csoportban 20 műtét 
után egy esetben sem kellett későbbi GEA-t készíteni, 
míg az összesen 46 epevezetékkel készült bypass után 13 
esetben kényszerültünk gyomorürülési zavar miatt m á
sodik m űtétre. A különbség a két csoport között szig
nifikáns (p = 0,005; Fisher-teszt).

4. táblázat: Késői gyomorürülési zavar a biliaris anastomo- 
sisok szerint (n = 70)

Biliodigesztív anast. típusa Késői GEA esetszáma %

CD-D (n=  15) _

CC-J GEA nélkül (n = 15) - -

CD-D (n = 40) 12 (30,0)
CD-J GEA nélkül (n = 6) 1 (16,6)
Egyéb (n = 4) - -

5. táblázat: GEA hatása a műtéti mortalitásra

Műtét Esetszám Exitus %

GEA nélkül 70 7 (10,0)
GEA-val 17 3 (17,6)

GEA-symptomás 9 3 (33)
GEA-profilaktikus 8 - -

GEA 2. műtétként 13 5 (38,4)

Az egyidejű GEA m űtéti m ortalitásra gyakorolt hatá
sát tünteti fel az 5. táblázat. A két csoport közötti különb
ség -  bár érzékelhető -  nem bizonyult szignifikánsnak (p 
= 0,30). Jelentősen változik azonban a helyzet, ha két 
részre bontjuk a GEA csoportját aszerint, hogy sympto
más vagy profilaktikus volt a beavatkozás. Látható, hogy 
profilaktikusan végzett m űtét után nem  vesztettünk el

beteget. Legmagasabb ugyanakkor a m űtéti m ortalitás 
abban a csoportban, ahol a később kialakuló gyomor
ürülési zavar miatt m ásodik m űtét során helyeztük fel a 
GEA-t.

Anyagunkban megvizsgáltuk három, várhatóan koc
kázatot növelő tényező hatását a műtéti halálozásra. Meg
próbáltuk meghatározni, hogy közülük m elyik lehet al
kalm as a non-operatív eljárásokra való betegkiválasztás
ra, hiszen a sebészi bypass és a stentbehelyezés indiká
ciós köre -  mint ezt később még részletesen tárgyaljuk -  
nem  teljesen azonos.

1. Életkor
A 2. ábrán tüntettük fel a m űtéti m ortalitás százalékos 
arányát korcsoport szerinti megoszlásban.

Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy az idősebb 
korcsoportban (azaz 70 év felett) sem volt m agasabb a 
m űtéti halálozás. Ezt részben magyarázhatja, hogy 
idősebb betegeken igyekszünk minél kevésbé m egter
helő m űtétet végezni, m indenesetre az adatok azt tá
m asztják alá, hogy az életkor önmagában nem  m inősül a 
sebészi desicterisatiós eljárás kontraindikációjának.

2. ábra: Műtéti mortalitás az életkor függvényében

se-bi ö. ( ĵmol /I)

3. ábra: Műtéti mortalitás az icterus függvényében 

2. Icterus foka

A m űtéti m ortalitás és a m űtét előtti se-bi szint összefüg
gését m utatja a 3. ábra. Mint látható, a nagyjából azonos 
halálozási arány csak 500 pmol/1 fölött emelkedik 
valamivel magasabbra. Úgy tűnik tehát, hogy a m űtét 
előtti icterus mélysége nem minősül rizikófaktornak. 
[Ezt a korábban egyértelműnek tartott összefüggést 
Armstrong  (2) cáfolta meg először, igazolva, hogy a 
m űtéti halálozást csak benignus kórképek esetében be
folyásolja a se-bi szint értéke. Később többen is hasonló
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megállapításra jutottak (13, 16, 23, 29), hangsúlyozva 
ugyanakkor, hogy az icterus fennállásának ideje viszont 
valószínűleg összefüggésben van  a szövődmények k iala
kulásával.] A malignus icterusban végzett műtétek m a
gas m orbiditási és mortalitási arányáért nem a se-bi ab
szolút szintje, hanem a m alignus betegség kapcsán kiala
kult m alnutritio és anaemia, továbbá az icterus folytán 
károsodott máj- és vesefunkciók együttes hatása felelős.

3. Karbamid-nitrogén szint
Feldolgoztuk a műtéti m ortalitás és a betegek preopera- 
tív (48 órán  belüli) CN-szintjének összefüggését is (4. 
ábra). Azt tapasztaltuk, hogy jelentős, szignifikáns k ü 
lönbség mutatkozott ezen a terü leten . A 6 és 8 mmol/1 k ö 
zötti értéknek megfelelő m ortalitás közel négyszeresére 
emelkedett 8 és 10 mmol/1 közö tt (tehát még a norm ális 
tartom ány felső határán), 10 mmol/1 érték fölött pedig 
m ár meghaladta az 50%-ot. A különböző CN-szintekhez 
tartozó átlagos se-bi szintek ugyanakkor egyetlen cso
portban sem haladták meg az átlagos (tehát a vizsgált 
anyag egészére értendő) 257 pmol/1 szintet. Ügy tűn ik  
tehát, hogy a műtét előtti általános állapotnak és a 
várható m űtéti kockázatnak egy könnyen és gyorsan 
elérhető prognosztikai faktora a CN-szint, amely alkal
mas lehet a non-operatív m ódszerekre történő beteg
kiválasztás egyik param éterének.

CN ( m m o l / t )

4. ábra: Műtéti mortalitás a CN-szint függvényében

A 87 palliativ műtéten átesett beteg közül 10 a közvet
len posztoperatív szakban m eghalt. További hat beteget a 
vizsgálatot megelőző fél év során  operáltunk -  velük a tú l
élési statisztikában nem szám oltunk. Kilenc beteg sorsáról 
nem sikerült információt nyernünk. Fentiek alapján így 
összesen 62 beteg túlélési adatait dolgoztuk fel. A hagyo
mányos biliaris bypassműtétek után betegeink átlagos túl
élése 7,9 hónap volt. Műtéti típusok szerinti megoszlását a
6. táblázat mutatja. Az epevezetékkel készült anastomo- 
sisok utáni átlagosan 4 hónappal hosszabb túlélés nem  el
sősorban a műtéti típusnak tulajdonítható, hanem  annak 
a következménye, hogy azokban az esetekben, ahol az epe
vezeték sebészi szempontból még hozzáférhető, kisebb a 
tum or és lokalizáltabb a folyamat. A túlélésben mutatkozó 
különbség még pregnánsab, ha az 1 éves túlélést vizsgáljuk 
meg. Cholecystával készült m űtétek után csak 1, míg epe
vezetékkel készült bypass u tán  10 beteg élt egy éven túl. A 
különbség statisztikailag is szignifikáns (p = 0,02).

Két grafikonon ábrázoltuk a túlélést korcsoport sze
rin ti bontásban, először az életkori dekádok átlagtúlélése

6. táblázat: Palliativ műtétek utáni átlagos túlélés (n = 62)

Műtéti típus Túlélés

CD-D 5,8 hónap
CC-I 6,1 hónap
CD-D 9,6 hónap
CD-J 10,0 hónap

szerint (5. ábra), majd annak megfelelően, hogy hány 
százalékuk érte meg a 6, illetve a 12 hónapot (6. ábra). 
Szembetűnő a különbség az idősebb betegek lényegesen 
hosszabb túlélését illetően. Egy évet meghaladó túlélést a 
70 év alatti betegek 10%-ában, míg a 70 felettiek 35,5%- 
ában találtunk. A különbség szignifikáns (p = 0,015). A 60 
év alatti korcsoportból nem  volt egy éven túl élő bete
günk.

5. ábra: Átlagos túlélés korcsoport szerinti megoszlásban

□  60 év  alatt E3 6 0 -7 0  év között 
El 70 év fe le t t

6. ábra: Túlélés féléves bontásban korcsoportok szerint

Megbeszélés

A nyolcvanas évek óta egyre több közlemény lát 
napvilágot, melyekben egyre újabb non-operatív desic- 
terisaló megoldásokról szám olnak be. A fejlődés nap
jainkban is tart. Az icterus m űtét nélküli csökkentésére 
szolgáló megoldások alapvetően két csoportba sorol
hatók:

1918



1. Percutan transhepaticus külső és/vagy belső drai
nage, illetve stentek;

2. Endoscopos, transpapillaris stentek.
Az öntáguló fém endoprothesis (Wallstent) és ennek 

egyre tökéletesebb változatai új korszakot nyitottak az 
alternatív módszerek történetében (35). Használatuk 
kiküszöböli a hagyományos műanyag endoprothesisek 
legfőbb hátrányait, a csekély átm érőt, a gyakori elmoz
dulást és a gyakori elzáródást. Alkalmazásuk m ár 90% fe
letti technikai sikerességgel és igen alacsony m ortalitás
sal jár (1,7,28). A technikai fejlődés egyre újabb és töké
letesebb stentek megjelenését eredményezi. A módszer 
hazai elterjedésének legfőbb akadálya a prothesisek rend
kívül magas ára.

Ugyanakkor az összes non-operatív beavatkozásnak 
három  jelentős hátránya van a sebészi megoldással szem
ben:

1. Egzakt módon, szövettanilag nem m indig sikerül 
igazolni a malignitás tényét.

2. Nehezebb meggyőződni a biztos irrezekabilitásról.
3. Az egyidejű gyomorürülési zavar nem oldható meg.
Fentiek alapján ezért a legtöbb szerző (22,32) a követ

kező esetekben tartja indokoltnak a nem sebészi m ód
szer alkalmazását:

-  Idős, rossz általános állapotú beteg;
-  Igazolt távoli metastasisok, carcinosis, tum oros as

cites;
-  Egyidejű duodenumkompresszió hiánya;
-  Rövid várható túlélés.

Alapvető törekvésünk kell legyen mindezek mellett, 
hogy korrekt preoperatív kivizsgálással csökkenteni tud
juk az exploratív laparotomiák számát, melyek a legma
gasabb m ortalitással járó beavatkozások (25).

A z epehólyaggal és az epevezetékkel készült 
anastomosisok összehasonlítása
A m űtétre kerülő esetek egy részében -  ha a choledochus 
sebészileg nem  hozzáférhető -  adott a megoldás. Sokan 
azonban elvi megfontolásból is az epehólyagot választ
ják, mivel ezt biztonságosnak tartják. A m űtéti halálozás 
arányát illetően S a n  és Cameron (25) tanulm ánya meg
győző, akik az angol nyelvű irodalomból gyűjtött 10 000 
operált beteg adatait dolgozták fel. A két m űtéti típus 
m ortalitása alig különbözött (16 és 20%). Ennek felel 
meg saját tapasztalatunk is, sőt anyagunkban az epe
hólyaggal készített műtétek után volt magasabb a halá
lozás. Recidív icterus jelentkezése Sarfeh (24) prospektiv 
random izált vizsgálata alapján a cholecystoenterosto- 
miák után szignifikánsan gyakoribb volt. Hasonló meg
állapításra ju to tt Ubhi és Doran is (30). Saját, korábban 
tárgyalt epe-clearance eredményeink és a m ortalitási 
adatok alapján véleményünk az, hogy amennyiben a szi
tuáció lehetővé teszi, az anastomosist az epevezetékkel 
előnyösebb elkészíteni.

Duodenummal és jejunum m al készült anastomosisok 
összehasonlítása
A duodenum m al készült szájadék technikailag azonos 
időt és nehézséget jelent, m int egy dupla jejunumkaccsal 
történő anastomosis. Egyidejű duodenalis kompresszió, 
előrehaladott pancreasfeji propagatio egyértelműen a je
junum  felhasználását teszi szükségessé. Különösen peri-

am pulláris tum orok esetében ellenjavallt a duodenalis 
anastom osis (22). V itatottabb kérdés a Roux-Y-kacs 
használata a dupla kaccsal szemben. Előbbi legfőbb javal
lata, hogy a refluxot m inim álisra csökkentve megelőzi a 
cholangitist, melynek veszélyét a dupla kacs m ellett al
kalm azott Braun-anastomosis sem képes kivédeni (17). 
További előnye a Roux-kacsnak, hogy az epeclearance a 
vele készített szájadék után  a legjobb (4, 5). Hátránya, 
hogy a m űtéti időt jelentősen növeli (egy anastom osissal 
több), és a bélkacs életképességének jelentősége m iatt 
precízebb technikát igényel. A tumoros propagatio által 
okozott anastomosiselzáródás megelőzésére Watanapa 
és Williamson (33) a harántul átvágott ductus hepaticus- 
sal és Roux-Y-kaccsal elkészített anastomosist ta rtják  az 
ideális megoldásnak. Elképzelésük szerint ez a m ódszer 
meggátolja a tum or periductalis terjedését. Személyes 
tapasztalatunk alapján kevéssé előrehaladott folyamat, 
azaz várható hosszabb túlélés esetén az epevezetékkel és 
Roux-kaccsal készített anastom osist preferáljuk, amely 
kaccsal egyben a GEA is elkészíthető.

A profilaktikus GEA kérdése
A palliativ m űtétek legvitatottabb pontja, amely egyértel
műen két táborra  osztja a sebészeket. A két legfőbb ellen
érv a profilaktikus GEA-val szemben, hogy növeli a m ű
téti m ortalitást, és elhúzódó gyomorürülést okozó hatása 
van.

A m alignus icterus m iatt m űtétre kerülő betegek 
mindössze 5%-ának van a m űtét időpontjában kim u
tatható, organikus gyom orürülési zavara. A m űtéten á t
esett betegek átlagosan 20%-ában alakul ki késői duode
nalis obstructio, amely újabb m űtétet tesz szükségessé. 
Becslések szerint további 10-20%-ra tehető azon betegek 
száma, akiknél halálukat megelőzően ugyancsak kiala
kul ürülési zavar, de nem kerülnek műtétre (25). Noha 
tekintélyes számú szerző tartja  m űtéti m orbiditást és 
m ortalitást növelő tényezőnek a profilaktikus GEA-t (20, 
31,34), legalább hasonló számú statisztika tám asztja alá 
ennek ellenkezőjét is (14,15,19,22,25,32). Mint látható, 
saját anyagunkban profilaktikus GEA után nem vesztet
tünk el beteget, ugyanakkor a m ásodik műtét utáni ha
lálozásunk igen magas volt (38,4%).

Ism ert tény az is, hogy a pancreascarcinoma -  máig is 
tisztázatlan patofiziológia alapján -  kimutatható gastro
duodenalis kompresszió vagy obstructio nélkül is a bete
gek kb. 60%-ában okoz valamilyen fokú gyom orürülési 
zavart, am i az esetek mintegy felében hányingerben, 
hányásban is megnyilvánul (3). A jelenség okát retroperi- 
toneális tum orinvázió okozta plexuskárosodásban, mic- 
rom etastasisok által okozott autovagotomiában, illetve a 
tum or által termelt, gastroparesist okozó enterális h o r
monok hatásában keresik. Ez a funkcionális gyom or
ürülési zavar gyakran jelentkezik GEA felhelyezése után  
is, egyes magyarázatok szerint részben a biliaris reflux 
miatt (10,21,26). Fentiek alapján komoly ellenérv a p ro 
filaktikus GEA-val szemben, hogy a gyomorürülési za
var, amely a későbbiekben kialakul, az esetek egy részé
ben funkcionális jellegű. Ezt pedig az előzetesen felhelye
zett GEA nem  védi ki, sőt a posztoperatív szakban para
dox m ódon még ürülési zavart is okozhat.

Néhány szerző bizonyos fokú szelekciót alkalmaz és 
csak kis tum or vagy fiatal beteg esetében végzi a beavat
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kozást (11). Saját eredm ényeink kapcsán a következőket 
állapíto ttuk  meg:

Hetven, önállóan végzett biliodigesztív anastom osis 
után  18,6%-ban (13 beteg) kényszerültünk m ásodik, ké
sői m űtétre  ürülési zavar m iatt.

-  Életkori összefüggést nem  találtunk, a betegek át
lagéletkora mindkét csoportban nagyjából azonos volt.

-  P rim er műtét során igazolt távoli metastasissal bíró 
vagy tum oros asciteses betegnél nem  alakult ki gyomor- 
ürülési zavar.

-  M ásodik műtétre került betegeink túlélése 4 és 15 
hónap  között változott, azaz 4 hónapnál rövidebb túlélés 
esetén az ürülési zavar egy esetben sem alakult ki.

-  Epehólyaggal készített anastom osist követően egy 
esetben sem került beteg újabb műtétre, míg az epe
vezetékkel készített anastom osisok 28,3%-ában kellett 
m ásodik  beavatkozást végeznünk. A különbség m agya
rázatát abban látjuk, hogy az epevezetékkel elkészíthető 
szájadék esetében a tum oros folyamat kevésbé előreha
ladott, azaz a beteg megéri a duodenalis obstructio  ki
alakulását. Ezt támasztja alá az a megfigyelésünk is, hogy 
a két anastomosistípus u tán i túlélés jelentősen eltérő volt 
(5,9 és 9,7 hónap).

Fentiek alapján vélem ényünk az, hogy indikált a pro- 
filaktikus GEA felhelyezése, ha a biliaris bypass az epe
vezetékkel elkészíthető és nem  észlelünk egyidejűleg tá
voli metastasist.

Túlélés
A közism ert és plauzibilis tényezőkön kívül -  m int a tu 
m or nagysága, szövettani szerkezete, lokalizációja, nyi
rokcsomó-érintettsége, m etastasisok jelenléte -  anya
gunkban egy kevésbé ism ert összefüggést is sikerült iga
zolni. Szignifikánsan hosszabb túlélést regisztrálhattunk 
70 év feletti betegeinknél. Okát az idősebb kori dagana
tok lassabb növekedése magyarázhatja. Megfigyelésünk 
jól korrelál Yatnaguchi és Enjoji (36) vizsgálatával, akik 
az 50 év alatti, radikális m űté ten  átesett betegek rosszabb 
prognózisát igazolták. Fenti adatok különösen annak 
tükrében  érdekesek, hogy a radikális m űtétre kerülő be
tegek zöme a 70 év alatti korcsoportból kerül ki. Az a lát
szólag furcsa ellentmondás tehát, hogy a radikális m űté
tek utáni 14-16 hónapos átlagos túléléssel szem ben sok 
palliativ műtéten átesett beteg hosszabb ideig él -  rész
ben  ezen az életkori sajátosságon alapul.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK 

A cyclosporin-A kezelés autoimmun kórképekben

Patakfalvi Albert dr.

A szerző ism erteti a cyclosporin hatásmechanizmusát, 
előnyét a konvencionális immunszuppresszív szerekkel 
szemben és mellékhatásait. Áttekinti azokat az autoim 
m un betegségeket, amelyekben a cyclosporin kezelést 
nagyobb kontrollált tanulm ányokban végezték, és azo
kat, amelyekben inkább csak kazuisztikus közlések 
vannak. Az autoim m un betegségek közül a rheum atoid 
arthritis, lupus erythem atosus disseminatus, vesebe
tegségek cyclosporin terápiáját részletesebben tárgyal
ja. Felsorolja a cyclosporin kezelés indikációit, a kezelés 
során végzendő klinikai és laboratórium i vizsgálatokat, 
a cyclosporin dózisának m ódosítását indokló okokat. 
Ism erteti a cyclosporin szérumszint meghatározásával 
kapcsolatos álláspontot. Autoimmun kórképekben a 
cyclosporin hatásossága és a mellékhatások nem a szé
rum szinttel, hanem  a szer adagjával korrelálnak, a dó 
zismódosítás alapja a szérum  kreatinin és a diastolés 
vérnyomás érték. A szerző saját beteganyagát elemzi, 
majd az új perspektívákat jelentő gyógyszereket sorolja 
fel. Polyglandularis autoimmun syndrom ában és He- 
noch-Schönlein-betegségben a világon először alkal
m azták a cyclosporint, kiváló eredménnyel.

Kulcsszavak: cyclosporin-A, hatásmechanizmus hatása auto
immun kórképekben, mellékhatások, dozírozás, vérszint
mérés, új szerek

Cyclosporin A treatm ent in autoim m une diseases. The
author surveys the action of cyclosporin, its advantages 
over conventional immunosuppressive drugs and its 
side effects. This paper lists comparative research 
showing autoimmune diseases in which cyclosporin 
has been used as well as data confined to disease 
causality. It touches on alm ost all autoimmune diseases, 
and details rheumatoid arthritis , lupus erythem atosus 
disseminatus, and the treatm ent of kidney disease, 
giving a review of the ideal usage of cyclosporin during 
laboratory and clinical testing and the reasons for 
dosage modifications. In organ transplants, it is neces
sary to determ ine the serum  level of cyclosporin. In 
autoim m un diseases cyclosporin’s effectiveness and 
side effects cannot be determ ined on the basis of blood 
serum level. Dose modifications should be based on 
serum creatinine levels and on diastolic blood pressure. 
On the basis of the literature and on his own experi
ence, the author emphasizes the potential for new p er
spectives in drug usage. This is particularly true for 
Sandimmun-Neoral. His group for example has been 
the first to use Cyclosporin A to treat Polyglandular 
autoimmune syndrome and Henoch Schönlein disease 
and has achieved excellent results.

Key words: cyclosporin treatment, autoimmun diseases, de
termine of cyclosporin level, new perspektives

1970-ben Boréi és mtsai (1) Ham burgban két gom ba
törzsből (tolyplocladium inflatum, cylindrocarpon luci
dum) igen erős hatású immunszuppresszív hatású szert 
izoláltak.

A cyclosporin A (CSA) 11 aminosavból álló ciklikus amino- 
peptid, amelynek az 1., 2., 3. és a 11. pozícióban lévő aminosavai 
felelősek elsősorban az immunszuppresszív hatásért. A CSA a 
transzplantációs irodalmat drámaian gazdagította, ezen túl
menően az utóbbi 10 évben különböző tanulmányok a CSA 
terápiás hatására mutattak rá autoimmun kórképekben. Ezek a 
betegségek rendszerint autoantigen specifikus T-lymphocyták 
és antitestek által mediáltak. A CSA szelektív módon hat a T 
helper és cytotoxicus lymphocytákra, a T szuppresszor sejtek

R ö v i d í té s e k ;  CSA = cyclosporin-A; SLE = szisztémás lupus erythe
matosus disseminatus; NSAIDS = nem szteroid gyulladásgátlók, TNF 
= tumor necrosis faktor, ITP = immun thrombopeniás purpura

működését nem befolyásolja (24). A CSA a szenzibilizálódást, 
túlnyomóan a T-lymphocyták antigénfüggő differenciálódását 
és aktiválódását csökkenti, ezáltal a B-sejt-rendszerre hatással 
lehet. A CSA direkt hatását írták le a B-lymphocytákra. A CSA 
erős és szelektív immunszuppresszív hatása a lymphokin gén 
transzkripciójának gátlásán alapszik; ezek közül legjelentő
sebb az interleukin-2 gátlása. A graft reakció alkalmával 
megszünteti a T helper lymphocyták interleukin-2 termelését, 
aminek következtében a prekurzor T-lymphocyták érése és 
proliferációja megszűnik és ezért védi a transzplantált szervet. 
Az IL-2 gátlásán keresztül megakadályozza a cytotoxikus lym
phocyták kialakulását, proliferációját. Nem csak az IL-2 szekré
cióját gátolja, hanem egyéb interleukinekét is, amelyek közül 
jelentős a gamma-interferon (21, 25). A CSA közvetítette im- 
munszuppresszió molekuláris áttörésének a megértéséhez 
vezethet a specifikus fehérjék, a cyclophilinek (CYP) A, B, C, D 
felfedezése. Peptydil-propyl-izomerázokról van szó (rotamá- 
zok). A CSA sejtfelszíni hatását cyclophilinen keresztül (cytosol 
receptor) fejti ki. A cyclophilin-CSA komplex gátolja a cal- 
cineurin Ca-dependens foszfatáz aktivitását. A foszfatáz aktiv
itás gátlása valószínűleg hátráltatja a transzkripciós faktorok 
alegységeinek transzportját (19,25).
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A cyclosporin előnye a tradicionális im m unszupp- 
resszív szerekkel szemben, hogy egyrészt szelektív m ó
don hat a T helper és cytotoxicus lym phocytákra. A T 
szuppresszor sejtek működését nem  befolyásolja, éppen 
ezért gátolja a kóros im m unreakció kialakulását. Nin
csen m utagén hatása, nem károsítja a csontvelő és egyéb 
fontos szövetek működését, m int pl. a gonádokat, nem 
lymphocytotoxicus, ezért a hatása reverzibilis, nem  gá
tolja a makrophagoknak és a neutrophil granulocyták- 
nak macrophag tevékenységét és alig csökkenti a koráb
ban m ár aktivált lymphocyták antitest term elését, ami
nek a szekunder infekciók szám ának csökkenése lesz az 
eredménye a korábbi immunszuppresszív szerekkel szem
ben (15,16,24).

M inden új gyógyszer alapvető kérdése a risk-benefit 
mérlegelése. Ha összevetjük a korábbi immunszuppresz- 
szív szerekkel, a cyclosporinnak jóval kevesebb mellék
hatása van (16).

A cyclosporin mellékhatásai: az infekciós hajlam  op
portun ista  kórokozók iránt fokozott. Súlyos infekció, 
septicaem ia, meningitis purulenta igen kevés esetben 
fordult elő.

Haematologiai mellékhatások: cyclosporin adása alatt 
nem  figyeltek meg releváns myelo-, erythro- és throm bo- 
poesisgátlást. Autoimmun betegség miatt cyclosporinnal 
kezelt 5000 beteg közül 5-nél lym phom a alakult ki. A cyc- 
losporinnl kezelt vesetranszplantált betegeknél a lym
phom a gyakorisága hasonló (17). Nem tisztázott, hogy ez 
az alapbetegség, vagy a kezelés rovására írható-e? Az aza- 
thioprin kezelés alatt is m egnőtt a neoplasiák, különösen 
a lym phom ák incidenciája. Egyes szerzők az Epste- 
in -B arr-v írust okolják a lym phom a kialakulásáért.

Gasztroenterológiai mellékhatások: a cyclosporin gast
rointestinalis elviselhetősége jó. E vonatkozásban kivételt 
képeznek a rheumatoid arthritises betegek. Nagy adag
ban a cyclosporin a kezelés első 1-2 hónapjában reverzi
bilis cholestasist idézhet elő (8,17). Bőr- és nyálkahártya
elváltozások: a betegek 20-25% -ában lép fel hypertri
chosis és ez nőknél zavaró lehet. A gingiva hyperplasiát 
szorgos dentalhigiéniával meg lehet előzni (16).

Neurológiai mellékhatások: finomhullámú, reverzi
bilis trem or több mint az esetek 10%-ában lép fel. A tre
m or függ a cyclosporin vérkoncentrációjától és a gyógy
szer elhagyása után, vagy dózisának csökkentése után 
megszűnik. Dysaesthesiák gyakran spontán múlnak. 
Vitatott, hogy a cyclosporin a gyerekek görcskészségét 
fokozza-e (15,16).

Renalis mellékhatások: a cyclosporin legsúlyosabb 
mellékhatásai a vesét érintik. Terápiás dózisban gyakor
latilag az összes esetben redukálja a glomerulusfiltrátu- 
mot, többnyire már a kezelés megkezdése utáni első órák
ban. Általában a vesefunkció 6 hónap után  konstans 
m arad, esetenként a funkciókárosodás progrediáló. A 
legtöbb beteg esetében a cyclosporin elhagyása után 1-2 
héten belül normalizálódik a glom erulusfiltrátum , rit
kán azonban csak több hónap elmúltával. A glom erulus
filtrátum  funkcionális csökkenése mellett az egyes bete
gekben strukturális elváltozások is felléphetnek (arteri- 
olapathia, a tubulusok atrophiája, interstitialis fibrosis), 
amelyek biztosan irreverzíbilisek. Csak vesebiopszia se
gítségével lehet megállapítani, hogy a vese morfoló
giailag vagy csak funkcionálisan károsodott. A vese m or

fológiai károsodása gyakoribb, ha 1. a cyclosporin dózisa 
5 m g/kg/nap; 2. magas a cyclosporin vérkoncentrációja;
3. a plazm a kreatinin kiindulási értéke több m int 50%- 
kal em elkedik (15). Gyakrabban figyelhető meg a glo
m erulusfiltrátum  csökkenése idős betegeken (65) és 
azoknál a betegeknél, akik egyidejűleg más nephrotoxi- 
kus gyógyszereket kaptak, m int pl. nem szteroid gyul
ladásgátlók és amynoglycosidok (12,32).

A tubularis károsodás következményeként a Mg 
kiválasztás nő és a szérum M g koncentrációja csökken 
(37).

Ennél súlyosabb a renalis húgysav-clearance csökke
nése és a köszvény előfordulásának megszaporodása (a 
transzplantáción átesett betegek 4-10%-ában) (15). Gya
koribb súlyosan beszűkült glomerulusfiltratio és/vagy 
diuretikus terápia alatt. Köszvényes anamnézis nélküli 
magas szérum  húgysav értékek esetén profilaktikus ke
zelés szükséges.

A cyclosporin kezelés alatti hyperkalaem iának három 
alapja van: 1. a glomerulusfiltrátum mennyiségének 
csökkenése, 2. az aldoszteron felszabadulás gátlása és 3. a 
vesetubulusok csökkent válaszkészsége aldoszteronra. A 
hyperkalaem ia hajlam akkor válik jelentőssé, ha kálium 
spóroló diuretikum okat vagy ACE-gátlókat kap a beteg 
(16).

Hypertonia az esetek 10-15%-ában fellép a cyclospo
rin  kezelés alatt. Az artériás hypertonia jól beállítható 
(12,16).

Mivel sem a cyclosporin összes hatása az immun- 
rendszerre, sem az autoim m un betegségek valamennyi 
fontos patogenetikai részlete emberben nem  ism ert, a 
cyclosporin hatásmechanizmusának eddig ism ertté vált 
részletei nem  tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy 
melyik betegségekben alkalmazható hatásosan. Ezt a 
kérdést a klinikai tanulm ányok válaszolhatják meg. Az 
eddig ism ert hatásmechanizmusok alapján a cyclosporin 
elsősorban a cellularis immunfolyamatokon alapuló be
tegségekben lehet hatásos, a humoralis immunfolyama
tokon nyugvókban kevésbé. A klinikai vizsgálatok 1983 
után indultak meg. A cyclosporin először a szervtransz
plantációban bizonyult hatásosnak. Mivel a szervátülte
tések során alkalmazott tradicionális kezelés (predni- 
solon, azathioprin, cyclophosphamid) számos autoim 
m un betegségben hatásos, joggal volt feltételezhető, hogy 
a cyclosporin autoimmun betegségekben is terápiás érté
kű. Számos betegségben próbálták ki a hatását. Ezek egy 
részében kontrollált tanulm ányok állnak rendelkezésre, 
míg a betegségek m ásik csoportjában nem  kontrollált 
közlések vannak (16,20,32).

Röviden tekintem át azokat az autoim m un beteg
ségeket, amelyekben a cyclosporin kezelést nagyobb 
kontrollált tanulmányok kapcsán végezték.

Rheumatoid arthritis. A prim er krónikus polyarthri
tis (PCP) prevalenciája 1% (36). Az elfogadott bázis
terápia (arany, D-penicillinamin, azathioprin) a beteg
séget a gyulladás megfékezésével befolyásolja. Sajnos a 
betegek fele a bázisterápiát két éven belül toxicitás, vagy 
az elm aradó hatás m iatt elhagyja (36,46). A kezelésben a 
cyclosporin-A jelent reális alternatívát. A korábbi tanul
m ányokban a CSA dózisa az 5 mg/kg-ot meghaladta. A 
betegség klinikai aktivitása csökkent, de ez együtt járt az 
elm aradhatatlan nephrotoxicitással. Az újabb tanulm á
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nyok, amelyeket vesekímélő dózissal végeztek (5 mg/kg 
alatt), klinikai javulást észleltek (ízületi duzzanat, fáj
dalom csökkenése, a funkcionális status javulása) (12, 
37). Olyan betegeken alkalmazták, akik hosszabb ideje 
voltak betegek, többnyire több bázisterápiát kaptak, 
eredménytelenül. A CSA abban különbözik más bázis
terápiától, hogy hatása korlátozott az akut fázis pro
teinekre. Placebokontrollos tanulmányok eredményei 
eddig mindössze V2 éves kezelési tartam ról állnak ren
delkezésre. A nephrotoxicitas veszélye a nem szteroid 
gyulladásgátlókkal tö rtén t (NSAIDS) előkezelés miatt 
nagyobb. Altmann szerint az alábbi rendszabályok szük
ségesek CSA kezelés bevezetésekor: kezdeti adag 3-3,5 
mg/kg/nap; 4-8 heti javulás elmaradása esetén 0,5-1,0 
mg/kg-mal történő dózisnövelés naponta, maximálisan 
5 mg/kg-ig; jó klinikai hatás esetén az adag fokozatos 
csökkentése 0,5 mg/kg-mal havonta, a minimálisan hatá
sos dózisig; hiányzó klinikai hatás esetén a gyógyszer el
hagyása 6 hónap után; a cyclosporin dózisának reduk
ciója vagy elhagyása a se-kreatinin 30%-os, kezdeti ér
tékhez viszonyított emelkedésekor. Ugyanez érvényes a 
90 Hgmm fölé emelkedő diasztolés vérnyomás esetén, ha 
nem befolyásolható nifedipinnel (15,36).

Szisztémás lupus erythematosus (SLE). 1985-ben kö
zölték az első terápiás megfigyeléseket (13). Az utolsó 40 
évben az SLE kezelésében nagy előrelépés történt. Sok 
szer áll rendelkezésre, különböző támadáspontokkal és 
mellékhatásokkal. Ez lehetőséget ad tartós, racionális ke
zelésre. A betegség kezelésének intenzivitása így nagyobb 
mellékhatások nélkül a betegség aktivitásához igazítható 
(15, 18). Enyhe, középsúlyos esetek jól befolyásolhatók 
szteroidokkal, antim aláriás szerekkel, antimetabolitok- 
kal. Súlyos esetben Genfben CSA-t adnak. Ezen kombiná
cióval különösen a szteroidok magas adagjai csökkent
hetők voltak. A fenti kombinált kezelés mellett a Cushing- 
syndrom a, osteoporosis és asepticus csontnekrózis rit
kasággá váltak. Gyerekek a növekedés károsodása nélkül 
kezelhetők voltak. A cyclophosphamid kezelés a CSA 
további intenzifikálását teszi lehetővé. A kumulatív dó
zist az ovarium ra kifejtett mellékhatások, valamint a leu- 
kemogen hatás miatt a legcsekélyebbre kellett korlátozni. 
A mellékhatások az összes rendelkezésre álló gyógysze
rek esetében dózisfüggőek. Genfben 320 SLE-es beteg fe
le jelenleg is CSA kezelés alatt áll. A nephrologusok által 
feltételezett vesekárosodások a maximálisan 5 mg/kg 
CSA mellett nem léptek fel. Igen csekély és jelentéktelen 
mellékhatásokat észleltek, ami a betegek életminősége 
szempontjából nagy jelentőségű. Újabb kezelési eljárá
sok kiértékelése van folyamatban (pl. monoclonalis an
titestek CD4 és TNF ellen, amelyek a kezelések kombiná
ciós lehetőségeit növelik) (31). Fontos közlés, hogy cyc- 
losporinnal kezelt SLE-es beteg egészséges gyereket 
szült, komplikációmentesen (9). A hazai szerzők közül 
Gergely (18) SLE-ben szenvedő 7 beteg cyclosporin-cor
ticosteroid kezeléséről számolt be.

Nephrosis syndroma, glomerulonephritis. A gyerekek 
idiopathiás nephrosis syndrom ája (szövettanilag m ini
mális elváltozás, vagy fokális glomerulosclerosis) a sú
lyos hypoproteinaemia, oedemák ellenére többnyire jól 
reagál prednisolonra. A kezelést elsődlegesen szteroiddal 
kell végezni az első 3-5 hónapban. Szteroid rezisztencia 
vagy a szteroid kezelés melletti gyakori visszaesés esetén

2 mg/kg cyclophosphamiddal folytatják a kezelést 12 
héten át. Ha így is eredm énytelen a terápia, beépítik a 
CSA-t (22,36,37). A CSA kezelés m inden nagyobb rizikó 
nélkül elvégezhető. A CSA előnye a recidívák gyako
riságának csökkenése és lehetőség a prednisolon adag
jának csökkentésére, illetőleg elhagyására. Hátránya a 
szükséges gyakori kontroll, a potenciális nephrotoxici
tas, a magas ár és a CSA-függőség. Az idiopathiás neph
rosis syndrom ában alacsonyabb adagokat adnak (3-5 
mg/kg/nap).

Felnőttkori glom erulonephritisben az átm eneti glo- 
m erulusfiltrátum  csökkenése m ellett a proteinuria meg
szűnhet. Azoknál a betegeknél, akiknél a prednisolon sú
lyos mellékhatásokkal jár, illetőleg gyakori a visszaesés, a 
CSA a terápiás arzenált gazdagíthatja (1).

Myasthenia gravis. A m yasthenia gravis kezelése tü- 
netileg pyridostigminből, thym om a gyanúja esetén thy- 
mectomiából, prednisolon adásából áll, amit refrakter 
esetekben cyclophosphamiddal és azathioprinnal egészí
tenek ki. A prednisolon nem kívánatos izomgyengeséget 
idézhet elő. Mivel hasonló m ellékhatást a cyclosporin 
nem m utat, a myasthenia gravis kezelésében potenciális 
prednisolon helyettesítő lehet (1).

Sclerosis multiplex. A cyclosporin kezelés nem m utat
kozott eredményesnek (11).

Amyotrophiás lateralsclerosis. Az előzőleg predniso- 
lonnal vagy azathioprinnal eredm énytelenül kezelt be
tegek 75%-ában viszonylag nagy adag cyclosporin (5-10 
mg/kg/nap) hatásos volt. Ha a konvencionális terápia 
hatástalan vagy sok mellékhatással jár, a cyclosporin al
kalmazható (36).

Psoriasis. A PUVA, m etotrexát, retinoid vagy szteroid 
kezelésre rezisztens esetekben a hatás a bőrelváltozások
ra drám ai lehet. A cyclosporin hatása a súlyos esetekben 
bizonyított. Egészen magas (14 mg/kg), közepes (5,5 
mg/kg) és alacsony (2,5 mg/kg) dózisokat alkalmaztak. 
Hogy melyik dózis alkalmas a hosszú távú kezelésre, még 
nem ismeretes (46).

Primer biliaris cirrhosis. A prim er biliaris cirrhosis- 
ban az azathioprin, D-penicillinam in, prednisolon, col- 
chicin és chlorambucil nem  bizonyultak hatásosnak. 
Hat beteg 1 éves kezelése során az ALP és a gamma-GT 
40%-os csökkenését, másik tanulm ányban 14 beteg kö
zül 13-ban a pruritus enyhülését észlelték. 300 betegen 
folytatnak m ulticentrikus tanulm ányt annak megálla
pítására, hogy a cyclosporin javítja-e a betegség prog
nózisát (47).

Diabetes mellitus. Az inzulin dependens diabetes 
autoim m un eredete mellett szólnak az inzulinellenes an
titestek, a mononuclearis infdtrátum ok a Langerhans- 
szigetekben és a HLA-DR3/DR4 antigének gyakori jelen
léte. 200 eset tapasztalata szerint cyclosporin kezelés alatt 
az inzulinigény csökken vagy megszűnik. Bár a diabetes 
is hajlamosít rá, nem léptek fel súlyos infekciók és vér
nyomás-emelkedés. Fő probléma a vesefunkciók rosz- 
szabbodása volt. Még nem tisztázott, hogy milyen esetek
ben érdemes a cyclosporinkezelést bevezetni. Valószínű
leg minél korábban kezdik adagolását, annál hatásosabb. 
A diabetes kezdetekor a Langerhans-szigetnek csak egy 
része károsodott. A cyclosporin kezelés jövőbeni helye 
attól függ, hogy a diagnosztikus eszköztár lehetővé te
szi-e az úgynevezett autoimmun „inzulitis” korai felis-
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m érését, még a béta-sejtek károsodását, a hyperglykae- 
m ia megjelenését megelőzően (43).

Uveitis. A különböző uveitisek egyharm adában a 
gyulladásos tünetek és a visus javulhat néhány hét alatt 
(35).

Sjögren-syndroma. Kisszámú betegen, 6 hónapon át 
végeztek kezelést. A xerostom ia 10 beteg közül 8-nál 
csökkent, a xerophthalmia, Schirm er-teszt és a parotis- 
duzzanat nem  volt befolyásolható (10).

Endocrin ophthalmopathia. H úsz beteg cyclosporin 
kezeléséről szóló tanulm ányban (a betegség tartam a 1 hó 
és 7,5 év között volt, a betegek fele előzőén prednisolon, 
cyclophosphamid kezelésben, röntgenbesugárzásban 
részesült) a terápiás hatás a cyclosporin csoportban vala
mivel jobb volt. -  Ahhoz, hogy a cyclosporin hatásosabb 
legyen, minél koraibb stád ium ban kellene használni. A 
későbbi stádiumban a lym phocytás infiltrátum  ugyan 
csökken, de a fíbroblastok és a cyclosporinra nem  reagá
ló sejtek proliferációja nő (41).

Aplasticus anaemia. A datok utalnak arra, hogy im
m unológiai mechanizmusoknak az aplasticus anaemia 
patogenezisében is szerepük van. A betegek kb. 50%-a 
reagál immunszuppresszív kezelésre. A kazuisztikákból 
és a kontrollált tanulmányokból az a következtetés von
ható le, hogy a szteroidra és az antilym phocyta-globulin- 
ra rezisztens esetekben a cyclosporin hatásos lehet (4, 
47).

A kevésbé kontrollált tanulmányokban szereplő beteg
ségek esetében az esetek egy részében jó eredm ényt írtak 
le. A közlemények túlnyom órészt kazuisztikus jellegűek. 
Ezekben a kórképekben a cyclosporin-A hatásossága 
m egerősítést igényel.

A haematologiai kórform ák közül az alábbiakban kö
zöltek jó eredményeket: idiopathiás súlyos aplasticus 
anaem ia (44); „pure red cell anaemia” (5); ITP (15); 
autoim m un haemolyticus anaem ia (41); refrakter an- 
aemiával és thrombopeniával járó  krónikus lymphoid 
leukaem ia (21); felnőttkori ciklikus neutropenia (15); 
Sezary-syndroma (15); angioim m unoblastos lym ph
adenopathia (15). A felsorolt haematologiai kórképek 
többségében autoimmun pathom echanism us játszik sze
repet.

D rám ai javulást közöltek W egener-granulomatosis- 
ban (23). Feltehető, hogy a nehezen befolyásolható, első
sorban hypersensitiv vasculitisekben a cyclosporin-A 
kezelés fordulatot fog hozni. Jó eredményekről számol
tak  még be súlyos asthm ában (37), colitis ulcerosában 
(42), M. Crohnban (38), derm atom yositisben (8).

Gyakorlati ajánlások:
Milyen autoimmun betegeknek rendeljük a cyclo- 

sporint?
1. A konvencionális te ráp iá ra  nem reagáló betegek

nek.
2. Olyan betegek szám ára, akiknél a konvencionális 

kezelés hatásos, de súlyosabb mellékhatások várhatóak, 
m int a cyclosporin terápiától.

3. Olyan betegek szám ára, akiknél bizonyítottan a 
cyclosporin kezelés hatásosabb, m int a tradicionális ke
zelés (16).

Milyen (speciális) vizsgálatokat és rendszabályokat 
kell a cyclosporin kezelés előtt bevezetni?

1. Laboratóriumi vizsgálatok: szérum K, kreatinin,

húgysav, Mg, kreatinin-clearance, teljes vizelet, GPT, ALP, 
bilirubin.

2. Rossz fogápolás és paradontosis esetén dental- 
higienés kezelés indikált.

3. Aktuális fertőzés és tuberkulózis kizárása.
4. A vérnyomás rendszeres mérése.
5. Figyelni a tremor, illetőleg a hyperthyreosis eset

leges megjelenésére (16).
Milyen kezdeti cyclosporin dózist kell választani? 

Korábban kezdeti adagnak 7-10 m g/kg-ot, fenntartó 
adagnak 3-5 mg/kg-ot javasoltak, ügyelve arra, hogy a 
fenntartó  dózis lehetőleg az 5 mg/kg-ot ne lépje túl. Űjab- 
ban a kezdeti dózist 5 mg/kg-ban szabják meg és 2 mg/kg 
fenntartó  dózist ajánlanak per os (15,16).

A kezelés során ajánlott laboratóriumi vizsgálatok és 
minimális klinikai vizsgálatok

A z orvosi kontrollok gyakorisága: m indegyik kontroll 
alkalmával szérum kreatinin meghatározás a vérben: 
30%-nál nagyobb szérum  kreatinin-clearance-et is
m ételni kell, egyébként 6 havonta kell meghatározni. A 
szérum  K-ot csak hyperkalaemia tendencia vagy antihy
pertensiv terápia változtatásakor kell ellenőrizni. A 
szérum  Mg-ot 6 hónappal a kezelés megkezdése után 
(norm ális érték esetén nem  kell ismételni), a szérum 
húgysavat csak köszvény esetén kell meghatározni. A 
vérnyom ást és a gingivát m inden kontroll alkalmával 
vizsgálni kell.

Cyclosporinszint-meghatározás autoimmun betegsé
gekben: a vérszint-meghatározás célja, hogy a terápiás 
hatást tovább lehessen javítani a mellékhatások m ini
mális szinten tartása mellett. A CSA adásakor a vérszint- 
m eghatározás indikációja hasonló, m int egyéb gyógysze
rek esetében: szűk terápiás tartomány, a klinikai hatás 
mérésére alkalmas paraméterek hiánya, rossz korreláció 
a CSA dózisa és vérszintje között: közelebbről a far- 
m akokinetika nagy intra- és interindividuális variabi
litása.

Szervtranszplantáció során ezek a kritérium ok mesz- 
szem enően teljesülnek. A CSA-szint mérés a szervátül
tetés után  az immunszuppresszív kezelés szoros részévé 
vált. A rendszeres vérszint-meghatározás révén az opti
mális terápiás dózis minimális mellékhatások mellett 
beállítható.

Autoimmun betegségekben a fenti kritérium ok nem 
teljesülnek maradéktalanul. Számos klinikai vizsgálat 
igazolta, hogy a vérszint-m eghatározásoknak az ir
reverzíbilis vesekárosodások megítélése szempontjából 
csekély a prognosztikus értéke (34). A glomerulusfiltrá- 
tum -rá ta  csökkenése dózisfüggő és ritkán több, mint 
5-10%. A CSA indukálta nephropathia rizikója 5% alatti, 
ha a CSA adagja nem haladja meg az 5 mg/kg/nap ada
got, továbbá, ha a szérum kreatinin nem  lépi túl a bá
zisérték 30%-át (10). A nephrotoxicitas rizikójának limi
tálására irányuló elővigyázatossági rendszabályok mel
lett az egyéb mellékhatások ritkák.

Nehezebb a CSA-val kezelt rheum atoid arthritises 
betegek ellentmondó adatainak értelmezése. A betegek 
vesekárosodása gyakori az alapbetegség (rheumatoid 
nephropathia) és a nem  szteroid gyulladásgátlók követ
kezményeként.

A CSA vérszint ellenőrzése autoim m un betegségek
ben  akkor javasolt, ha egyidejűleg egyéb, a CSA metabo-
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1. táblázat: Az általunk kezelt betegek diagnózis és terápiás hatás szerinti megoszlása

Diagnózis Esetszám CR
Terápiás hatás 

PR NR Mellékhatás Megjegyzés

SLE 11 3 4 4 1 gingiva

Polyglandularis
hyperplasia

autoimmun sy. 
Primer chron. poly
arthritis

1 1 —

(juvenilis: 1
PCP + drog hepatitis: 1) 2 2
Vasculitis 5 4 - 1 - 2 gyógyult

Henoch-Schönlein: 1 i
nem osztályozható; 4

Nephritis chron. 3 1 1 1 - nephrosis
nephrosis sy.; 

Chr. nephritis: 2
1 sy gyógyult

Asthma bronchiale 1 1 - - - _
Colitis ulcerosa 1 1 - -
Aplasticus anaemia + 1 2 - - - aplasticus anaemia

drog hepatitis 
Psoriasis 5 4 - - 1 cyclosporin 

érzékenység

gyógyult

Chron. lymphoid leuk-
aemia + immunhaemo- 
liticus anaemia 1 1
lymphoid leukaemia 

Angioimmunoblastos
2 - 2 - -

lymphadenopathia 1 - - 1 -
Uveitis 2 - - 2 -

összesen 36 18 8 9

CR = teljes remisszió; PR = részleges remisszió; NR = nem reagált

lizmusát befolyásoló gyógyszereket is adunk (50). Mivel 
a CSA túlnyom óan a cytochrom-P-450 rendszeren ke
resztül metabolizálódik, más, ugyancsak ezen a rendsze
ren leépülő gyógyszer a metabolizmusát befolyásolhatja. 
A CSA vérszintjét emelik: ketokonazol, diltiazem, erythro
mycin, oralis contraceptivumok. A vérszintet csökkentik: 
barbiturátok, phenytoin, Rifampicin, Nefcillin, carbama- 
zepinum. A nephrotoxicitast más, potenciálisan nephro- 
toxicus szerek (pl. aminoglycosidok, NSAID-ok) erősít
hetik és ezért a CSA-t ezekkel együtt csak nagyon indo
kolt esetekben tanácsos adni. Még ilyenkor is kérdéses a 
vérszint kontrollok prediktív értéke.

A levonható legfontosabb következtetések: a legtöbb au
toimmun betegségben a CSA-t viszonylag alacsony dó
zisban adják. Az eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy a 
terápia hatásossága és a mellékhatások jobban korrelál
nak a dózissal, m int a vérszinttel, és az esetleges dózismó
dosítás alapja a szérum kreatinin és a vérnyomás értéke. 
Rendszeres vérszintkontrollt 5 mg/kg/nap dózisnál na
gyobb adagok és speciális esetek (pl. gyógyszer-interakció 
gyanúja) indokolnak. További vizsgálatok szükségesek an
nak eldöntésére, hogy valójában mikor szükségesek vér- 
szint-meghatározások autoimmun kórképekben.

Saját beteganyag ismertetése: 1991 óta 36 esetben al
kalm aztuk a cyclosporin-A-t. Betegeink diagnózis és te
rápiás effektus szerinti megoszlását az 1. táblázatban 
tüntettük fel.

A cyclosporin indikációja az esetek túlnyomó több
ségében a konvencionális kezelési eljárások hatástalan
sága volt. Két esetben a korábbi kezelés eredménytelen
sége mellett a m ár kialakult súlyos szteroid mellékhatások 
(poroticus csigolyafractura, myopathia) tették szükséges

sé a cyclosporin alkalmazását. A kezelést 5 mg/kg/nap cyc
losporin adásával kezdtük és a fenntartó kezelést 2 
mg/kg/nap adásával folytattuk. Kezdetben, nem kielégítő 
hatás esetén, egyes irodalmi ajánlásoknak megfelelően, 
megkíséreltük a cyclosporin adagját 7,5 mg/kg/nap-ra emel
ni, eredménytelenül. Három drámain javuló beteg fenn
tartó adagját sikerült monoterápia formájában 2 m g/kg 
alá csökkenteni. A cyclosporin vérszint m eghatározást 
mindössze az első három  beteg esetében végeztük el, korán 
felismertük, hogy elvégzése rutinszerűen szükségtelen.

Átmeneti vesefunkció-károsodást és mérsékelt hy- 
pertoniát m indössze három  esetben észleltünk. Fontos
nak tartjuk hangsúlyozni, hogy egy súlyos SLE-es és He- 
noch-Schönlein-nephritises, azotémiás beteg vesefunk
ciói a kezelés hatására normalizálódtak. M ellékhatás, 
cyclosporin-allergia m iatt egy beteg kezelését kellett fel
függeszteni.

A  cyclosporint általában szteroiddal együtt adtuk. A 
szteroid adagját, egy beteg kivételével, jelentősen csök
kenteni tudtuk, sőt hat esetben mellőzni lehetett. H árom , 
csak cyclosporint kapó beteg (H enoch-Schönlein-neph- 
ritis, ismeretlen eredetű vasculitis és nephrosis syndro
ma) véglegesen gyógyult. Egy korábban szteroid + cyto- 
staticus kezelésre rezisztens, cyclosporin kezeléssel teljes 
remisszióban lévő, vulvacarcinoma miatt operált beteg 
egészséges gyereket szült.

Kezelési eredményeink sok vitatott kérdésre adnak választ.
1. A cyclosporin önmagában is hatásos lehet, nem  

szükséges m inden esetben szteroid kezeléssel tö rténő  
kombinálásra.

2. A cyclosporin m onoterápia is gyógyulást eredm é
nyezhet.
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3. A kezdeti ideális adag 5 mg/kg, hatástalanság ese
tében nagyobb adag alkalmazása sem eredményes.

4. Az alapbetegséghez társuló vesefunkció-károsodás 
nem kontraindikálja a cyclosporin adását. Jó effektus ese
tén -  az alapbetegség befolyásolása révén -  a vesefunk
ciók javulnak.

5. A cyclosporin adásakor fellépő veseműködés ká
rosodása és a tenzió emelkedése a cyclosporin adagjának 
csökkentésével + nifedipin adásával m inden esetben 
uralható volt.

Polyglandularis autoim m un syndromában és He- 
noch-Schönlein-nephritisben a világon először alkal
maztuk sikerrel a cyclosporin-A-t (4).

Új perspektívák és fejlesztések
A CSA 1983-as bevezetése óta az átültetett szervek 
túlélési rátája jelentőén javult; egy év után a legtöbb 
szerv esetében 80% feletti (46). Mivel a szerv- és a beteg
túlélési ráta nem éri el a 100%-ot, számos új kutatást 
végeznek világszerte. Célfeladatként a következőket 
jelölték meg; 1. a létező szerek hatásának optimalizálása;
2. erősebb im m unszuppresszív hatású molekulák ku ta
tása; 3. a mellékhatások csökkentése; 4. a transzplantáció 
után jobb tolerancia elérése. Valamennyi új, potenciális 
gyógyszert elsődlegesen a transzplantációban tesztelik.

Előrelépést jelent az FK 506 (Prograf) molekula, 
amellyel Európában az utóbbi években m ulticentrikus 
tanulmányokat végeztek m ájtranszplantációkban. Ha
sonló hatással van a szerv- és betegtúlélési rá tára , m int a 
CSA. Az FK 506 molekula előnye csupán a kilökődési 
reakciók gyakoriságának csökkentésében m utatkozott 
meg. A m ellékhatás-spektrum  hasonló, a vesék és a 
központi idegrendszer jelentősebb m értékben érin tet
tek. így a régebbi transzplantációs m edicinában ezt a 
molekulát csak a májtranszplantáció során alkalm azták, 
ahol a CSA nem  hozta meg a kívánt eredményt (28).

Más molekulák, m int a CHI 621, Bregunar, RS-61443, 
15-desoxypergualin és Rapamycin jelenleg csupán a kli
nikai kipróbálás stádium ában vannak. A közölt eredm é
nyek csak előzetesek (15).

Egy, a klinikai eredmények alapján rem ényteljes 
molekula az Exelon (OG-37-325) Sandimmun-Neoral. 
Jellemzői: 1. a cyclosporin csoportba tartozik; 2. a CSA 
lipophil természetével járó  felszívódási problém át sike
rült kiküszöbölni, a mikroemulziós technikával az epe- 
és tápanyagfüggőséget kedvezően befolyásolni; 3. a Sand- 
immun-Neorallal a kezelés jobban irányíthatóvá vált; 4. a 
transzplantáció után nagyobb biztonságot tesz lehetővé;
5. dózismódosítások kevésbé gyakran szükségesek; 6. a 
kilökődési reakciók ritkábbak: korai 46% szem ben a 
CSA 60%-kal, a későbbi 11%, ellentétben a CSA 20%-kal;
7. a vesetranszplantáció u táni se-kreatinin gyorsabban 
normalizálódik; 8. a betegek jól tűrik; 9. a CSA-hoz viszo
nyítva a mellékhatások természetében és előfordulási 
gyakoriságában nem m utatkoznak különbségek (45).
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STATISZTIKAI TANULMÁNYOK 

Meddő házaspárok szexuális aktivitása

Lökös Márta, Tóth Márta és Czeizel Endre dr.
Humángenetikai és Teratológiai Osztály
Országos Közegészségügyi Intézet -  WHO „Örökletes Ártalmak Társadalmi Megelőzése” Együttműködési Központ, Budapest 
(vezető: Czeizel Endre dr.)

A meddő házaspárok és kontrollként gyermeket akaró 
családtervező párok szexuális aktivitását (hetenkénti 
szeretkezés gyakoriságát) a férfi és a nő független ki
kérdezése alapján értékelték. A meddő házaspárok heti 
szeretkezési gyakorisága eggyel magasabb volt, mint a 
családtervező párokban. A jelenség döntően a meddő 
férfiak fokozott szexuális aktivitásával volt magya
rázható. Az infertilis csoportban az 1 ml ondóban 5 mil
liónál kevesebb ondósejtet tartalmazó férfiaknak szá
mottevően magasabb volt a heti szeretkezési gyakorisá
ga, mint a 20 millió/ml feletti ondósejtű, tehát normo- 
spermiás férfiakban. A meddő férfiak között elkülönít
hető volt az esetek kb. 6%-át magában foglaló szexu
álisan hiperaktív csoport (7 vagy több szeretkezés he
tente).

Kulcsszavak: Meddőség, szexuális aktivitás, oligoozospermia

Sexual activity in infertile couples. Sexual activity, i. e., 
the weekly number of sexual intercourses was mea
sured on the basis of data obtained through a separate 
personal interview of males and females in the study 
group of infertile couples and as in the control group of 
couples who just decided to have a baby. The sexual ac
tivity of infertile couples was higher (just by 1) in a 
comparison with the figure of control couples and this 
difference was significant in all age groups. This phe
nomenon was explained mainly by the higher sexual 
activity of infertile males. Thus, the sexual activity of 
males with very low sperm count (<5 million/ml) was 
higher than that of males with normozoospermia in the 
infertile study group. There was a small group (about 
6%) with sexual hyperactivity (>7 sexual intercourses 
per week) in the infertile group.

Key words: infertility, sexual activity, oligoozospermia

Az újabb nemzetközi felmérések szerint a nemzőképes 
korú (15-49 éves) nők, illetve párok 8,4%-ában kóris- 
méznek meddőséget (8). Az Optimális Családtervezési 
Szolgáltatás adatai szerint a párok kb. 20%-ában fordul 
elő nehezített teherbeesés, de később 12%-nak, orvosi 
segítséggel lesz terhessége (2). A meddő házaspárok 8% 
körüli értéke tehát Magyarországra is érvényes, és ez ha
zánkban kb. 180 ezer párt jelent. Családtervezési Tanács
adónkat is nagy számban keresik fel meddő házaspárok. 
Vizsgálatuk során szexuális aktivitásukról is megkérdez
zük őket, mivel ez is kapcsolatban állhat termékenysé
gükkel. E közleményünkben 1555 meddő házaspár sze
xuális aktivitásának fontosabb adatait hasonlítjuk össze 
az Optimális Családtervezési Szolgáltatást igénylő, gyer
meket akaró családtervező párokéval.

Vizsgálati anyag és módszer

1988 és 1992 közötti öt évben 1840 meddő házaspár kereste fel 
Családtervezési Tanácsadónkat, 42%-uk fővárosi, 52%-uk vidé
ki, 6%-uk pedig külföldi volt. Meddő házaspárnak azokat te
kintjük, akik egyéves rendszeres, fogamzásgátlás nélküli nemi 
élet ellenére sem tudják elérni a kívánt fogamzást. Az értéke
lésbe csak azokat a párokat vontuk be, akik esetében a férfi is- 
legalább egyszer megjelent tanácsadónkban. így 1559 meddő 
pár adatai álltak rendelkezésre.

A meddő házaspárok adatainak értékelhetősége miatt kont
roll csoportként az Optimális Családtervezési Szolgáltatásban

megjelent párokat használtuk fel (2, 3). E szolgáltatásban azok 
vehetnek részt, akik az egészséges gyermek születésének az 
elérése érdekében mindent meg kívánnak tenni, meddőségi 
problémájukról tudomásuk nincs (a fogamzás elmaradása egy
éves fogamzásgátlás nélküli nemi élet ellenére ugyanis kizáró 
ok) és még nem terhesek. Az 1990-ben és 1991-ben jelentkező 
1352 párt választottuk kontrollnak. Lakóhely szerinti eloszlá
suk nem tért el jelentősen a meddő párokétól (fővárosi: 54%, 
vidéki 45%, külföldi 1%).

Az ún. meddő és kontrollcsoport szexuális aktivi
tásának felderítése teljesen hasonló módszerrel történt 
(4). Az első találkozáskor, az anamnézis felvételekor, 
külön megkérdeztük a nőt és a férfit az elmúlt hónapra 
vonatkozó hetenkénti szeretkezési gyakoriságukról. Az 
1559 meddő pár közül négy nem kívánt beszámolni 
szexuális aktivitásáról, így végül is 1555 meddő pár 
adatait értékeltük. Az 1352 kontrollpár közül csak ketten 
nem kívántak ilyen szempontból nyilatkozni, további 8 
pár esetében azonban akkora különbség volt a külön- 
külön megadott értékek között, hogy őket is figyelmen 
kívül hagytuk.

A demográfiai adatok közül a férfi és nő életkorát, 
szexuális kapcsolatuk kezdetének és házasságuk, illetve 
együttélésüknek évét értékeltük. A meddő párok eseté
ben a vizsgálat eredményeképpen ismertté váló adatokat, 
így a meddőség kóroki csoportját is figyelembe vettük. A 
férfiak ondóvizsgálati eredményét is minden pár ese
tében ismertük, a spermatogram meghatározásakor a
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1. táblázat: A meddő párok fontosabb demográfiai adatai a női életkor (csoport) függvényében

Életkor
csoport

Nők Férfi-nő
életkor különbsége (év) 

X

Kapcsolat 
időtartama (év)

Kapcsolat és házasság 
közötti időtartam (év)

No. % X S.D. X S.D

-19 12 0,8 6,2 2,9 1,3 1,4 1,4
20-24 390 25,1 4,2 4,0 2,1 1,2 1,4
25-29 568 36,5 3,2 5,9 3,0 1,2 1,8
30-34 378 24,3 1,7 6,8 4,2 1,4 2,2
35-39 168 10,8 -1,0 7,9 5,1 1,8 2,8
40-44 35 2,2 -3,1 8,2 7,6 2,2 3,6
45-49 4 0,3 -3,2 1,0 1,1 2,0 2,7
Együtt 1555 100,0 2,5 6,1 4,3 1,3 2,0

WHO által ajánlott módszert alkalmaztuk (12), ennek 
részleteiről másutt már beszámoltunk (6).

A vizsgálat eredményeinek statisztikai elemzésekor a 
X2, a kétmintás Student-féle t- és Mann-Whitney-féle z 
próbát alkalmaztuk.

Eredmények

A meddő házaspárok esetében a nők átlagos életkora 
28,4±5,1, a férfiaké 30,9±6,6 év volt. A párok életkorának 
összehasonlítása szerint, minél fiatalabb a nő, relatíve an
nál idősebb a férfi (1. tá b lá z a t ) .  Viszont a 34 év feletti nők 
átlagos életkora már magasabb a partnerüknél, ami 40 év 
felett már több mint 3 évet jelent. A női életkor előreha
ladtával a szexuális kapcsolat időtartama érthetően nö
vekszik: 35 év felett kisfokú növekedés észlelhető a sze
xuális kapcsolat kezdete és a házasságkötés éve közötti 
időtartamban. A családtervező csoportban a nők és férfi
ak átlagos életkora 26,8±3,3 és 29,1 ±4,8 év volt. Az éppen 
gyermeket akaró családtervezők érthetően fiatalabbak, 
mint a meddő házaspárok. Éppen ezért összehasonlítá
sukkor mindig az azonos életkorcsoportokat, illetve 
standardizált átlagukat értékeljük.

A meddő párok 82%-ában a nő és a férfi azonos heti szeret
kezési gyakoriságot említett. A maradék részben a férfiak ál
talában valamivel többet mondtak, mint a nők. Ilyenkor a közös 
megbeszélés során értük el a „konszenzust”. Sokszor heti 1-2, 
2-3, 3-4 stb. gyakoriságot adtak meg, ilyenkor 1,5,2,5, 3,5 stb. 
értékkel számoltunk. Ugyanakkor azt is megkérdeztük, hogy ez 
melyik egész számhoz állt közelebb és a táblázatos ábrá
zoláskor ezeket az egész számokat vettük figyelembe. A kont
rollcsoport párjai között 78% adott meg azonos heti sze
retkezési számot. A maradék részben inkább a férfiak mondtak 
magasabb értéket, a különbség azonban nem bizonyult az egész 
mintában szignifikánsnak (t*> = 1,71; p = 0,09).

A nők szexuális aktivitása, vagyis hetenkénti szeret
kezési gyakorisága az életkor előrehaladtával csökkenő 
tendenciát mutat mind a meddők, mind a családtervezők 
csoportjában (2. tá b lá z a t) . A meddő csoportban a mini
mum a 35-39 éves nőkben található. A 40 éven felüli nők 
magasabb szexuális aktivitása valószínűleg fiatalabb fér
fi partnereiknek köszönhető. A családtervező csoport
ban a nők szexuális aktivitása 25 és 39 év között nem mu
tat értékelhető különbséget. A meddő és családtervező 
csoportok összehasonlítása azonban minden életkorcso
portban igazolja a meddő házaspárok magasabb sze
xuális aktivitását (U  =  14,71; p«0,001).

Férfiakban a maximális szexuális aktivitás a legfiata
labb vizsgált életkorcsoportban található mind a meddő,

2. táblázat: A nők heti szeretkezési gyakorisága az életkor 
függvényében a meddő és családtervező kontroll csoportban

Életkor
csoport

Meddő csoport Családtervező csoport
No. % X S.D. No. % X S.D.

-19 12 0,8 4,7 1,7 5 0,4 3,1 1,2
20-24 390 25,1 4,1 1,8 424 31,6 3,2 1,2
25-29 568 36,5 3,7 1,6 718 53,5 2,7 1,2
30-34 378 24,3 3,5 1,6 177 13,2 2,6 1,3
35-39 168 10,8 3,3 1,8 18 1,3 2,7 0,8
40- 39 2,5 3,8 2,2 0 0,0 - -

Együtt 1555 100,0 3,7 1,7 1342 100,0 2,8 1,2

3. táblázat: A férfiak heti szeretkezéseinek száma és szexuális 
aktivitása (heti átlag) az életkor függvényében a meddő és 
családtervező (kontroll) csoportban

Heti szeretkezések Életkor csoportok Együtt
száma -24 25-29 30-34 35-39 40- No. %

<1 2 5 12 14 3 36 2,3
1 5 20 33 18 10 86 5,5
2 4 30 51 25 11 121 7,8
3 47 205 216 107 50 625 40,2
4 34 98 97 36 15 280 18,0
5 19 74 66 31 14 204 13,1
6 6 47 26 10 3 92 5,9
7 3 5 10 2 1 21

>7 18 29 25 7 11 90 5,8

Meddő No. 138 513 536 250 118 1555 100,0
csoport % 8,9 33,0 34,4 16,1 7,6 100,0 -

Szexuális X 4,2 3,9 3,6 3,3 3,6 3,7 -

aktivitás S.D. 1,7 1,6 1,7 1,6 2,0 1,7 -

Családtervező No. 199 679 339 108 17 1342 _
csoport % 14,8 50,6 25,3 8,0 1,3 100,0 -

Szexuális X 3,2 2,9 2,6 2,9 2,6 2,9 -

aktivitás S.D. 1,0 1,2 1,1 1,5 1,2 1,2 -

mind a kontrollcsoportban (3. tá b lá z a t) . Míg azonban a 
meddő csoportban a minimum a 35-39 éves korcsoport
ban van és ezt követő 40 év feletti korosztály értéke meg
felel a 30-34 éveseknek, addig a családtervező csoport
ban a minimum a 30-34 és 40 feletti csoportokban talál
ható. A 3. tá b lá z a t  a meddő párok heti szeretkezéseinek 
az eloszlását is tartalmazza. Minden életkorcsoportban a 
heti 3 szeretkezés a leggyakoribb. Az értékek eloszlása e 
maximum körül azonban nem egyenletes (1 á b ra ) , a heti 
4, sőt 5 szeretkezés is gyakoribb, mint a 2. Viszont minden 
életkor csoportban van egy hipgraktív csoport (7 vagy 
több szeretkezés hetente), amely a teljes minta 5,8%-át 
teszi ki. Hasonló hiperaktív csoportot a családtervező
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4. táblázat: A férfiak heti szeretkezési gyakorisága az életkor és az ondósejtszám (millió/ml) függvényében. (Zárójelben azoknak a 
férfiaknak a számát jelezzük, akiknek a partnerében elváltozást nem találtunk)

Férfi életkor 
csoport No.

<1
X S.D. No.

1-5
X S.D. No.

5,1-19,9 
X S.D. No.

20-39,9 
X S.D. No.

>40
X S.D.

20-29 70 4,4 1,8 61 4,0 1,7 259 3,8 1,4 152 3,8 1,8 109 3,9 1,6
30-39 51 3,4 1,6 47 3,8 2,0 233 3,2 1,5 228 3,3 1,5 227 3,2 1,4
40- 8 3,5 1,1 8 4,7 3,5 36 3,9 2,6 30 2,0 1,0 36 2,4 0,9

Együtt 129 3,8 1,7 116 3,9 1,9 528 3,5 1,5 410 3,5 1,7 372 3,3 1,5
Jó fertilitásunak ítélt No. 96 91 194 0 0
partnerek % 74,4 78,4 36,7 0,0 0,0

párok között nem találtunk. A meddő csoport magasabb 
szexuális aktivitása a férfiak oldaláról is nyilvánvaló. 
Minden életkorcsoportban magasabb a heti szeretkezések 
száma, ami a 35-39 éves életkorcsoporttól eltekintve, 
mindig éppen 1,0-gyel múlja felül a családtervező párokét.

--------meddő férfiak

1. ábra: A férfiak megoszlása a heti szeretkezési szám 
függvényében a meddő (vastag vonal) és 
kontroll-családtervező (szaggatott vonal) csoportban

A meddőség okát 24,5%-ban a férfiakban, 36,5%-ban a 
nőkben, 25,2%-ban mindkettőjükben találtuk meg. A 
maradék 13,8%-ban az ok ismeretlen maradt. A med
dőség oka és a szexuális aktivitás közötti összefüggés 
jellemző sorrendet mutatott: a legmagasabb szexuális ak
tivitást a férfi meddőségben, közepest a kombináltakban, 
végül a legalacsonyabbat a női meddőségben találtuk. így 
a férfi meddőség és a szexuális aktivitás közötti összefüg
gés tűnt fontosnak. A férfiak ondósejtszámát ezért öt cso
portba különítettük el, és ennek függvényében értékeltük 
heti szeretkezési gyakoriságukat (4. tá b lá z a t) . Az azo
ospermia (<1 millió/ml) és a súlyos oligozoospermia (1-5 
millió/ml) fokozott szexuális aktivitással járt együtt (t~ = 
3,90; p<0,001). Az életkor hatás az azoospermiásokban 
alig, az oligozoospermiásokban nem érvényesült, mivel a 
40 év feletti férfiak heti szeretkezési gyakorisága maga
sabb a harmincas éveikben járóknál. A normospermiások 
körében viszont érvényesül a szexuális aktivitás jól is
mert csökkenése az életkorral párhuzamosan.

Megbeszélés

A demográfiai adatok közül a nők és férfiak közötti élet
korkülönbség jellemző alakulását az életkorcsoportok 
függvényében érdemes kiemelni. Az átlagos különbség 
2,5 év a férfiak javára, ami a 19 év alatti (6,2 év) és 20-24 
éves (4,2 év) női korcsoportban számottevően magasabb. 
Ugyanakkor a 35 év feletti nők idősebbek a partnerüknél 
és ez a 40 éven felüliekben már több mint 3 évet jelent. 
Úgy tűnik e csoportban a nő-férfi kapcsolatban sajátos 
személyiségjegyek („anyáskodó” vagy fokozott szexuális 
igényű nő, esetleg anya-mintát kereső férfi) játszhatnak 
szerepet. Az ilyen nők többsége azonban nem első házas
ságban élt.

A szexuális aktivitást a heti szeretkezési gyakoriság alapján 
értékeltük. Vizsgálatunknak azonban voltak metodikai gyen
geségei, így bemondásra alapoztuk a heti szeretkezések számá
nak a meghatározását; nem különítettük el a házastárs-élettárs 
mellett esetleg meglévő partnerrel, partnerekkel folytatott 
szeretkezések számát; a párok szexuális aktivitását számos 
tényező befolyásolhatja és itt csak bizonyos demográfiai adato
kat, valamint a termékenységet vettük figyelembe. Viszont ezek 
a hibák egyformán érvényesülhettek mind a meddő, mind a 
családtervező csoportban és a mindkét féltől származó infor
mációk egybeesése jelentősen emeli az adatszolgáltatás meg
bízhatóságát. A meddőségek kóroki kategóriáinak gyakorisága 
megfelel a szakirodalomban közöltekével (7,9).

A szexuális aktivitás (tehát a hetenkénti szeretkezési 
gyakoriság) elemzése anyagunkban megerősíti a jól is
mert életkor-függést. (A szexuális aktivitás és kapcso
lattartamának ugyancsak jól ismert összefüggésére itt 
nem tértünk ki). Vizsgálatunk azonban három újszerű 
felismeréssel is járt.

1. A meddő házaspárokban/okozott a szexuális aktivi
tás. Míg a családtervezők átlagos heti szeretkezési gyako
riságát 2,8-nak találtuk (4), addig ez az érték a vizsgált 
meddő csoportban 3,7 volt. Ez a többlet m in d e n  é le tk o r 
c so p o r tb a n  igazolható. A standardizált életkorra számí
tott átlag éppen heti egy szeretkezéssel magasabb a m ed
dő házaspároknál.

2. A férfiak ondósejt-termelődése és a szexuális akti
vitása között f o r d í to t t  az összefüggés: a legalacsonyabb 
ondósejtszám (0-9 millió/ml) mellett volt a legmagasabb 
a heti szeretkezési gyakoriság a meddő csoportban.

3. A vizsgált meddő csoport mintegy 6%-a ún. h ip e r -  
s z e x u d lis  (7 vagy több szeretkezés hetente). Előfordulá
suk minden életkorcsoportban észlelhető, noha arányuk 
a fiatalabb (<24 év: 13,0%) és idősebb (>40 év: 9,3%) kor
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osztályokban kifejezettebb. Ugyanakkor ezekben az élet
korokban az esetszám is kisebb. Viszont a 40 feletti rossz 
ondósejtszámú férfiak igen magas szexuális aktivitása 
különösen figyelmet érdemel. Ilyen hiperaktív csoportot 
a kontrollként szolgáló családtervezők között nem ész
leltünk.

A meddő házaspárok fokozott szexuális aktivitásának 
három magyarázata lehet. Az egyik az alacsony ondósejt- 
szám és szexuális aktivitás közötti fordított összefüggés. A 
spermatogenesis elégtelensége a herében esetleg a hor
monális működésért felelős Leydig-sejtek relatív felszapo
rodásával járhat. A Sertoli- és Leydig-sejtek egyensúlyá
nak a megbomlása lényegében meg is magyarázhatja a 
meddőségben észlelt szexuális aktivitásnövekedést. A m á
sik magyarázat átfedést mutat az elsővel. A meddő férfiak 
között van egy hiperaktív csoport, akik még a 40 év feletti 
életkoruk ellenére is igen magas szexuális aktivitásról 
tesznek tanúbizonyságot. Többségük a nagyon gyenge mi
nőségű ondójú férfiak közül kerül ki. Végül, harmadik
ként, nem zárható ki, hogy a gyermek utáni vágy miatt a 
meddő párok tudatosan fokozhatják a szeretkezések gya
koriságát a kívánt fogamzás elérése érdekében (1). Emel
lett a közös gyermek utáni vágy javíthatja a házastársi 
kapcsolat minőségét, ami a szexuális aktivitás növekedésé
ben is megnyilvánulhat. Ugyanakkor az is jól ismert, hogy 
meddő házaspárokban a sikertelenség és az orvosi kezelé
sek, illetve ezek következményei szexuális problémákat is 
okozhatnak (5,10), illetve a pszichoszociális stressz akadá
lyozhatja a kívánt gyermekáldás elérését (11,13).

A retrospektív információra alapozott vizsgálatunk 
eredményét azonban szükséges lesz prospektiv m oni

torozással is megerősíteni, mivel a kapott adatok új meg
világításba helyezhetik a férfiak nemi és nemzőképes
sége közötti kapcsolatot.
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KAZUISZTIKA

Enteralis adenovirus és csecsemőkori invaginatio

Horváth Magdolna dr., Szűcs György dr.1 és Új Mária dr.1
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika (igazgató: Méhes Károly dr.)
ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete, Virológiái Laboratórium (igazgató: Morava Endre dr.)1

A szerzők egy hat hónapos, sikeresen desinvaginált cse
csemő kortörténetét ismertetik. Az invaginatio kiala
kulásában vizsgálataik alapján az enteralis adenovírus- 
41 etiológiai szerepét tételezik fel. A vírust PCR mód
szerrel, hexon primerek alkalmazásával, Taq I és Hha I 
restrictiós enzimmel történő emésztéssel igazolták.

Kulcsszavak: enteralis adenovirus, invaginatio, PCR módszer, 
Taq I restrictiós enzim emésztése, Hha 1 restrictiós enzim 
emésztése

Enteric adenovirus infection and childhood intussus
ception. The authors investigated the data of a six- 
months old child having gone through a successful! re
duction. On the basis of these results, they have come to 
suppose that the enteric adenovirus 41 played a role in 
the course of the intussusception. The detection of the 
virus was verified through PCR, the application of he
xon primers and by the restrictive enzyme analysis of 
Taq I and Hha I.

Key words: enteric adenovirus, childhood intussusception, 
PCR detection, restrictive enzym analysis of Taq I and Hha I

Az adenovirus (Ad) a rotavirus mellett a második jelen
tős etiológiai tényező a csecsemő- és kisdedkori virális 
eredetű gastroenteritisekben (1,9,11,13,14,15).

A diagnosztikus lehetőségek bővülése (monoklonális 
ellenanyag használata, virális-DNS restrikciós enzimmel 
történő analízise, „293”-as szövettenyészet alkalmazása, 
valamint a PCR technika) tette lehetővé az enteralis ade- 
novírusok (EAd-ok) azonosítását. Az EAd-ok okozta has
menéseket a „bonyolult” kimutatású Ad-ok okozzák. 
Ezek két szerotípusba, az Ad40 és Ad41-be sorolhatók (8, 
14).

Az invaginatio leggyakrabban a két év alatti korcso
portban fordul elő, és az erős bélmozgások (enteritis), 
vagy valamilyen, a betüremkedést elősegítő lokális elvál
tozás, mint vezérpont (példázul Meckel-diverticulum, 
polyp, duzzadt Peyer-plack, vérzés a bélfalban) szerepel
het, mint hajlamosító tényező (12).

A szerzők esetük kapcsán az EAd lehetséges etiológiai 
szerepéről számolnak be az invaginatio kialakulásában.

Esetismertetés

A hat hónapos fiúcsecsemő anamnézisében egy napja fennálló 
híg, nyálkás, majd véres székletürítés szerepelt. Felvétele napján 
négy alkalommal hányt, időnként nyugtalan lett, lábait felhúz
ta. Kielégítő állapotban, kissé sápadtan került felvételre. A has 
jobb oldala nehezebben volt betapintható, de défense muscu- 
laire nem volt. Rectalis vizsgálattal ribizlidzsemszerű váladék

Rövidítések: AD = adenovirus; EAd = enteralis adenovirus; 
Ad40 = adenovirus 40 serotypus; Ad41 = adenovirus 41 serotypus; 
PCR = polymerase chain reaction; EIA = enzyme immunoassay

ürült. Laboratóriumi eredményei a következők voltak: süly- 
lyedés 68 mm/óra, fehérvérsejt 9,8 x 109/1, haemoglobin 5,9 
mmol/1, haematocrit 0,30, C-reactiv protein 10 mg/1 alatt. A vér 
pH, a nátrium, a kálium és az urea nitrogén normál tartomány
ba esett.

A klinikai kép alapján az invaginatio alapos gyanúja ve
tődött fel. Hasi ultrasonographia történt, amely során a colon 
ascendensben kokárdatünetet észleltünk. Nátrium-klorid-ol- 
dat beöntésekor az invaginatum viszonylag gyorsan haladt a 
coecumig. A coecumnál, illetve a terminalis ileum kacsban 
hosszú ideig nem változott a kép, a betüremkedett bélkacs nem 
mozdult. Negyedórás várakozás után az invaginatiós kép 
megszűnt, a vékonybelekben is megjelent a folyadék. A sikeres 
desinvaginatio után a csecsemő állapota gyorsan javult, nem 
hányt, jól itatható volt. Négynapos ápolást követően gyógyul
tan távozott.

A széklet bakteriológiai leoltása negatív lett, viszont a vi
rológiái vizsgálat pozitív eredményre vezetett.

A székletből „293” sejttenyészetre történt leoltás után, anti- 
hexon nyúlsavóval végzett immunfluorescens vizsgálattal ade- 
novírusokat lehetett kimutatni. Mivel a vírust nem sikerült sza
porítani, PCR módszerrel, általános hexon primerek alkal
mazásával vált csak lehetővé -  az Ad bizonyításán túl -  annyi 
viralis nucleinsav nyerése, aminek Taq I restrictiós enzimmel 
történő emésztése igazolta az EAd típusba tartozást (2). Jelen 
tudásunk szerint a hexon primerpárral előállított 301 bp 
nagyságú ampligent csak EAd eredet esetén képes emészteni a 
Taq I restrictiós enzim az ismert 49 humán Ad hasonló PCR ter
méke közül (3). A Hha I restrictiós enzim alkalmazásával iga
zolható volt az is, hogy az izolált Ad EAd41 serotypusú (Lábra).

Megbeszélés

Ma már jól ismerjük az EAd okozta gastroenteritis kli
nikai jellemzőit. Az incubatiós idő 8-10 nap, a vizes szék
let a vezető tünet, a diarrhoea 7-8 napig tart. Az Ad41 ál
tal okozott hasmenés elhúzódóbb, mint az Ad40 által
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1. ábra: EAd41 kontroll törzs (1-4) és a betegből izolált vírus 
(5-7) összehasonlító vizsgálata. Ad jelenléte igazolható a 
301bp nagyságú ampligen kimutatásával Ad-hexon 
primer-párral végzett PCR reactioban (1 és 5). Az ampligen 
Taq I restrictios enzim emésztésével az EAd (2 és 6), míg a Hha 
I restrictios enzim emésztéssel az EAd41 (3 és 7) típus 
bizonyítható. Mvn I restrictios enzim emésztéssel EAd41-re 
jellemző kép (4); 123bp DNS „ladder” marker, GIBCo-BRL (M). 
1% SeaKem/2,5% NuSleve agaróz gélben, TBE puffer, pH 8,0 
alkalmazásával történt a futtatás, és ethidium bromid festés és 
UV megvilágítás (321 nm) mellett készült a felvétel

okozott. Hányás a betegek 45%-ában fordul elő, m íg láz 
40-90% -ban észlelhető (8,13,15).

Az invaginatio kialakulásában a megelőző infectio 
szerepéről több közlemény is beszámol (4, 7, 10). Egy
idejű felső légúti infectio vagy gastroenteritis az invagi- 
natiós esetek 20%-ában fordul elő (6). Egyesek a vírusos 
gastroenteritisek leggyakoribb előfordulásának idején 
észlelték az invaginatiók megszaporodását (5). A m egna
gyobbodott nyirokcsomó, amelyet korábban m űtéti 
megoldása során észleltek, szintén infectio m ellett szól 
(7,10).

A nem  enteralis Ad-ok és az invaginatio feltételezett 
összefüggéséről már beszám oltak (4,5,7,10).

Mivel az EAd40 és EAd41 gyakori oka a csecsemő- és 
kisdedkori hasmenéseknek, feltételezhető volt, hogy eti- 
ológiai szerepet játszhat az invaginatio kialakulásában.

Bhisitkul és munkatársai (5) az EAd40 és EAd41 sze
repét vizsgálták az intestinalis invaginatióra gyanús ese

tekben. A tanulm ányozott 63 esetből 25 gyermeknél bá- 
rium os vizsgálattal igazolták az invaginatiót, míg 38 eset
ben az nem  volt bizonyítható. EAd egyik csoportban 
sem volt kim utatható típusspecifikus monoklonális an
titestet alkalmazó EIA módszerrel. A 25 igazolt invagi- 
natiós betegükből viszont 5 esetben (20%) nem  enteralis 
Ad-ot tudtak kim utatni, a kontrolinál talált 4%-kal szem
ben.

Mivel esetünkben az EAd kimutatható volt, úgy gon
doljuk -  az EAd fertőzésnek megfelelő általános klinikai 
képet is tekintve - ,  hogy van bizonyíték arra a korábbi, de 
eddig nem  igazolt feltételezésre, hogy az EAd-ok is sze
repet játszhatnak a csecsemő- és kisdedkori invaginatio 
kialakulásában.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetét mondanak 
Bráda Csillának a vírusok tenyésztésében és a nucleinsav pre
parálásában nyújtott pontos munkájáért.
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Adenoviral diseases in children: a study of 105 hospital cases. 
Pediatrics, 1985, 76, 79-83. -  12. Schuler, D.: Gyermekgyó
gyászati diagnosztika és terápia. Medicina, Bp., 1987.240 old. - 
13. Shinozaki, T, Fujita, Y, Araki, K. és mtsai: Clinical features of 
enteric adenovirus infection in infants. Acta Paediatr. jpn., 
1991, 33, 623-627. -  14. Van, R., Wun, Ch-Ch., O’Ryan, M. L. és 
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(Horváth Magdolna dr., Pécs, József Attila út 7.7623)

A z orvostudomány, az orvosi gyakorlat új és szenzációs eredményeinek „közhírré tétele” megnyugtatóan hat 
az orvostudomány rohamos fejlődését, a „csúcstechnika” korszerű alkalmazását illetően. Ez nemcsak elfedi a 
beszűkült, kurativ medicina világszerte, de nálunk különösen jelentkező elégtelenségét, de még fokozza az 
emberekben az orvostudomány mindenhatóságának érzetét.

Levendel László
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI

Sheffieldi veszélyeztetettségi és ke
zelési táblázat cholesterincsökkentés 
céljára a coronariabetegségek el
sődleges megelőzésében. Haq, I. U. és 
m tsai (Section of Clinical P har
macology and Therapeutics, D epart
m ent of Medicine and Pharmacology, 
Royal Hallamshire Hospital, Sheffield 
U K.): Lancet, 1995,346,1467.

A cholesterinszint csökkentésének a 
fontossága ism ert a koszorúér-be
tegségek megelőzésében. Végrehajtá
sát azonban akadályozta a diéta cse
kély hatása a cholesterinszintre, va
lam int az aggodalom , hogy a lipid- 
csökkentő szerek jó hatását ellensú
lyozhatja a noncoronariás halálozás 
növekedése. A Scandinavian Simvas
tatin Survival Study (4 S tanulmány) a 
kérdést a lipidcsökkentő kezelés ja 
vára döntö tte  el. A m yocardialis in 
farctus túlélőinek, ha cholesterinszint - 
jük  eléri vagy m eghaladja az 5,5 
m m o l/l-t, hydroxym ethylglutaryl- 
coenzym  A (HMG-Co-A) reductase 
inhibitor kezelésben (pl. Simvastatin) 
kell részesülniük. Fontos kérdés, hogy 
ezek a tények kivetíthetők-e a pri- 
m aer prevencióra. A szerzők úgy vé
lik, a HMG-Co-A reductase inhibitor 
kezelés kiterjeszthető a prim aer pre
vencióra is, de azoknak kell kapniuk, 
akik veszélyeztetettsége eléri vagy 
meghaladja a 4 S tanulm ányban kezelt 
betegek veszélyeztetettségét. Vannak 
olyan vascularis érintettséggel még 
nem  rendelkező betegek, akik ve
szélyeztetettsége m agasabb lehet, 
m int egy postinfarctusos betegé. A 
prim aer prevencióban végzett choles- 
terincsökkentő kezelés kulcsa tehát a 
megfelelő betegkiválasztás lenne. A 
probléma azonban az, hogy a gyakor
ló orvos hogyan tudja ezeket gyorsan, 
egyszerűen kiszűrni. A szerzők ebben 
k ívánnak segítséget nyújtani táb lá
zatukkal. Ebben szám ításba veszik a 
beteg korát, nemét, a hypertonia, do
hányzás, diabetes, ill. balkam ra-hy- 
pertrophia meglétét vagy hiányát, ill. 
a rizikótényezők kom binációját. A 
szerzők m egem lítik, hogy a choles
terinszint coronariabetegségre vonat
kozó predictiv értéke sokkal nagyobb, 
ha a többi rizikófaktorral való össze

függéseit is figyelembe vesszük. A 
táblázat összeállításánál logikai reg- 
ressiós egyenletet használtak . Ha a 
megfelelő sorok m etszéspontjában 
található bejegyzett cholesterinérték, 
akkor azoknál, akiknek a choles- 
terinszintje ezt eléri, vagy m eghalad
ja, indokolt a HMG-Co-A reductase 
inhibitor kezelés, m ert a co ro n aria 
betegség okozta halál veszélye na
gyobb, m in t évi 1,5%. Ha a táblázat 
nem  tün te t fel cholesterinértéket, a 
várható évi halálozás 1,5% alatt van és 
c h o le s te r in sz in t-m e g h a tá ro z á s tó l 
akár el is tekinthetünk. A táblázatból 
kitűnik  a férfiak nagyobb veszélyez
tetettsége, a kor szerepe és az is, hogy 
az em lített veszélyeztetettségi szint 
eléréséhez általában más riz ikó té
nyezők is szükségesek. Férfiak 52, nők 
54 év alatt, ha nincs vascularis be
tegségük, általában valószínűtlen, 
hogy a kritikus 1,5%-os veszélyez
tetettséget elérjék, cholesterinszinttől 
függetlenül. Ugyanakkor 60-70 éves 
em berek esetén bizonyos esetekben 
még az 5,5 mmol/1 cholesterinszint is 
m agasnak ítélhető, mely kezelést 
igényel.

A szerzők még egyszer k ih an g sú 
lyozzák, hogy ajánlásaik a prim aer 
prevencióra vonatkoznak. Secunder 
prevenció esetén szigorúbb a rizikó 
megítélése.

Pap Sándor dr.

Halolaj hatása a szívfrekvencia varia
bilitására myocardialis infarctuson 
átesett egyéneknél: egy kettősvak, 
randomizált, ellenőrzött vizsgálat.
Christensen, J. H. G ustenhoff, P., 
Korup, E. és mtsai. (Endokrinológia, 
Aalborg, Dánia):, BMJ., 1996,312,677.

Az n-3 típusú többször telítetlen zsír
savak (PUFAs) (pl. halolaj) antia- 
therogén hatásáról szám talan vizs
gálat ism ert. Akut m yocardialis in 
farctuson átesett egyéneknél a ren d 
szeres halolajfogyasztás hatására  
29%-os csökkenés jelentkezett az össz- 
halálozásban. A szerzők a diétás n-3 
PUFAs esetleges antiarrhythm iás ha
tását vizsgálták m yocardialis infarc- 
tust túlélő egyéneknél. Az 55 ré sz t
vevőből, akik 75 éven aluli, pacem a

ker, állandó tachyarrhythm ia és egyéb 
súlyos nem  cardialis betegség nélküli 
infarctusos betegek voltak, 49 (26 
halolajat [5,2 g/nap] szedő és 23 kont
roll [olívaolaj] fejezte be a 12 hetes 
vizsgálatot. 24 órás Holter készült a 
vizsgálat előtt és a végén. A vizsgálati 
végpont a szívfrekvencia variabilitása 
volt. A m ért param éter a 24 óra alatti 
közép RR távolság és az össz-norm ál 
RR távolság standard  deviációja volt. 
Az eltérő m orfológiájú QRS kom p
lexusokat k izárták  az elemzésből. Az 
eredmények értékelése az össznormál 
RR távolság stan d ard  deviációjának 
szignifikáns em elkedését m uta tta  a 
halolajat szedő csoportban a kontroll 
csoporthoz képest (124 ms vs. 105 
ms). Az n-3 PUFAs tehát egyértel
műen emelték a szívfrekvencia varia
bilitását a m yocardialis in farctust 
túlélő populációban , amely klinikai 
jelentősége abban áll, hogy ez a foko
zott parasym path icus szívtónus vé
delm et nyú jthat a kam rai arrhy th - 
miákkal szem ben. A magas rizikójú  
betegeknek ado tt béta-blokkolók 
vagy ACE gátlók a javuló hosszú távú 
túlélési m utatókkal egyidejűleg szin
tén emelték a szívfrekvencia variabi
litását. A szerzők vizsgálati eredm é
nyeikkel ú jabb bizonyítékot szolgál
tattak  az n-3 telítetlen  zsírsavak a n 
tiarrhy thm iás hatásáról, amely sze
repet játszhat a myocardialis infarctus 
okozta m ortalitás csökkentésében.

[Refi: A m agyarországi cardiovas
cularis mortalitási adatok és a külön
böző okokból teljesen elégtelen secun
der praeventio ismeretében igen fo n 
tos diétás lehetőségre hívja fe l a figyel
met e vizsgálat. A halolaj kedvező an
ti-thromboticus és anti-atherogén ha
tásáról már tudtunk,, most ez további 
praeventív cardialis tényezővel bővült. 
Persze nem szabad elfelejteni, hogy 
nem m inden forgalom ban lévő halo- 
laj-kapszulában van hasznos fo r 
mában és mennyiségben a halolaj m a
ga. Továbbá nem  záru lt le az a p o 
lémia, amely a többször telítetlen zsír
savak esetleges fo ko zo tt oxidálódá- 
sáról és így egyben atherogén hatá
sáról zajlik (dohányosok!). Éppen az 
utóbbiak m iatt a vizsgálat apró szép
séghibája, hogy a kontroll csoport 
telített zsírsav helyett olívaolajat ka
pott, amely m in t egyszer telítetlen  
zsírsav, sokak szerint hatékonyabb an
ti-atherogén szer, m int a többször te
lítetlen zsírsavak maguk.]

Reiber István dr.
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_A gyermekek étkezési szokásai
nak és fizikai aktivitásának jav ítá 
sára irányuló kísérlet eredm ényei. 
(Gyermek-, és serdülőkori k ísérlet a 
cardiovascularis egészségért [CATCH]). 
Luepker, R. V., Perry, C. L , McKinlay, S. 
M., és m tsai (Division o f  E pide
miology, University of M innesota  
School of Public Health, 1300 S. Se
cond St. Sute 300, M inneapolis, MN 
55455, USA): JAMA, 1996,275,768.

A fejlett országokban, így az USA-ban 
is a cardiovascularis (CVD) m eg
betegedések vezető halálokként sze
repelnek. A CVD előidézésében a 
lakosság életmódjával járó különböző 
kockázati tényezők, m int a d o hány
zás, a túltáplálás, a nagy telíte tt zsír-, 
és a nagy sóbevitel, a m ozgásszegény 
életm ód játszik jelentős szerepet. Az 
életm ód és a táplálkozási m agatartás 
gyermekkorban alakul ki és elősegíti, 
illetve gyorsítja az atherosclerosis k i
fejlődését.

Az amerikai életforma, a kockázati 
tényezők nagy száma populációs 
szin tű  prevenciós stratégia k ido lgo
zását teszi szükségessé, am it a foko
zott kockázatú csoportoknál egyéni 
intervencióval kell k iegészíteni. A 
szerzők az iskolát tartják  a legalkal
m asabb közegnek a megelőzési prog
ram  megvalósítására.

Kalifornia, Luisiana, M innesota  és 
Texas 96 állami elemi iskolájában 
5106 különböző etnikai csoporthoz  
tartozó, különböző körülm ények kö
zött élő 3. osztályos diáknál végeztek 
vizsgálatot a 1991/92. és a 1993/94. 
iskolai évben. A vizsgálat kezdetén  a 
gyermekek átlagéletkora 8,76 év volt. 
56 iskolában alkalm aztak in te rv en 
ciót, 40 iskola szolgált kontrollként. 
M ind az 56 iskolában
-  megváltoztatták az iskolai étkezés

nél az ételek zsírta rta lm át (csök
kentették),

-  bevezették az egészségm egőrző is
meretek oktatását,

-  növelték a gyermekek fizikai ak ti
vitását,

-  28 iskolában a fen tiek  m ellett a 
családtagokat is bevon ták  a prog
ram ba (csökkenteni k íván ták  az 
egész család zsírbevitelét és növelni 
fizikai aktivitásukat).

A közétkeztetésben dolgozók minden 
iskolaév elején egynapos, a tanárok 
másfél napos továbbképzésen vettek 
részt.

Az intervenciós p ro g ram  eredm é

nyeként az iskolai étkezésben az 
zsírenergia 38,2%-ról 31,9%-ra csök
kent. (A kontro llcsoportban  38,9%- 
ról csak 36,2%-ra.) A fizikai aktivitás 
intenzitása m egnőtt és több időt for
dítottak mozgásra, sportolásra, m int a 
kontro llcsoportban. Az egyéni szá
m ításnál kezdetben a bev itt energia 
32,7%-a, a vizsgálat végén 30,3%-a 
szárm azott zsírból. A kon tro llcso 
portnál ez a szám 32,6%, illetve 32,2% 
volt.

Az intervenció képes volt m ódosí
tani az étkezés z s írta rta lm át, a tá p 
lálkozási ism eretek szin tjét, a gyer
mekek fizikai aktivitását, és javította a 
gyerm ekek ételválasztási gyakorlatát 
és növelte a sport iránti igényt. Ahol a 
családtagokat is bevonták a program 
ba, ott kifejezettebb volt a pozitív vál
tozás.

A két csoport között nem  volt kü
lönbség a testméretek, a vérnyomás, a 
szérum  összkoleszterinszint alakulá
sában.

[Ref: M agyarországon a lakosság 
CVD kockázati tényezőinek átlag
értékei a kritikus értéket m eghalad
ják, ezért nálunk sem elég csak a foko
zott kockázatú csoportok egészségi ál
lapotának a javítása. H azánkban az 
OÉTI szervezésével és irányításával 
végeztek két budapesti általános is
kolában 491 gyerm ekre kiterjedő in
tervenciós vizsgálatot. Barna M.: Risk 
and Prevention o f CHD in Childhood. 
Ed. JC. Somogyi, Gy. Bíró, D. Hötzel: 
N utrition  and Cardiovascular Risk -  
Bioi. Nutr. Diéta: Basel, Karger, 1992. 
vol. 49. pp. 36-46.]

Barna Mária dr.

A mucoviscidosis praenatalis szű
rése: 5 év tapasztalatának értékelése.
Brock, D. J. H. (Human Genetics Unit, 
U niversity of E dinburgh, W estern 
G eneral Hospital, E d inburgh  EH4 
2XU UK): Lancet, 1996,347, 148.

A m ucoviscidosis a leggyakoribb 
öröklődő betegség a kaukázusi po
pulációban, mely az életkilátásokat 
jelentősen befolyásolja. Gyakorisága 
1:2000, a betegségért felelős gént már 
1989-ben lokalizálták. Mivel a beteg
ség autoszom ális, recesszív módon 
öröklődik , ezért felvetődik annak a 
lehetősége, hogy a nem  beteg, de a 
m utáns alléit hordozókat szűréssel 
detektáljuk. Arányuk a populációban

elérheti a 4% -ot is. Abban az esetben, 
ha mindkét p a rtn e r hordozza a hibás 
alléit, fokozott igény jelentkezik a pre- 
natalis diagnózis felállítására és a ter
hesség m onitorizálására. Két lehet
séges m ódszer kínálkozik a szűrésre: 
a „kétlépéses” modell alkalmazásánál 
először a nőket szűrik, abban az eset
ben, ha a nő hordozó, sor kerül a p a rt
ner szűrésére is. H átránya az, hogy 
nem egy időben  tö rtén ik  a két vizs
gálat, valam int a partner elutasíthatja 
a vizsgálatban való részvételt. Ezzel 
szemben az ún. „párok” vizsgálatánál 
mindkét résztvevő beleegyezését adja 
a vizsgálathoz, értesítést csak abban 
az esetben kapnak, ha a kockázat m a
gas, vagyis m indketten  hordozzák a 
mutáns gént. Legtöbb esetben elég az 
egyik fél vizsgálata, ugyanis, ha az 
eredmény negatív, akkor nincs szük
ség további vizsgálatokra.

A szerző 1990 októberétől 1995 m á
jusáig végezte vizsgálatait Edinburgh 
két kórházában. Először kísérleti jel
leggel a „kétlépéses” m odellt alkal
mazta, m ajd a „párok” vizsgálati m o
dellre té rt át, 1994-től pedig az utóbbi 
modell m in d k é t kórházban ru tin 
eljárássá vált. A vizsgálati p e rió 
dusban 25 222 beteg kereste fel a szak- 
rendeléseket, 22 601 esetben ajánlot
ták fel a szűrővizsgálat elvégzését, 
ugyanis a betegek 10%-a csak a 18. 
terhességi hé t betöltése u tán  je len t
kezett. 5067 (20%) elutasította a rész
vételt, így az összes beteg 70%-a 
került szűrésre  (71% a „kétlépéses”, 
ill. 69% a „párok” módszernél). 22 pár 
esetében igazolták a 25%-os kockáza
tot, 20 p ár igényelte a praenatalis d i
agnózis felállítását. 27 terhességnél 
került erre sor, 8 esetben a foetus érin
tett volt. Ezekben az esetekben a ter
hességek term inálására került sor.

M indezek alapján az ún. párv izs
gálat lá tszik  előnyösebbnek gazda
ságilag és em ocionálisan is. Ha az 
érintett p á r meg kívánja tudni, hogy 
melyik fél hordozza a m utáns gént, 
akkor e rre  term észetesen lehetősége 
van, de ilyen irányú bátorítást a szer
ző nem  javasol. Gazdasági szem pon
tokat figyelembe véve az individuális 
4%-os gyakoriság 0,1%-ra csökken, 
ha a párokat, m int szűrendő egységet 
tekintjük. M inden egészséges em ber 
m utáns géneket hordoz. A legtöbb 
em ber sem m it nem  akar tudn i a 
genotípusáró l, kivéve a rep roduk
cióval összefüggésben, m ikor a part
ner hordozó  státusa fontossá válik.
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Ezért a párorientált praenatalis szűrő- 
vizsgálatok jó lehetőséget kínálnak 
autoszomális, recesszív m ódon örök
lődő betegségek lehetőségének feltá
rására.

Érti Tibor dr.

Zimbabwében túlzásba vitték a jód- 
pótlást. Meijer Van Putten , J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140,109.

Zimbabwe lakossága m ég nem régi
ben komoly jódhiányban szenvedett. 
1991-ben azonban m egkezdték a 
golyva, kretenizmus és jóddeficientia 
megelőzését. Törvény írta  elő az em
beri fogyasztásra szolgáló só jó- 
dozását, kilónként 30-90 mg jódot ad
tak  a sóhoz, azóta azonban  a hyper
thyreosis tüneteit m utató betegek szá
ma egyre növekedik, jelentik  zimbab
wei és am erikai ku ta tók  a The Lan- 
cethez ír t  levelükben ( 1995, 346, 
1563-4.). A problém a akkor került a 
köztudatba, am ikor a harare-i köz
ponti kórházban az orvosok jelentet
ték, hogy hyperthyreosis új eseteit 
észlelték a kórházi betegeknél, 1991- 
ben  89-ről a szám uk 186-ra szapo
ro d o tt 1994-ben. 1995. jún iusig  már 
92 esetet észleltek, a következmények, 
főleg pitvarfibrillatio  m ia tt 14 beteg 
halt meg. A zimbabwei egyetem vizs
gálata a H arvard University Medical 
Schoollal együtt k im uta tta , hogy a 
vizelet jódtartalm a az ország több ré
szében 1000%-al megemelkedett az új 
törvény életbelépése után. Voltak ke
let- zam babwei részekben olyan vi
dékek, melyekben a vizelet jódtartal
ma 1990-ben literenként 20 mg-ról 
283 m g-ra szökött fel 1993-ban. A 
WHO minimálisan 100 mg jódot java
sol literenként. A vizsgálók szerint 
nem kizárható, hogy a hyperthyreosis 
szaporodása sok esetben csak lát
szólagos és a megjavult diagnosztika 
eredményezte, de ez nehezen képzel
hető el, m ert a thyreotoxicosis tö r
ténelm ileg is ritkán  fordul elő, az 
afrikai lakosságnál. H asonló problé
m ákkal találkoztak Tasm aniában is, 
ahol thyreotoxicosis esetek fordultak 
elő a kenyér kötelező jódozásának 
bevezetése után. A levélírók szerint 
m inden jel arra mutat, hogy Zimbab
wében is hasonló a helyzet, de a be
küldött levélben említés sem történik, 
hogy az ország egyes részeiben miért 
olyan enorm is az élelemben m ért jód

mennyisége, így m egm agyarázhatat
lan  m arad, hogy a pékek bánnak-e 
bőkezűen a sóval, vagy az em berek 
sózzák-e túl az ételeket, vagy a sóhoz 
ad tak-e tú l sok jódot? A levélírók 
hangsúlyozzák, hogy a jódpótlásnak a 
törvényben elő írtnak kell lennie és a 
lakosságnál a vizelet jódtartalm át el
lenőrizni kell a jövőben is.

Ribiczey Sándor dr.

PERINATALIS KÉRDÉSEK

Többszörösen a nyakra csavarodott 
köldökzsinór és a szülés közbeni 
szövődmények. Larson, J. D. és mtsai 
(D epartm en t of O bstetrics and Gy
necology, P. O. Box 26901, 4SP10, 
Oklahoma City, OK 73190, USA): Am. 
J. Obstet. Gynecol., 1995,173,1228.

A szerzők két év alatt 8565 szülést ta 
nulmányoztak, közülük 2191 (25,6%) 
esetben volt a köldökzsinór egyszer a 
nyak  köré csavarodva és 326 (3,8%) 
esetben többször. A többszörös nyak 
kö ré  csavarodás gyakoribb volt a fe
hérekben  és a fiúkban. A köldökzsi
n ó r nagyobb szám ú nyakra csavaro
dása átlagosan kisebb születési súllyal 
és kevesebb m akroszóm iás magzattal 
társult. A köldökzsinór pH szignifiká
nsan  kisebb volt, de születés közbeni 
elhalás, a kisebb 5 perces Apgar-érték 
nem  volt gyakoribb. A születési súly 
csak a 4-szer nyakra csavarodott köl
dökzsinór csoportban  volt szignifi
kánsan  kisebb (2934+625 g). Ezeknek 
szignifikánsan több súlyos variabilis 
és késői deceleratiós epizódjuk 
(50% ), m econium os magzatvizük 
(66,7% ), m űtétes hüvelyi szülésük 
(33,3%) és császárm etszéssel szüle
tésü k  (16,7%) volt, m in t azoknak, 
akiknek a köldökzsinórja csak 2-szer 
csavarodott a nyak köré. Akiknek a 
köldökzsinórja négyszer csavarodott 
a nyakra, kisebb volt az 1 perces Ap- 
gar-értékük, m int akiknek kevesebb- 
szer. Az 5 perces Apgar-érték azonban 
a négyszeres csavarodás ellenére is >7 
volt.

A szívműködés frekvencia és a szív
volum en heveny kom pressziónál 
csökken. Ha azonban a nyomás nem 
ta rt soká, a magzat a szöveteket el tud
ja lá tn i oxigénnel a saját tartalékaiból. 
Ha a kom presszió oldódik, a felgyü
lem lett szén-dioxid a lepényen ke
resz tü l gyorsan távozik. Az összes

újszülött élve született, a respiratiós és 
kevert köldökzsinór a rte ria  acidae- 
m ia javult az újszülöttek gyors ven- 
tilációja következtében.

Jakobovits Antal dr.

Magzati vesemedencetágulat: mindig 
„fiziológiás”? Adra, A. M. és mtsai (De
p artm en t of O bstetrics an d  Gyne
cology [R-136], P. O. Box 016960, 
Miami, FL 33101, USA): Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1995,173, 1263.

A szerzők 5 év alatt 84 pyelectasiás 
m agzatot m utattak ki. Az általuk 
m egszabott kritérium ok: a vesem e
dence an teroposterior á tm érő  a 33. 
terhességi hét előtt ä 4 m m -es és az 
után a  7mm-es. Az anteroposterior > 
10 m m -es átm érő esetén m ár hyd- 
ronephrosisnak  m inősítették . 16 
m agzatot k izártak  a vizsgálatokból, 
mivel a születés utáni követés hiányos 
volt. A m aradék 68 magzat közül 41- 
nek (60%) kétoldali és 27-nek (40%) 
egyoldali pyelectasiája colt. A veseme
dence m axim ális tágulata a 36,4 
(28-41) héten volt. A magzatvíz térfo
gat 64 (94,2%) esetben norm ális, 2 
(2,9%) esetben nagyobb és 2 (2,9%) 
esetben kevesebb volt. Az átlagos ges- 
tatiós kor szüléskor 39,5 (30-42) hét 
volt. 48 (70,0%) fiú és 20 (29,4%) lány 
volt, a fiú/lány hányados 2;1.21 (31%) 
m agzat pyelectasiája m éhen belül 
spontán  oldódott: a kétoldali gyak
rabban (39%-ban), m int az egyoldali 
(18% -ban). Megszületés u tán  a be
tegek többségét (87%) csak m egfi
gyelték: ellenőrizték a vesefunkciót, 
an tib io tikum  profilaxist, v izeletana
lízist és kórokozótenyésztést végeztek 
kéthavonként. Csak 4 (13%) beteget 
kellett m egoperálni. 24 gyerm eket 
követtek 3 éves korukig. M indnek 
norm ális vesefunkciója volt, a 4 ope
ráknak is.

A szerzők tapasztalatai szerint a > 8 
mm-es anteroposterior m edenceát
mérő esetén megfelelő urológiai k i
vizsgálás szükséges a megszületés után.

Jakobovits Antal dr.

A magzat béltágulata. Richards, C., 
Holmes, S. J. K. (Department of Pae
diatrics, S t George’s Hospital, Blackshaw 
Road, London SW17 OQT, Anglia): 
Arch. Dis. Childh. 1995,72, F135.
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A szerzők 1987 és 1994 között, az in té
zetükben észlelt béltágulatokról szá
m olnak be. Hat magzatnak bélelzá
ródása volt, amelyek közül 3 m ég a 
megszületés előtt perforált. Kettőnek 
közülük bélcsavarodása volt és ez le
hete tt az elzáródás oka. K ettőnek 
m econium  ileusa volt, de cysticus fib
rosis nélkül. További egynek bél pseu- 
do-obstructiója és egynek anorectalis 
fejlődési rendellenessége volt. A k i
lencediknek m éhen belül volvulusa 
volt, ami csípőbél atresiához vezetett, 
de béltágulat nem volt.

Egy lehetséges, de valószínű, hogy 
két olyan terhesség alatt kim utatható 
potenciálisan  halálos betegség van, 
amely a születéskor nem nyilvánvaló. 
Az egyik a H irschsprung-féle beteg
ség, a m ásik  a bélcsavarodás. M ind
kettőben  a bélelzárodás szakaszos, 
am i hibás diagnózishoz vezethet. Az 
enterocolitis halálozása a H irsch- 
sprung-betegségben 30%-os és ha 
nem  kórism ézik és kezelik, még gya
koribb. A bélcsavarodás volvulussal 
e lzáródást okoz. Az elzáródás in ter- 
m ittáló  lehet, míg a kiterjedt elhalás 
be nem  következik az arteria m esen
terica superio r occlusiója m iatt. A 
bélcsavarodás terhesség a latti d iag 
nózisa a volvulus szövődm ényeinek 
kim utatásától függ: atresia vagy p e r
foratio, gyakran kiterjedt k áro so d á
sokkal. Az ultrahangvizsgálat lehe
tővé teszi az obstrukció kim utatását, 
m ielő tt a volvulus ischaem iás k á ro 
sodása bekövetkezne.

A norm ális magzat bélátm érőjének 
ismerete segítséget ad a születés előtti 
kóros bélelváltozások felismerésére. A 
bélgázok hiánya és az u ltrahang  d i
nam ikus volta lehetővé teszi m agzat
ban  a pontosabb technikát, m in t ú j
szülöttben. Nehézséget okozhat a nor
m ális és kóros átfedés, va lam int a 
vékony- és vastagbél elkülönítése. A 
szerzők megemlítik egyik esetüket: a 
m agzatban kiterjedt béltágulato t fi
gyeltek meg, ami a terhesség 33. h e 
tében  h irte len  csökkent. A m egszü
letés utáni m űtéti hasm etszéskor de
rült ki a perforatio.

Jakobovits A ntal dr.

A növekedésben retardált kora új
szülöttek perinatalis morbiditásának 
és m ortalitásának gyakorisága 
különbözik-e a megfelelően nőtt ko
raszülöttekétől? Piper, J. M. és m tsai

(D epartm ent of O bstetrics and Gy
necology; 7703 Floyd Curl Drive, San 
Antonio, TX 78284-7836, USA): Obs
tet, Gynecol., 1996,87,169.

A szülészek és neonatológusok között 
általános az a hiedelem , hogy a n ö 
vekedésben retardált m agzatok szá
mára a m éhen belüli környezet stresst 
jelent, ami gyorsítja az érésüket, ezért 
kevesebb a koraszülöttség szövőd
ménye közöttük, m int a megfelelően 
fejlett koraszülöttek között. A szerzők 
15 év alatt több, m int 75 000 szülést 
észleltek. Ez idő alatt 1012, a terhessé
gi korhoz viszonyítva kis és 3171 
megfelelően fejlett magzat jött világra 
a 37. hét előtt. A kis súllyal születettek 
közül 728 (72%) túlélt, 170 (17%) 
m agzat elhalt és 114 (11%) újszülött 
korban halt meg. A terhességi korhoz 
viszonyítva kis koraszülötteknek 
szignifikánsan gyakoribb volt a p eri
natalis m ortalitásuk, m int a megfele
lően fejlett koraszülötteké. M indkét 
csoport világrajövetele a 24-36. héten 
következett be. A terhességi korok 
szerint csoportosítva, bárm elyik két 
hetes időszakot vesszük tekintetbe, a 
kis m agzatok m inden kategóriában 
gyakrabban haltak meg újszülöttkor- 
han. A perinatalis m orbid itásban  is 
szignifikáns volt a kissúlyúak tö b b 
lete. A kardiotokográfiás leletek ab- 
norm alitása a kissúlyúaknál 10,5%, az 
átlagosan fejletteknél 8%. A császár- 
m etszés szükségessége 26%, illetve 
23%, a 7-nél kevesebb A pgar-érték 
21,9%, illetve 19,5%. A születési trau 
ma, az ú jszülött sepsis nem  kü lö n 
bözött szignifikánsan a két csoport 
között. A terhességi kor szerin t cso
portosítva szignifikánsan több kissú- 
lyúnak volt hialin m em brán beteg
sége, m int átlagosan fejlettnek. Súly- 
kategóriák szerint vizsgálva viszont a 
kissúlyúak között szignifikánsan ke
vesebb volt a hialin m em brán b e 
tegség.

A növekedési retardáció jelentős 
kockázati tényező a perinatalis el
halásra. Azonos gestatiós kor esetén a 
re tardált koraszülöttek túlélése nem  
jobb a megfelelően fejlett koraszülöt
tekénél. A hialin m em brán betegség 
szignifikánsan gyakoribb azonos ter
hességi korban a kis magzatok között, 
de ha a testsúly szerinti csoportosítás
ban hasonlítjuk össze az átlagosan fe
jlettekkel, akkor m ár a hialin m em b
rán betegség jelentősen ritkább a te r
hességi korhoz viszonyítva kis m ag

zatok között. A szerzők a koraszülöttek 
között, a súlyuk akár megfelelt a ter
hességi kornak, akár nem , 13-14%- 
ban találtak veleszületett anomáliákat, 
ami sokkal nagyobb gyakoriság, mint 
az Egyesült Államok átlagos 2-4% -a. 
Ebből az a következtetés vonható le, 
hogy a koraszülöttek a congenitalis 
anomáliákra veszélyeztetettek, függet
lenül a növekedési képességükre. Az az 
általános hiedelem, hogy a retardáltság 
gyorsítja a tüdő-érést és ezért a ko
raszülés nem jelent nagyobb veszélyt, 
szerzők vizsgálatai szerint nem  bi
zonyult igaznak. Valójában a kis mag
zatok nagyobb veszélyben vannak ko
raszülés esetén, mint a megfelelően fej
lettek. Az a látszólagos ellentét, hogy a 
kis magzatok ritkábban betegszenek 
meg hialin membrán betegségben, az
zal magyarázható, hogy a megfelelően 
fejlettek fiatalabb gestatiós korból 
származnak. A kissúlyúakat óvja az 
idősebb terhességi koruk. Az újszülött 
halálozásnál hasonló m ódon figyelem
be kell venni m ind a terhességi kort, 
m ind a születési súlyt. A szerzők a 
kissúlyúaknak szignifikánsan na
gyobb m ortalitását találták, m int a 
megfelelően fejlettekét, am ikor a te r
hességi korukat figyelembe véve h a 
sonlították össze őket, de a születési 
súlyok szerint nem volt különbség. A 
kis magzatok gyakoribb túlélése csak a 
születési súlyok alapján mutatkozik. 
Ilyen módon, ha hialin m em brán b e 
tegséget a születési súlyok alapján néz
zük, a kissúlyúak gyakrabban túlélnek, 
mivel a 800 g-os kissúlyú 29 hetes te r
hességből szárm azik, a megfelelően 
fejlett 800 g-os pedig csak a 24-25 het
esből. A születési súly alapján összeha
sonlítva, a kevésbé koraszülött re ta r
dált javára mutatkozik az eltérés. A ter
hességi kor szerinti összehasonlítás 
tisztán és világosan mutatja a retardál
tak nagyobb halálozási kockázatát.

Jakobovits Antal dr.

A születéskori sav-bázis státus és 
Apgar értékek befolyása az 500-1000 
g-os újszülöttek túlélésére. Gaudier, F.
L. és mtsai. (D epartm ent of Obstetrics 
and Gynecology, 653-1 West 8th 
Street, Jacksonville, FL 32209, USA): 
Obstet. Gynecol., 1996,87,175.

A nagyon kis súlyú ú jszülöttek  
túlélésére a legfontosabb adat a te r 
hességi kor és a születési súly. Szerzők
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a köldökvér sav-bázis s tá tu sának  és 
az Apgar-értékeknek a praedictiv  ér
tékét vizsgálták. Acidaemiának ítélték 
a köldök arteria  pH kevesebb m int 
7,05, a pCCh 69 Hgmm feletti, a bikar
bónát 14 mEq/L-nél kisebb értékét. 
1979-1991 között 1115 újszülött szü
letett az intézetükben 500-1000 g-os 
súllyal a 23. gestatiós héten vagy ké
sőbb. A vizsgáltak 48,8%-ának volt az 
1 perces Apgar-értéke s  3,45,6%-ának 
az 5 perces A pgar-értéke pedig  < 6 
volt. A m ortalitás kockázata nagyobb 
volt 7,05-nél kisebb pH és nagy pCCh 
értékek esetén. A szerzők vizsgálatai 
jelentős összefüggést m uta ttak  ki az 
Apgar-értékek és az 500-1000 g szüle
tési súlyú m agzatok túlélése között. 
Viszont gyengének találták a kapcso
latot a nagyon kis súlyúak és a kö l
dökvér sav-bázis státusa között.

Az alacsony A pgar-értéket veszé
lyeztető tényezőnek találták a nagyon 
kis súlyúak m ortalitására. A 3-nál 
kisebb 5 perces Apgar-érték jelentős 
kockázati tényezője az ú jszü lö ttkori 
elhalásnak. A szülés e lő tti kortiko- 
szteroid adása javítja szüléskor az 
Apgar-értékeket és az újszülött túlélé
sét. A magzat érettsége a túlélés jobb 
előrejelzője, m int a sav-bázis státus a 
m egszületéskor. Szerzők m egítélése 
szerint az Apgar-értékek jobb előre
jelzői a túlélésnek, m int a köldökvér 
bárm ely vérgáz meghatározása.

Jakobovits A ntal dr.

A terhesség a la tt a lkalm azott szte- 
roidok extrapulm onalis hatása. Pad- 
bury, J. F. és m tsai (Women and  In 
fants Hospital, 101 Dudley St., P ro
vidence, RI 02905, USA): J. Pediatr., 
1996,128,167.

A magzatban lévő exogén kortikoszte- 
roid mennyisége azután, hogy szülés 
előtt az anyának adták, függ az adott 
glukokortikoidtól, az adagtól, az alkal
mazás módjától, a vivő fehérjék (albu
min, transcortin) kötődési affinitásá
tól, a lepény anyagcseréjétől. A folya
matok összetettek. Például a kortizon 
majdnem 90%-a az anya keringésében 
a transcortinhoz (kortizonhoz kötődő 
globulinhoz) kötődik. A kortizonhoz 
kötődő globulin affinitása az anyában 
és a magzatban eltérő. A kortizonhoz 
kötődő globulin affinitása ném elyik 
szintétikus glukokortikoid analóghoz, 
így a betamethasonhoz kisebb.

A lepény anyagcseréje és tran sz 
portja szabályozza az anyából kapott 
kortikoszteroidokat a magzatban. Az 
em beri magzatban a keringésben lévő 
kortizon szintje a terhesség 30. hetéig 
az anyáéhoz viszonyítva alacsony. A 
kortizonszint azután em elkedik és a 
35-37. héten eléri az átlagos 56-70 
nmol/1 (20-25 pg/ml) szintet. A term i
nusban, de a szülés m egindulása előtt 
125 nmol/1 (45 pg/ml). A magzat kor- 
tizonszintje a szülés alatt m egkét
szereződik, a megszületés utáni órák
ban pedig m integy 500-560 nmol/1 
(180-200 pg/ml). A megszületés utáni 
első héten az újszülött kortizonszintje 
a felnőttéhez hasonló lesz. K oraszü
lö ttekben a terhességi korral a rá 
nyosan kisebb a kortizonszint. A 28. 
terhességi héten világrajö ttekben 
csak a term inusbelieknek 40%-a. A 
glukokortikoidok hatásának kitett ú j
szülöttek m egtartják  képességüket, 
hogy reagáljanak a szülés u táni 
stressre (asphyxiára vagy RDS-re) a 
megfelelő kortizonszinttel. Az újszü
löttek kortizonkiválasztása az exogén 
ACTH adására növekszik. Ezek a vizs
gálatok azt bizonyítják, hogy az anyá
nak adott egyszeri betam ethason 
nem  tom pítja az endogén adreno- 
kortikális reakciót stress hatásra ko
raszülöttekben.

Az exogén glukokortikoid juhmag- 
zatokban növeli a keringő trijódti- 
ronin-szintet. A magzat többi m el
lékvesehormonját viszont átmenetileg 
elnyomja. Csökken a lepény ösztro- 
génszintézise, csökken az ösztradiol 
17ß és az ösztriol-szint. Juhmagzatok- 
ban a magzat kortizoninfúziója 5-10 
Hgm m -rel növeli a vérnyom ást és 
csökkenti a szívműködés frekvenciájá
nak változékonyságát. Az adatok a 
szívizom kontraktilitásának direkt be
folyásolására utalnak.

A születés előtt adott szteroidok ha
tásának k itett újszülötteken végzett 
indirekt megfigyelések eredm ényei 
hasonlítanak az állatokon észleltekre. 
Az antenatálisan adott szteroidok a 
fenobarbitál (profilaxis az in travent
ricularis vérzés ellen) jobb cardiovas
cularis stabilitását eredményezik. A 
m éhen belül szteroid hatásnak kitett 
magzatoknak újszülött korukban m a
gasabb a vérnyom ásuk az első 3 n a 
pon, kevésbé fordul elő az in travent
ricularis vérzés és a periventricularis 
leukomalacia.

Koraszülöttekben a vese adaptációs 
mechanizmusa korlátolt. A folyadék és

elektrolit egyensúlyzavar lényeges for
rása a perinatalis m orbiditásnak. A 
juhm agzatoknak prolongáltan adott 
betamethason infúzió növeli a glome
rulus filtrációs rátát, a vizeletkivá
lasztást. Ez elsődlegesen a glukokor
tikoidok által okozott vese vascularis 
ellenállás változásával kapcsolatos. A 
filtráció növekedése a prim er mecha
nizm us a glom erulus filtrációs ráta 
perinatalis növekedésében. A beta
methason indukálta teljes vese ná tri
um  reabszorpció a proxim ális tubu- 
láris hatásra utal.

A szintetikus glukokortikoidok köny- 
nyen átju tnak a placentán és jelentős 
farmakológiai szintet érnek el a mag
zatban. A magzat adrenokortikális ak
tivitását bár átmenetileg elnyomják, de 
ez a stress indukálta reakciót nem  be
folyásolja. Az antenatális kortikoszte- 
roidok növelik a cardiovascularis 
funkciót, a myocardium kontraktili- 
tását és a vérnyomást újszülöttkorban. 
Ezek klinikai hatása, hogy a korti- 
koszteroidok javítják a cardiovascu
laris, a vese- és az endokrin  funk
ciókat. amelyek azután csökkentik az 
agyban az intraventricularis vérzést, 
továbbá az enterocolitist.

Jakobovits Antal dr.

PSZICHOLÓGIA

A beteg szülők gyermekei. Pro Fami
lia Magazin 1995.4. sz.

Amikor a szerkesztőség e lapszám  
témájául a fenti címben megfogalm a
zott kérdést választotta, még nem  
tudta, hogy végső soron ugart kell fel
szántani. Ugyanis ezzel a szak iro 
dalom alig foglalkozik.

[Ref: Ugyanakkor minden gyakorló 
orvos -  különösen a háziorvos -  szinte  
naponta szem besül e gonddal, de az  
nem m indig ju t  eszébe, hogy a beteg  
gyermekével is foglalkoznia kell. E te
kintetben az orvos magára van hagy
va, legfeljebb önmagától tesz valamit, 
hisz a képzés során aligha hall bárm it 
is, a tankönyvek sem érintik. K ülö
nösen igaz ez akkor, ha a „gyerm ek"  
alatt valóban gyerm ekkorúakat ér
tünk -  m int ahogy e tem atikus szám  
teszi. Legfeljebb, ha nagyon válságos a 
helyzet, a gyám ügy állami gondozás
ba veszi.]

Az agyonhallgatás oka sokré tű  le
het. M inden bizonnyal közrejátszik
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ebben az is, hogy ebben a helyzetben 
szerepcseréről van szó; a tám asz nél
kül m aradt gyermek dolga lesz a tá 
m aszadás, azoknak kell „óvni”, akik 
m aguk is óvásra szorulnak. Lehet, 
hogy e helyzet felismerése szinte 
elviselhetetlen az orvosnak is. Hisz pl. 
az Alzheimer-kóros önm aga is gyer
mekké válik. A szociális tám aszra 
szorulás esetén mi a megoldás? Le
gyen, aki a beteget gondozza, vagy a 
beteg ne legyen más gondozásától 
függő helyzetben, tehát indoko lt az 
eutanázia?

A családi betegség m ind ig  füg
gőséget jelent, a jelzett szituációban 
pedig ez a szokásos ellentéte, az inter
akciók a fejükre vannak állítva. Ezen 
kívül érin ti a ma sokat hangoztato tt 
em beri jogokat is, az em beri m éltósá
got is biztosítanunk kell, de kinek: a 
felnőtt -  szülő -  betegnek, vagy a 
gyermeknek, aki az adott helyzetben 
néha kénytelen éretlenül is felnőtt és 
felelősségteljes életet élni.

A betegek szám ára m a m ár sok 
helyen szerveződnek -  hazánkban is -  
önsegélyező csoportok, am iknek  a 
haszna vitathatatlan. U gyanakkor a 
gyerm ekek szám ára még csak kevés 
helyen szerveztek csoportfoglalko
zást és tanácsadást -  psz icho terá
piát.

Sok cikk igyekszik e bonyolult kér
dés egy-egy oldalára rávilágítani és
pedig többnyire esetbem utatások ú t
ján. Ezek közül csak néhányat lehet 
egy referátumban kiemelni.

Nem lehet egyértelm űen m egálla
pítani, hogy a szülő betegsége m iatt 
„szenved-e” vagy károsodik-e a gyer
m ek és ha igen, az milyen m értékű. 
Ezt sok összetevő határozza meg, így 
befolyásolja a szociális környezet, a 
betegség jellege stb. Azt se tudni, hogy 
hány így felnövekvő gyerm ek él, egyes 
felm érések szerint ez 10-42% , s kü
lönösen gyakori, ha a szülő bűnöző, 
elm ebeteg, alkoholista, H IV + és sú
lyosbító körülmény, ha a család szo
ciálisan diszkriminált.

Parentifikálásnak nevezik egyesek 
a „feje tetejére állíto tt” szituációt, 
amikor a gyermekek lesznek felelősök 
a szüléikért, sőt „muszáj” ilyen „kisfel- 
nőtté” válniuk.

Felületesen tekintve e helyzetet, 
m egfigyelhető, m iszerint sok pszi- 
chotikus gyermeke is pszichotikus 
lesz és ez örökletességre utalhat, pe
dig „csak” a környezete a megbetegítő 
hatású. Érdekes, hogy depressziós szü

lő gyerm ekének súlyosabb a helyzete, 
mint a mániás-depressziósé.

Könnyebb annak a helyzete, akinek 
van „egészséges” szüleje is, vagy leg
alább „valam ilyen” felnőtt tám ogatja 
őt. P rotektiv  az egyes családokban 
meglévő „összetartó erő”.

Jó lenne, ha a szülő várható -  közeli
-  halálára idejében felkészítenék a 
gyermeket, sőt a kem oterápiát kísérő 
m ellékhatásokra (hajkihullás) is.

Több szerző foglalkozik az alko
holista gyerm ekének a helyzetével, 
így pl. azzal, hogy milyen nagy a 
valószínűsége annak, hogy a gyermek 
is alkoholista lesz, és/vagy m ajd alko
holistával kö t házasságot. A tá rsa 
dalom elítéli az alkoholistát, „senki”- 
nek tartja , m árpedig  senki sem  akar 
egy senki gyermeke lenni. M anapság 
legtöbben úgy vélik, hogy a szenve
dély nem  egy személy, hanem  a család 
betegsége. Könnyebb lesz a gyerm ek 
helyzete is, ha a társadalom -  a szom
szédok stb. -  is betegségnek fogja ta r
tani az alkoholizmust, miként a német 
TB, am i finanszírozza az alkoholel
vonást és a pszichoterápiát is! Egy 
am erikai szerző szerint az alkohol- 
beteg családra jellemző, hogy
-  valaki -  többnyire a házastárs -  

szintén szenvedélybeteggé, „co- 
szenvedély”-essé válik;

-  többnyire a legnagyobb gyerm ekre 
hárul a sok feladat (hős)

-  de a gyerm ek lehet fekete bárány is, 
aki később szintén alkoholbeteg 
lesz;

-  vagy valam ilyen fantáziavilágba 
menekül, netán a család m ütyürké
je, vagy bolondja lesz.
A cikkek közé „becsúszott” egy 

olyan is, am i a rákos gyermek család
jával foglalkozik. Az irodalom ban -  a 
m agyarban is -  e tém áról több szó 
esik. A környezetet ez erősen traum a- 
tizálja és ez a gyerm eket is érinti, 
tehát ilyenkor is az kell, hogy az egész 
családdal foglalkozzunk.

Betegség alatt term észetesen nem 
csak biológiai kór érin tendő, hanem  
ide tartozik  az a gyakori eset is, am i
kor a családot „megbetegíti” a szülők 
tettlegességig menő életvitele. Az 
ilyen gyermekek egy része később egy 
életen át szenved, fél az emlékek m i
att, m ások e példát másolva maguk is 
verekedők lesznek. Bárki is ver, a csa
lád beteg  lesz, hisz félni kell attól az 
apától, akit szeretni kellene, vagy félti 
az anyát, akit szeret. Aki pedig ilyen a 
családban, az ilyen az embertársaival

szem ben is. Azért is nehéz e gyer
mekeken segíteni, m ert titkolják, szé
gyellik s lojálisak a családdal. A diag
nózis felállításában segíthet a sze
repjáték, rajz stb. Nagyobb gyerm e
keken könnyebb segíteni, m ert maguk 
is könnyebben tudnak m ár elszakad
ni a családtól s így szívesen veszik a 
terápiás segítséget. Néha a verekedős 
apa is hajlam os a „javulásra”, ha tu- 
datosítn i lehet benne, hogy m iatta 
szenved a saját gyermeke.

De nem csak a szülő, hanem  egy 
testvér is lehet beteg, pl. testi és/vagy 
szellemi fogyatékos és az egészséges 
gyerm ek azért kerül hátrányos hely
zetbe, m ert a szülők több figyelmet, 
időt kénytelenek a betegre szentelni.

Sajnálatos az a gyakorlat, hogy ke
vesen fordulnak szakemberhez, önse
gélyező csoporthoz, bíznak a javulás
ban (majd leszokik, kinövi stb.), ezért 
is tűnik hiábavalónak a segítési szán
dék és igyekezet.

Aszódi Imre dr.

A szem élyiség, m in t a koronáriabe- 
tegségben szenvedők hosszú távú 
m orta litásának  független előrejelző 
tényezője. Denollet, J. és m tsai (Uni
versity  H ospital of Antwerp, Wil- 
rijk straa t 10., B-2450 Edegem, Bel
gium): Lancet, 1996,347,417.

A cikk vizsgálatot m utat be, a szerzők 
egy nagy kardiológiai-szívsebészeti 
centrum ban 268 férfit és 35 nőt követ
tek hosszabb (6-10 év) időn át, akik 
kb. egyform a súlyosságú koronária- 
betegségben szenvedtek, 182-en in 
fark tuson  estek át, 121-en pedig by
pass m űtéten , még infarktus nélkül. 
Az eseteket igen jól kivizsgálták, m in
den szívm űködési és biológiai p a ra 
m éter tisztázo tt volt, és ehhez még 
szám os pszichológiai viszgálati adat 
és folyamatos ápolás, gondozás során 
m egfigyelt viselkedési adat állt ren 
delkezésükre. A betegcsoportból a 
megfigyelési idő alatt 28-an haltak  
meg, 24-en kardiológiai m egbete
gedésben. A szerzők a hatalmas infor
m ációs anyagot különböző m atem a
tikai elem zéseknek vetették alá (a 
bonyolult korrelációs és regessziós 
összefüggések elemzése, vizsgálat a 
cikk legérdekesebb része), és m egál
lapíto tták , hogy a halálozásban né
hány prediktor (pl. balkam ra-m űkö- 
dési zavarok, a rehabilitációs test
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gyakorlás során m utato tt alacsony 
tolerancia stb.) mellett egy személyi
ségtípus volt a fő prediktor, amelyet a 
szerzők D-típusnak neveztek. Ezt a tí
pust az érzelmi kifejezés gátoltsága és 
a szociális kapcsolatokon belüli gátolt 
viselkedés jellem ezte, ez utóbbi je 
gyében visszahúzódóak voltak és az 
emberi kapcsolatokban negatív felté
telezésekkel éltek. Az ilyen betegek 
szorongóbbak voltak (ez „tra it”, azaz 
személyiségvonás bennük, amely ta r
tósan jelentkezik), és hajlam osak vol
tak a depresszióra. A D-típus m egál
lapítása különböző tesztm ódszerek
kel tö rtén t (Spielberger-teszt, Miliőn 
behavioural health inventory stb.)

A szerzők bevezetőjükben utalnak 
arra , hogy a szívbetegek m o rta litá 
sában pszichológiai tényezők szerepe 
m a m ár b izonyítottnak tekinthető , 
erre vonatkozóan rengeteg vizsgálat 
van, többségük egyértelműen pozitív 
megállapításokkal. Csak röviden em 
lítik azonban a fő okokat és új fogal
mi konstrukciójuk -  a D-típus -  ese
tében nem  is végzik el az összehason
lítást a korábbi koncepciókkal (nyil
ván azért, hogy az em pirikus adatok 
bem utatására m aradjon meg a felte
hetően a Lancetnél lim itált te rjede
lem).

[Ref: A fogalmi, elméleti összevetés 
érdekes lett volna, mert ma m ár sokat 
tudunk arról a személyiségműködési 
módról és azokról a kognitív-em o
cionális folyam atokról, am elyek itt 
szerepet já tszanak. Különféle jelleg
zetes attitűdök (pl. hostilitás, gyanak
vás) sajátos stresszérzékenységet és 
stresszelaborációs zavart okoznak, a 
negatív várakozások és a depresszió 
compliance zavarokban nyilvánul 
meg (pl. a rehabilitációval, a test
gyakorlási feladatokkal való együ tt
m űködésben), és valószínűleg kiha t
nak az im m unrendszerre is. M indez  
nem csak a tudományos kutatás szem 
pontjából fontos. A szerzők a cikk vé
gén utalnak arra, hogy esetleg ada
taikból következik, hogy a koronária- 
betegek kezelésében pszichoterápiás 
módszereket kell alkalmazni. Ez már 
ma több, m in t esetlegesség, számos 
nagy szívcentrum ban fo lynak  már 
progamok, amelyekben b izonyíto tt
nak tekinthető, hogy a kedvezőtlen  
pszichológiai vonásokat m egváltoz
ta tn i célzó pszichoterápiás eljárások 
(többnyire kognitív-behaviorális, ill. 
relaxációs „csomagmódszerek”, azaz  
időlim itált, program ozott terápiák)

csökkenthetik a mortalitást, és így ma 
ezek mindinkább a rehabilitációs fázis  
ajánlott terápiás eszközei.]

Buda Béla dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érintő 
kérdésekről. Neurológusok, pszi
chológusok és informatikusok a tu 
datról. (Szerkesztőségi cikk.) Der Spie
gel, 1996,16, címlap és 190.

René Descartes francia filozófus 1644- 
ben latinul is megfogalmazta híres 
tézisét: „cogito ergo sum” és ezzel a 
lélek és a tudat titkaival való foglal
kozást átadta az egyházaknak. Ma a 
lélek és a tudat tanulmányozása ismét 
a testtel együtt történik. Milyen válasz 
adható a mai kutatások alapján arra a 
kérdésre, hogy mi az Én és a tudat? A 
kérdés feltevésének az ad aktualitást, 
hogy egyrészt az elmúlt évben tartotta 
20 000 résztvevővel kongresszusát a 
világ legnagyobb agykutató társasága, 
a „Society for Neuroscience”, másrészt 
pedig a korábbi USA-elnök, George 
Bush évszázadunk utolsó évtizedét az 
„agy évtizedének” deklarálta. A mai 
kutatások m ár ott tartanak, hogy még 
a lélek halandóságát és az akarat sza
badságát is kétségbe vonják tudom á
nyosan. A kutatók számára ugyan nem 
nehéz az agyat, mint információfeldol
gozó gépet értelmezni, de nehéz azt 
megmagyarázni, vajon hogyan lesznek 
a tudatban  az érzékszervi benyom á
sokból érzékelések. Ma még nem  tu 
dunk választ adni olyan egyszerűnek 
tekinthető kérdésre sem, hogy hogyan 
keletkezik pl. a sárga szín szubjektív 
érzékelése. M egválaszolhatatlannak 
tűnik az a kérdéscsoport is, hogy a m a
teriális agyban hogyan jönnek létre a 
nem materiális gondolatok, ötletek és 
elképzelések. Az agykutató tudóstársa
dalom ma még vár egy Einsteinre, aki 
az aggyal és a lélekkel kapcsolatos 
valam ennyi ismeretet egyetlen elm é
letbe egyesíti. A tudatról ma m ár sok, 
igen meglepő dolgot ismerünk. így pl., 
hogy kapacitása igen kicsiny, egyide
jűleg m indössze hét inform ációegy
séget képes felvenni, rendkívül lassan 
dolgozik, az agyban zajló folyamatok
nak csak egy igen kicsiny részével 
foglalkozik és ami a legmeglepőbb, 
hogy a valóságtól kb. egyharmad m á
sodperccel elmarad. Paradoxonnak 
tűnik  és a szabad akarat á térte lm e
zését követeli az a tény is, hogy egy, a

tudatunk  által lé trehozo ttnak  vélt 
akaratlagos cselekvés e lő tt néhány 
tized m ásodperccel m ár k im u ta th a 
tók az adott cselekvéssel kapcsolatos 
elektrom os folyamatok az agyban, 
am it úgy is meg lehet fogalm azni, 
hogy a „jelen soha nincs jelen”. Habár 
az agyat m inden pillanatban inform á
ciók milliói érik el és az Én látszólag 
m inderrő l tu d  is, a valóságban ezen 
információk közül csak nagyon kevés 
válik tudatossá, azaz feldolgozásukat 
a tudatalatti végzi. Az em beri Én, mint 
egy kicsiny csónak lavírozik a tudat
alatti óceánjában. A tu d a ta la tti n ap 
közben szám talan tu d a to sn ak  vélt 
cselekvést irányít, így pl. a lépcsőn- 
járást, az autóvezetést stb. A tu d a t
alatti a bázisa a kreativitásnak és in 
tuíciónak. A tudatalatti gom olygó 
káoszából a tudat, zseniális m ódon, 
csak a lényegest emeli ki. A nató
miailag m indezért a thalam us felelős. 
Az érzékelést és az észrevételt ugyan 
egym áshoz feltétlenül kapcso lódó  
tényeknek tartjuk, azonban hipnózis
ban szétválaszthatok. Ilyen szétvá
lasztás figyelhető meg a látással kap
csolatban az 1974 óta ism ert ún.„vak- 
látók”-nál, azaz az olyan betegeknél, 
akik ugyan bizonyíthatóan és h ib á t
lanul érzékelik a látványt, de ezt kép
telenek tudatosítani. Az evolúciós 
biológusok az ősi elő-Én nyom ait m ár 
az állatvilágban vélik m egtalálni, m e
lyet pl. a csimpánzoknál és a gorillák
nál a tanult viselkedési fo rm ák  tü k 
röznek. Míg Descartes a testet és a lel
ket elválasztotta egymástól, a tudat mai 
kutatói a kettő  egyesítésével foglal
koznak, am it jól kifejez az a m egál
lapítás, hogy „lélek a testen keresztül 
lélegzik”, vagy a híres és közism ert 
descartes-i kijelentés m egfordítása: 
„vagyok, tehát gondolkodom.”

[Ref: A m indenki által ism ert 
Claude Bernardtól szárm azik  az a 
megállapítás, hogy a tudom ány nem  
tesz mást, m int újra és újra egy lépést 
előre, az ismeretlen sötétségbe. A  tudat 
orvosi, pszichológiai, inform atikai ku
tatása ma még kissé olyannak tűnik, 
mintha az ismeretlen sötétségben egy 
vak ember tapogatózna.]

Dervaderics János dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. J. S. Bach és a pszi
choanalízis. (Szerkesztőségi cikk.) 
Der Spiegel, 1996,15,222.
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Sigmund Freud és tanítványai m ár 
analizáltak művészeket vagy azok 
alkotásait, így az orosz író, D osz
tojevszkij játékszenvedélyét, vagy 
Michelangelo M ózes-szobrát. A Psy
che című német lapban m ost a karls- 
ruhei pszichoanalitikus, Sebastian 
Leikert elemezte J. S. Bach „W ohl
tem periertes Klavier” cím ű m űvét a 
következő m ódon. Ez a közism ert 
zongoradarab 24 prelúdium ból és 
fúgából áll, amelyben a krom atikus 
skála m ind a 12 félhangjára írt a 
zeneszerző egy szabad modulációt. A 
darab a „zenei univerzum  felsza
badításának” tekinthető, amennyiben 
az egyes részei az előzőleg érvényes 
hangulat viszonyulási pon tja it k iik 
tatják. A zongoradarab születése J. S. 
Bach életrajzának egy k ritik u s  sza
kaszával hozható összefüggésbe, 
m égpedig unokatestvérének és első 
feleségének hirtelen halálával. Bach 
ebben az időben 35 éves volt. Ki
lencéves korában elveszítette szüleit, 
testvére nevelte fel és h iányzott éle
téből a stabil apafigura. Az apa h iá
nyát zenei tanulm ányokkal kom pen
zálta a zeneszerző. A feleségének 
halála, „az előkészületlen elválás a 
szeretett objektum tól szám ára az 
Ödipusz kom plexum keretében  egy 
kasztrációval volt egyenértékű.” 
Emellett apja is hasonló életkorban 
halt meg első feleségének halála után. 
Mindez nagyon nyom asztóan hatha
tott J. S. Bachra. Mindezek ellenére a 
„W ohltem periertes K lavier” nem 
gyászzene, hanem a nyom asztóan ha
tó belső apakép elleni aktus, amivel a 
Tamás-templom karnagya bevezette a 
zenébe saját szabályait. A kom ponista 
ennek a m űnek számos variációjában 
zeneileg felhasználta saját atyai ne
vének kezdőbetűit is: B. A. C. H. A fent 
em lített pszichoanalitikus szerin t a 
végső fúga 21 hangja és a B. A. C. H. 
háromszoros ismétlése arra utal, hogy 
Bach a 3. hónap (március) 21-én szü
letett. A hét fúga elrendezése pedig 
annak a pecsétnek a koronájára em
lékeztet, am it Bach ebben az időben 
alkotott meg. Leikert szerin t a zene
m ű arra utal, hogy Bach nem  adja át 
magát a szomorúságnak, hanem  m a
ga veszi kezébe a sorsát. A zongo
radarab a versailles-i kertek  szim 
m etriájára emlékeztet, amelyek szinte 
kiáltanak a centrális helyet elfoglaló 
személy után. Az em lített zenedarab 
központi helyén azonban nem  egy 
király, vagy Isten áll, hanem  maga a

zeneszerző, a szubjektum. A fájdalom 
és az azt legyőző korona -  ebben áll a 
„W ohltemperiertes Klavier” hangula
ta.

[Ref.: J. S. Bach egy másik, közis
mert, népszerű zongoradarabjának, a 
„Goldberg Variációk”-nak is van pszi
chológiai vonatkozása. Ez utóbbi ze
nem űvet a zeneszerző  egy álm atlan
ságban és depresszióban szenvedő gró f 
megrendelésére írta, akinek házi zon
goristáját Goldbergnek hívták. A tör
ténet szerin t, am ikor a g ró f nem tu 
dott aludni, m agához hívatta  Gold- 
berget és így szólt hozzá: „Kedves 
Goldberg, kérem játsszon egyet nekem 
a variációim közül.”]

Dervaderics János dr.

REUMATOLÓGIA

Biológiai ritm usok a gyulladásos 
reakcióban és a nem steroid gyul
ladásgátlók hatásában. Labrecque, G., 
Bureau, J. P. és Reinberg, A. E. (Ecole 
de Pharm acie , Université Laval and 
D épartem ent de Pharm acie, Centre 
Hospitalier de l’Université Laval, Ste- 
Foy, Québec, Canada; Laboratoire de 
Cytologie et d ’Im m unogénétique, 
Fac. de M éd., Nimes, France; Fonda- 
tion A. de Rothschild, Laboratoire 
Chronopharm acologie Humaine, Pa
ris, France): Pharmac, Then 1995. 66. 
285.

Jól ism ert tapasztalat, hogy a rheum a
toid a rth ritis  (RA) jelei és tünetei 24 
órán belü l variálnak, olyannyira, 
hogy a reggeli ízületi merevség egyike 
lett e m egbetegedés diagnosztikai 
k rité rium ainak . Az utóbbi 10 évben 
végzett vizsgálatok m egerősítették a 
klinikai megfigyeléseket és circadian, 
circaseptan, valamint circannualis va
riációkat találtak, m ind az állatokon 
kísérletesen előidézett gyulladások
ban, m in d  a RA-es betegekben. Az 
em berre  vonatkozó adatok nagy in- 
terindividualis különbségeket is m u
tattak a szim ptóm ák jelentkezésében.

RA-ben szenvedő betegek, akik 100 
mg flurbiprofent kaptak 9 és 21 ó ra
kor, az ébrenlétük alatt megfigyelve a 
fájdalom  jelentkezését, arró l szá
m oltak be, hogy következetesen a 
reggeli felébredés után és délután 
vagy este éreztek erős fájdalmat.

Ettől eltért az osteoarthritis (OA)-es 
betegeknél a fájdalom napszakos rit

musa, 20 beteg térd OA-szel 7 napon 
keresztül úgy tapasztalta, hogy este és 
éjszaka volt legerősebb a fájdalma.

In terind iv idualis különbségek is • 
voltak. Bellam y és m tsai (1990) 20 
betege közül 13 éjszaka, 3 reggel ész
lelte a legnagyobb fájdalmat, m íg 4 
nem  tu d o tt megfigyelni napszakos 
különbséget. Lévi és mtsai (1985) 57 
OA-es betege közül 30 a fájdalom  
reggeli, 19a délutáni vagy kora reggeli 
és 8 az éjszakai jelentkezéséről szá
molt be. Bellamy és mtsai circaseptan 
ritm ust is találtak, amennyiben a be
tegeiknél ism étlődően vasárnap m a
ximális, csütörtökön minimális volt a 
fájdalom a térdízületben.

Végül spondylarthritis (SA)-ben is 
periodicitás volt megfigyelhető a fáj
dalom  jelentkezésében több szerző 
szerin t is, nevezetesen 6 és 9 óra, 
valam int 18 és 21 óra közötti m ax i
m um m al, em ellett télen szignifikán
san erősebb, nyáron kisebb m értékű  
volt a fájdalom.

M ind a RA-ben, m ind az OA-ben 
szenvedő betegeken megfigyelhetők 
circadian  változások az ízületi m e
revségben, ujjm éretben és szo rítás
erősségben is. Az ízületi merevség cir
cadian m intája RA-ben azonos fázis
ban van a fájdalommal, ez áll az ujj- 
m éretre is. A fogás erősség görbéje vi
szont pon tosan  a fordítottja a fájda
lom , m erevség és ujjm éret görbéjé
nek, éjszakai csúccsal.

SA-ben a csigolyamerevség legkín- 
zóbb reggel 6 és 9 óra, valamint 18 és 
21 ó ra  közö tt és erősebb télen, m int 
nyáron.

A nem  steroid gyulladásgátlók 
(NSAID) optimális adagolási időpont
jának  a m eghatározására a legna
gyobb sokközpontú tanulm ányt fran
cia rheum atologusok végezték 1982- 
től 1985-ig. 517 OA-es beteget vizsgál
tak, akik közül 240-nek a csípője, 240- 
nek a térde és 37-nek mindkét ízülete 
volt érintve. Minden beteg a saját kon
trollja volt és a 75 mg nyújtott hatású 
indom ethacin  kapszulát egy hétig  
reggel 8 órakor, egy hétig déli 12 
órakor és egy hétig 20 órakor vette be.
A betegeknek be kellett számolniuk a 
m ellékhatásokról és a fájdalom  in 
tenzitásáról, kétóránként, reggel 7 és 
23 óra között.

A tün e tek  maximális jelentkezé
sének az interindividualis kü lönbsé
geit is figyelem be véve, az esti ada
golás leghatásosabb volt a tú lnyo
m óan éjszakai fájdalomnál, míg a reg-
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geli vagy déli alkalmazás azoknál vált 
be, akiknél a fájdalom  délután vagy 
este érte el a csúcspontot. Amikor Lévi 
és m tsai 1985-ben a betegek által 
előnyben részesített időpontban  ad 
ták a gyógyszert, a fájdalomcsillapító 
hatás mintegy 60%-kal megnőtt.

RA-ben 200 mg flurbiprofen adag 
napjában  kétszer hatásosabb volt, 
m int 100 mg négy adagra elosztva, de 
a napi két adag egyikét éjszaka kellett 
alkalmazni a reggeli merevség és fáj
dalom kiküszöbölésére.

Reinberg  és m tsai 1991-ben egy 
újabb NSAID, a tenoxicam  hatását 
vizsgálták. Ennek a felezési ideje cca 3 
nap és 99,3%-ban kötődik plazm afe
hérjékhez. Kettős vak, keresztezett és 
random  tervvel 11 SA-es, 7 OA-es és 8 
RA-es betegnek 20 mg tenoxicam ot 
ad tak  két hétig  8,12 és 20 órakor. A 
betegeknek a fájdalom ra és ízületi 
m erevségre vonatkozó beszám olója 
alapján optim ális hatású a déli adag 
volt.

A NSAID-t szedő betegek rendsze
rin t gastrointestinalis (nausea, gyo
m orfájdalom , d iarrhea) és központi 
idegrendszeri (vertigo, fejfájás, szo
rongás) m ellékhatásokra panaszkod
nak, amelyek m iatt gyakran abba is 
hagyják a gyógyszer szedését.

Ami a mellékhatások periodicitását 
illeti, az indomethacint szedő betegek 
33%-a a reggel 8 órakor bevett gyógy
szer nem kívánt hatását panaszolta, míg 
ez csak a betegek 7%-ánál jelentkezett, 
am ikor 20 órakor vették be. Hasonló 
eredményre jutottak Boissier és mtsai 
(1990), akik 118 OA-es beteget kezeltek 
200 mg lassan felszabaduló ketoprofen 
tablettával és reggel 8-kor adva két
szerese volt a mellékhatás az este 20 
órakor jelentkezőnek. Ezek az adatok 
összhangban állnak Moore és Goo 1987- 
ben tett megállapításával, amely szerint 
a szájon át adott acetylsalicylsav által 
okozott gyomornyálkahártya léziók 
száma reggel 10-kor kétszerese a 22 
órakor észlelteknek.

A NSAID-k chronotherapiás alkal
m azásakor tehát több figyelemét kell 
fordítani arra, hogy a különböző 
arthritisek tüneteinek a maximális in 
tenzitása különbözik egymástól a cir
cadian ritm usát illetőleg. Emellett in- 
terindividualis különbségek is van
nak. Ezért a gyógyszer előírása előtt 
feltétlenül szükség van a beteg alapos 
kikérdezésére. Másrészt, ha a NSAID 
kezelés hatástalan  vagy sok m ellék
hatás jelentkezik, más gyógyszer ren

delése előtt meg lehet k íséreln i az 
adagolás időpontjának a m egváltoz
tatását. M indezek alapján  érhető  el 
optim ális hatás és m in im ális m el
lékhatás egyénre szabva.

M. Odorfer Magdolna dr.

Súlyos rheumatoid a r th r itis  kom
binált methotrexat és Ciclosporin 
terápiája. Schnabel, A. és Rheinhold- 
Keller, E. (Med. K rankenhausabtei
lung Rheum aklinik Bad B ram stedt, 
Ném etország): Dtsch. m ed. W schr., 
1996,121, A 15.

A rheum atoid arthritis (RA) az esetek 
többségében destruáló betegség és le
folyásának első 10 éve alatt a betegek 
felének rokkant á llapotához vezet, 
prognózisa akár a 3 fő coronaria scle- 
rosisával vagy Hodgkin-kór IV. stádi
um ával vethető össze. N on steroid  
an tirheum atikum oknak  az időleges 
effektusa az ízületek destrukció já t 
sajnos nem befolyásolja. Éppen ezért 
az eltelt években kis adag m ethotrexat 
(MTX) némi fordulatot jelentett, m ert 
heti 15-25 mg-os adag a betegek 
50-75% -ában eredm ényesebb volt, 
arró l nem  is beszélve, hogy m el
lékhatása v. szövődm ényei m in i
m álisak. A jobb eredm ény elérése 
céljából ciclosporinnal (Ci) kom bi
nálták és egy multicentrikus, placebó- 
val kontrollált, kettős vak v izsgálat
ban a féléves terápia valóban hatáso
sabb volt, m int az MTX m onoterápia. 
M indez azonban több problém át 
vetett fel; m i az optim ális adag, ami 
ugyan éppolyan hatásos, m in t a na
gyobb MTX dózis, a hosszabb kezelés
nek mik az eredményei és végül m i
lyen m értékben és súlyosságban kell 
mellékhatásokkal számolni. Ezek elő
rebocsátásával 148 beteg részesült 
kombinált MTX + Ci terápiában, ahol 
az előbbinek 15 mg volt a he ti, az 
utóbbiaknak pedig 2,5 m g/kg volt az 
adagja. Amennyiben ez nem  já rt 
kielégítő javulással a Ci adagot 5 
m g/kg-ra emelték. Az értékelés az 
Am erican College of Rheum atology 
k ritérium ai alapján tö rtén t. Szigni
fikáns volt a javulás akkor, ha legalább 
20%-al csökkent a duzzadt ízületek 
száma és fájdalma. A javulás m értékét 
vizsgálat és kérdőív alapján  a ke
zelőorvos, a beteg véleménye a w s . 
süllyedés alapján ítélték meg. A ké t
éves periódust 117 beteg fejezte be és

az em lített javulás 6 hónapon  belül a 
betegek 48% -ában volt m egállapít
ható, a placebo csoport 16%-ával 
szemben. Súlyos szövődm ény nem 
fordult elő, enyhébb m ellékhatást vi
szont a kezeltek közül 9-ben, a kont
ro llcsoportban 5 esetben  figyeltek 
meg. Mindez azért lényeges, m ert ha
tásos Ci adag megítélésében m inded
dig nem  ju to ttak  egyöntetű  m egál
lapodásra. Ezelőtt 10 m g/kg volt a 
napi adag, ami ugyan effektiv volt, de 
súlyos mellékhatásokkal já r t együtt. A 
Ci alacsony potenciálú bázisanyag, 
amivel MTX kom binálható . Felve
tődött az is, hogy m ennyiben hatáso
sabb, m int az MTX + hydroxycloro- 
quin, továbbá Auranofin és sulfalaza- 
lin kom bináció. A hosszú ideig tartó 
vizsgálat azért szükséges, m ert csak 
ilyképpen lehet választ k apn i a sú
lyosabb szövődmények kialakulására 
(tubuluskárosodás és artériás hyper
tonia). Körültekintő részletes vizs
gálatok után a következő eljárást java
solják. Legelőször m indenképpen  
MTX m onoterápiával kell a kezelést 
elkezdeni, legjobban intravénás kezdő 
adagokkal, ahol a heti adag ne haladja 
meg a 25 mg-ot. Ha ez eredm énytelen, 
a következő gyógyszer hydroxichlo- 
roquin ami az MTX effektusát poten
ciálja. Hat hónapi eredm énytelen  
terápia után sulfalazinnal kell a bázis
szert kom binálni. MTX + A uranofin 
viszont semmiképpen sem jobb mint 
az MTX m onoterápia. Ha ez «em 
segít, akkor a végső lépés, korlátozott 
idejű immunszuppresszió cyclophos- 
pham iddal, nagyfokú tox icitását te
kintve rendkívüli m egszorítással 
(csontvelőkárosodás, infekcióhajlam  
és haem orrhagiás cystitis). M ind
ezeket mérlegelve MTX + Ci kom 
binációt tartanak legalkalmasabbnak 
az előbb em lített lépcsőzetes m ódszer 
alapján. Elképzelhető, hogy a fenti 
gyógyszerkom bináció k iterjed tebb  
alkalm azásával valóban javu ln i fog
nak az eredm ények, ehhez viszont 
hosszabb időnek kell eltelnie.

Bán András dr.

Osteoporosis és következményei. Van
Güldener, C. és m tsai(A m sterdam ): 
Ned. Tijdschr. Geneesk. 1996,140,57.

Az osteoporosisnál a térfogategység
ben csökkent a csontállomány, és akár 
spontán, akár kis traum ánál egy vagy
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több csonttörés keletkezik. Törés nél
küli esetben osteopeniáról van  szó. 
Ha az osteoporosisnál nem  ta lá lnak  
kiváltó okot, prim er osteoporosisró l 
beszélünk, ilyen fordul elő idős k o r
ban , vagy postm enopausalisan . Se- 
cundaer osteoporosisnál a vizsgálat 
m ás m egbetegedést észlel, m ely  os- 
teoporosishoz vezet. M inden osteo- 
porosisos betegnél keresni kell a 
kiváltó okot. Három ilyen ese tükrő l 
számolnak be.

Első beteg egy 62 éves nő, nagy háti 
fájdalm ak m iatt kerül felvételre, m e
lyek hónapok óta fennállnak, de h irte
len súlyosbodtak, ami m iatt nem  tu 
do tt ágyában megfordulni. A gerinc
oszlop kyphoscolioticus, nyom ásra 
diffuse fájdalmas, neurológiai kiesést 
nem  találtak, a VI.-VIII. és IX.- thora
calis csigolya volt összenyomódva, rtg- 
sugárral m ért absorptio komoly osteo- 
porosist bizonyított, a WE 30 m m , eny
he norm ocytás anaemiát és a serum - 
ban normál calcium-, phosphat-, és al- 
kalikus phosphatase concentratiókat 
találtak, paraproteint sem a serum ban, 
sem az urinában nem találtak, de a két
órás éhomi vizeletben a hydroxypro- 
lin-creatinin ratio megemelkedett: 48 
pm ol/m m ol (norm álisan < 25), ez a 
csontleépülés emelkedését m utatta. A 
magresonantiás vizsgálat kim utatta  a 
csigolyák összeroppanását, a normális 
csontvelő félrenyomását, a crista- 
punctio  is jóform án csak plasm asej- 
teket aspirált, a koponyában a rtg  os- 
teolyticus elváltozásokat m utatott. Egy 
nem  secernáló multiplex myelomáról 
volt szó, melyet chem otherapiával, 
vincristinnel, doxorubicinnel és de- 
xamethasonnal vették kezelésbe.

A m ásodik beteg egy 66 éves nő, két 
éve fennálló kétoldali térd ízü leti fáj
dalm ai m iatt került felvételre, mely 
nem  javult fizioth-ra és fájdalom csil
lapítókra. A bal térd varus állásban és 
10° flexiós contracturában volt, a rtg 
diffus osteopeniát mutatott. A tibiafej 
osteotomiájával valgus állásba került, 
további vizsgálatokra u ta lták  szer
zőkhöz. A rtg az V. thoracalis csigolya 
összenyom ását és osteopeniáját m u
tatta . A lumbális csigolyák csont- 
sűrűsége lényegesen csökkent, a se
rum  calcium concentratiója norm ális 
volt, de az alkalikus phosphatase con
centratio megnövekedett: 143 U/l (nor
málisan 90-ig), a kétórás vizeletben a 
hydroxyprolin-creatin-tartalom  erő
sen megnövekedett: 110 pm ol/m m ol. 
A thyreoid-stim uláló h o rm o n  nem

m érhetően alacsony értéket m utatott, 
a szabad T4 és szabad T3 erősen meg
emelkedett. A dg: osteoporosis és hy
perthyreoidismus.

A harm adik  beteg 26 éves, aki lép
csőn eleséskor collum- és hum erus- 
fracturát szenvedett; a csigolyákon a 
verticalis vonalazottság rajzolat os- 
teopeniára m utatott. A femur csavarral 
történt fixatiója után derült ki, hogy a 
beteg évek óta ingerültségi rohamokat 
kap, kipirulásokkal, melyek együtt já r
nak üldözési érzéssel, idegességgel és 
izzadással. Régóta barna, néha vasta
godó és viszkető foltok keletkeztek a 
törzsének bőrén, ezeket a bőrgyógyász 
urticaria p igm entosának vélte, a ké
szítmény tényleg hízósejtes beszű- 
rődést m u ta to tt ki bennük. A flush 
combinatiója a mastocytosissal okoz
hatta az osteoporosist. A hízósejtek 
termelte h ep arin  fokozhatta a csont- 
ritkulást. A bisphosphonattal való ke
zelés a betegnél 5 év óta nem mutatott 
ki további csontritkulás-fokozódást. A 
betegnél cim etidin és hydroxyzin ke
zeléssel m egszűntek  a „flush”-ok, a 
betegséget további megfigyelés alatt 
tartják.

A secundaer osteoporosisoknál a 
kiváltó m egbetegedés felismerésével 
lehetővé válik  a kezelés is. Leggyak
rabban corticosteroid kezelésnél, hy- 
pogonadism usnál, gyom orresectio 
után, csont-neoplasm áknál, hyper- 
thyreoidism usnál, gyom orbetegsé
geknél és anticonvulsiv kezelés kap
csán észlelik, de előfordulhat osteo- 
m alaciánál, renalis osteodystrophiá- 
nál és Paget-kórnál is. A m ultiplex 
myelomák 1%-ában nincsen a serum 
ban és u r in áb an  paraprotein . A m á
sodik betegnél a Jód-131 -el volt el
érhető az euthyreoidia és az osteo
porosis gyógyulása.

Ribiczey Sándor dr.

REPÜLÉSORVOSTAN

A finn légitársaság repülőszemély
zeténél előforduló carcinomák gya
korisága 1967 és 1992 között. Puk- 
kala, E. és m tsai (Finnish Cancer Re
gistry, L iisankatu 21 B, Helsinki, 
Finland): Br. med. J., 1995,311,649.

A légijáratok személyzete m unkahe
lyi á rta lom kén t kozmikus sugárzás
nak van kitéve, ez főleg neu tron- és 
gam m a-sugárzást jelent. Az átlagos

évi dózis 1-3 mSv, ezt elsősorban a 
repülési m agasság befolyásolja. Szer
zők azt tűzték ki célul, hogy megvizs
gálják a sugárexpozíció és a személy
zet fokozott carcinomaveszélyezte- 
tettsége közötti összefüggést.

A vizsgálatba bevontak induló á t
lagéletkora 24 év, a m unkában eltöl
tött idő átlagosan 8,3 év volt. A carci
nom a utánkövetés a légiszolgálat 
kezdete,ill. 1967. jan. 1-től folyamatos, 
a szolgálattól való eltávozáskor, a ha
lál időpontjában, ill. 1992. dec. 31-én 
fejeződött be. Az összes carcinom ás 
eset várható  előfordulását az éven
kénti esetszám m al korcsoportonként 
megszorozva, a finn átlag populációra 
jellem ző szexspecifikus carcinom a 
incidenciát figyelembe véve szám ítot
ták ki. A standard izá lt in c id en d a  
arányt az észlelt és a várható esetek 
számából számították.

187 férfi és 1577 nő kórlefolyását 
követték nyomon. Több mint egyhar- 
maduk 30 év alatti korcsoportba tarto
zott és csak néhány vizsgált volt 60 év 
feletti. A vizsgált 26 év alatt csupán 2 
férfim egbetegedés volt (Hodgkin- 
lymphoma és Kaposi-sarcoma), a vár
ható előfordulás 1,6 volt. Nőknél 35 
carcinom ás esetet találtak, a várható 
előfordulás 28,4. Szignifikánsan emel
kedett volt a mellrák rizikó (standard 
incidenda arány 1,87) és a csontcarci- 
nom a (15,1), nem  volt szignifikáns 
növekedés leukémia és bőrmelanoma 
vonatkozásában.

M indegyik m ellrák a szolgálatba 
lépés után több mint 15 évvel lett diag
nosztizálva. A 15-19 éves u tánkö- 
vetéses csoportban  a standard  inci
d enda  3,4, a m unkában eltöltött idő
vel ez növekedett.

A finn  repülőállom ány női tagjai
nál a szignifikánsan emelkedett mell
rák rizikó vonatkozásában az ionizáló 
sugárzás kórok i hatása a leginkább 
feltételezhető, de az alacsony sugár
dózis m ia tt ez önm agába nem  m a
gyarázza a tapasztalt magas veszé
lyeztetettséget. A csontrákos esetek 
szám ának em elkedése szignifikáns, 
de m ert az esetszám  alacsony, itt 
véletlenről is szó lehet. M indenesetre 
a kum ulatív  sugárdózison, m int el
sődleges tényezőn kívül nagym érték
ben befolyásolja a veszélyeztetett
séget az életform a (terhesség, ill. szü
lések) és egyes táplálkozási szokások 
(zsíros étkezés, alkohol).

Pozsgai Attila dr.
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RADIOLÓGIA

Sclerotisáló lobularis hyperplasia az 
emlőben: 15 eset anyaga. Poulton, T. 
B., de Paredes, E. S., Baldwin, M. 
(Dept, of Rad., A ultm an Hospital, 
N ortheastern Ohio Universities Col- 
lego of Medicine, 2600 Sixth St., SW, 
Canton, OH 44710-1799): A. J. R., 
1995,165,291.

A sclerotisáló lobularis hyperplasia 
(SLH) egy nem  gyakori, benignus em
lőelváltozás, amelyet úgy határoznak 
meg, m int a lobulusok kifejezett hy- 
perplasiáját, az interlobularis strom a 
sclerosisával. Klinikai megjelenése ál
talában olyan, m int egy malignus tu 
moré.

A szerzők az intézetükben 15 beteg 
anyagát vizsgálták meg, akiknél a 
biopsia SLH-t igazolt, vajon van-e egy 
jellegzetes radiológiai m egjelenési 
forma, ami erre a diagnosisra utal.

A vizsgált nők közül a szerzők azok 
m am m ogram jait és sonogram jait te
kintették át, akiknél SLH-t igazolt a 
szövettan. A fő tünetek a következők 
voltak: 8 esetben frissen felfedezett 
csomó a m ellben, egy esetben a mell 
érzékenysége, egy esetben tiszta vá
ladék szivárgása ez emlőbimbóból. A 
többi beteg tünetm entes volt, szűrés 
során (m am m ographiás) lettek k i
emelve.

A betegek közül 8-nál (53%) mam- 
mographiával jól definiált, élesen elha
tárolódó, közepes intenzitású képlet 
látszott, m éretük 1-8 cm volt. E be
tegek egyikében a képlet fibroade- 
nom ának bizonyult, csupán mikrosz
kóposán találtak SLH-t. Egy esetben a 
mam m ographiás képen microcalcifi- 
catiók voltak jelen (a legidősebbnél, 
m am m ogram ja m alignus tum orra  
utalt). Két nőnél a m am m ogram  az 
ellenoldalihoz képest nagyobb denzi- 
tást mutatott, 5 esetben a lelet negatív 
volt (nem látszott kóros eltérés). 14 
betegből 10-nél (71%) az ultrahang 
szolid, jól körülhatárolt képletet talált 
homogén vagy kevert echoszerkezet- 
tel. Hangerősítés csak egy esetben áb- 
rázolódott. Négy nő sonographiája ne
gatív volt.

Semmiféle jellegzetetes lelet nem  
sugallta, hogy SLH a legvalószínűbb 
praeoperativ diagnosis, és több eset
ben fibroadenom át tételeztek fel.

Az SLH-t a lobulusok kifejezett hy- 
perplasiája és az interlobularis s tro 
ma sclerosisa jellemzi. Az egyedülálló

szövettani jellem zői alapján eltér más 
benignus elváltozásoktól (m in t pl. 
epithelialis hyperplasia, sclerotisáló 
adenosis, fibroadenom a). Az atypia 
nem  jellem ző rá, és a szerzők esetei 
közül sem m u ta to tt egy sem malig- 
n itásra  utaló jeleket. Eddigi tan u l
mányok nem  határozták meg az SLH 
radiológiai jegyeit.

E betegség természetes lefolyása is
meretlen, kevés esetről számoltak be, 
azonban feltételezhető a term észetes 
regressiójuk, mivel postm enopausás 
nőkben nem  találtak ilyen laesiót.

Az SLH az em lőnek egy ritka, tu 
m orszerű elváltozása. Általában úgy 
jelenik meg radiológiailag, m int a fib
roadenom a. A lá to tt kép nem  jelleg
zetes, ezért biopsia szükséges ahhoz, 
hogy megkülönböztethessük más be
nignus vagy m alignus tum ortó l. A 
„core-biopsy” diagnosticus értékű, és 
elkerülhető általa az excisiós (sebészi) 
biopsia.

Szalai Gábor dr.

Perkután sugárkezelés indikációi 
pajzsm irigyrákban. (Freiburg-kon- 
szenzus.) R einhardt, M., G uttenber- 
ger, R., Slanina, J. és mtsai (Freiburgi 
Egyetemi Radiológiai Klinika, Izotóp 
és Sugárterápiás Részleg, N ém etor
szág): Radiologie, 1995,35,535.

A szerzők 1994-ben, munkahelyükön, 
a Freiburgi T um orcentrum ban, az 
Izotóp és Sugárterápiás Részleg által 
m egtarto tt konszenzuskonferencia 
eredm ényeit ism ertetik . E m egbe
szélés célja volt a sugárkezelés he
lyének m egadása a pajzsm irigyrákos 
betegek kezelésében, valamint annak 
tisztázása, m ilyen esetekben szük
séges sugárkezelés indikáltságának 
eldöntése in terdiszciplináris konzí
lium  keretében. Az alábbiak összeál
lításában sugárterápiában, nukleáris 
m edicinában já rta s  szakem berek 
mellett sebészek is részt vettek. Az ál
taluk kidolgozott ajánlások a követ
kező szem pontokat veszik figyelem
be: a m űtét u tán i szövettani klasszi- 
fikációt (pTNM ), a m űtét radikali- 
tását (R0 = szövettanilag igazolható 
teljes tum oreltávolítás, RÍ = szövet
tanilag nem  teljes tum oreltávolítás, 
R2 = m űtét során nyilvánvalóvá váló 
nem  teljes daganateltávolítás), beteg 
életkorát, a daganat differenciáltságá
nak fokát (G1 = jól, G2 = mérsékelten,

G3 = csekély mértékben differenciált 
daganat).

Freiburgban elfogadott javaslat: A 
p e rku tán  sugárkezelés szupervolt 
körülm ények között hajtandó végre. 
Gócdózis kurativ  esetben 60-70 Gy, 
palliativ kezelés esetében 45-60 Gy. A 
frakcionálás lehet hagyom ányos, 5- 
ször 2 Gy hetente, vagy akcelerált és 
h iperfrakcionált, pl. napi kétszer 1,6 
Gy, heti 5 alkalommal. A besugárzás 
volum ene változó lehet, „involved 
field” (IF) esetében a tu m o rra  k o r
látozódik biztonsági zónával, míg „ex
tended field” (EF) a tu m o r m ellett 
nyaki, supraclavicularis és felső m e
d iastinalis nyirokcsom ók besugara- 
zását jelenti. A céltérfogat dóziselosz
lása optim ális volta CT képek alapján, 
szám ítógéppel történő 3 d im enziós 
tervezéssel érhető el.

Prim er sugárterápia: a perkután su
gárterápia az utolsó helyen áll a 
pajzsmirigyrák kezelési sorában a thy- 
reoidectomia és radiojód kezelés után. 
Primer sugárterápia inoperábilitás és a 
daganat hiányzó jódfelvevő képessége 
esetén végzendő, azaz palliativ m ód
szernek tekinthető. Jódfelvevő képes
ség meglétekor, nem operálható beteg 
radiojód kezelésben részesítendő.

Posztoperatív  sugárkezelés. Diffe
renciált pap illáris és fo llikuláris 
pajzsm irigyrák: nyirokcsom óáttéttel 
nem  já ró , lokálisan nem  k ite rjed t 
esetben (p T l-3 , pNO, RO-2, G I-III , 
M0) nem  indikált perku tán  sugár- 
kezelés elvégzése. Papillaris m ikro- 
adenom a (p T l)  esetén rad io jód  ke
zelésre sincs szükség. Ebben a pT l-3  
stádium ban kombinált kezeléssel a 45 
év alatti betegek 5, ill. 10 éves túlélése 
90 és 100% közötti az irodalom  adatai 
alapján. Lokálisan nem  k iterjed t, 
nyirokcsom óáttéttel járó tu m o r ese
tében (pT l-3 , pN l, RO-2, G I-III, M0) 
interdiszciplináris konzílium nak kell 
döntenie a thyreoidectom ia, lym ph- 
adenectom ia u táni radiojódkezelést 
esetlegesen követő perkután  sugár- 
kezelés indokoltságáról. Számos szer
ző javasolja ilyen esetekben a sugár- 
kezelés elvégzését. Az indikációt alá
tám asztó tényezők: 45 év feletti élet
kor, alacsony differenciáltság (G III), 
férfinem. Lokálisan kiterjedt daganat 
(pT4, p N 0 -l, RO-2, G I-III , M0) a 
m űtét, radiojódkezelés u táni p e rk u 
tán sugárkezelés klasszikus in d ik á 
cióját képezi. Ez esetben „extended 
field” választandó . Számos szerző a 
sugárkezelés alkalmazását e stádium -
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ban hasznot hozónak tartja  a túlélés 
javulását illetően, egyesek ezzel nem  
értenek egyet. Távoli áttét meglétekor 
(pT l-4 , pNO-1, RO-2, G I-III, M l) a 
p rim er tum or lehetőség szerin ti ra 
dikális műtété végzendő el, m ajd akár 
többször ismételt radiojód kezelés. Su
gárkezelés indokolt a távoli áttét, helyi 
recidív tum or jódfelvevőképesség hiá
nyában, inoperabilitás esetében.

M edullaris (C-sejt-) pajzsm irigy- 
rák: A választandó kezelés u ltra ra 
dikális m űtét, thyreoidectomia, lym- 
phadenectom ia. Nem tökéletes rezek- 
ció esetén jön  szóba (R l-2) a tum or 
m agas gócdózisú sugárkezelése („in
volved field”). Több szerző elveti ilyen 
szövettanú daganat esetében a suga
ras kezelés elvégzését, e sejek képesek 
specifikusan felvenni 131-I-MIBG (me- 
ta-jodo-benzil-guanidin)-t, ezzel tö r
ténő kezelést javasolják, jelen ajánlás 
összeállítói nem.

A naplasztikus pajzsm irigyrák: A 
perku tán  sugárkezelés bárm ilyen re- 
zekciót (RO-2) követően, valam int in
operabilitás esetében is indikált, pal
liativ módszerként használatos. A re- 
zekciónak radikálisnak kell lennie, az 
egyedüli m űtéti megoldás azonban 
rendszerin t nem sikeres. A legjobb 
eredm ény több eljárás kom binációjá
val érhető el, egyes esetekben megkí
sérelhető hiperfrakcionált, akcelerált 
p e rk u tán  sugárkezelés kom binálása 
chemotherapiával.

Távoli áttétek. A perkután  sugár- 
kezelés igen effektiv kezelési m ód tá
voli áttét esetén, amennyiben az elvál
tozás nem  operálható és nem  jódhal- 
mozó. A sugaras kezelés különösen in
dikált fájdalommal, törésveszéllyel járó 
csontmetastasis esetén, légúti elzáródás
sal fenyegető nyaki, mediastinalis nyi
rokcsomó esetén. A perkután sugárke
zelés kombinálható radiojódkezeléssel.

Weninger Csaba dr.

Pancreas és epevezeték daganatok in- 
tralum inális brachytherapiás sugár- 
kezelése. Montemaggi, P. és m tsai (Ró
m ai Katolikus Egyetem, Radiológia, L. 
A. Gemelli, 8, 00168 Rom a, Olasz
ország): Int. J. Radiation Oncology 
Biol. Phys., 1995,32,437.

A szerzők a malignus eredetű  elzá- 
ródásos icterus palliativ kezelésének 
új m ódszerével szerzett tap asz ta la
taikat ismertetik.

1988 és 1991 között tizenkét extra- 
hepatikus epeúti vagy pancreasfej da
ganatos beteget kezeltek besugárzás
sal. Négy extrahepatikus epeút d a 
ganatnál végeztek percutan transhe- 
paticus epedrenázst (PTC), míg a tö b 
bi nyolc betegnél endoszkópos úton 
ültettek be protézist a ductus chole- 
dochusba (ERCP). Mind a tizenkét 
beteg in tralum inális sugárkezelést 
kapott ir id ium  112 izotóppal, 20-50 
Gy összdózisig (a sugárforrástól 1 cm 
távolságban számítva). Négy b eteg 
ben a sugárforrást a W irsung-járatba 
helyezték, míg a többi nyolc betegnél 
ez a d. choledochusba került. A hét 
pancreasfej tum oros beteg közül öt, 
az epevezeték daganatosak közül egy 
betegnél külső  besugárzásra is sor 
került 26-50 Gy összdózisig. Emellett 
a betegek egy része 5-Fluorouracilt is 
kapott.

Cholangitist hat betegnél észleltek. 
G astro in testinalis m ellékhatásokat 
három  esetben  észleltek, e betegek 
külső és intraluminalis besugárzást is 
kaptak. Tizennyolc hónapos követési 
idő m ellett az átlagos túlélési idő  14 
hónap volt az epevezeték daganatos 
betegeknél, m íg 11,5 hónap a p an c
reasfej daganatosoknál. A kezelést 
követő 29 hónap múlva a pancreasfej 
daganatos betegek közül egy van élet
ben, míg az epevezeték daganatosok 
közül ketten  élnek 28, illetve 43 hó 
nappal a kezelés után. A sárgaság 
m inden betegnél megszűnt.

A d. choledochus tum oros betegek 
túlélését m eghosszabbítja a PTC-t 
követő in tralum inalis sugárkezelés. 
További tapasztalatok szükségesek 
annak  m egállapításásra, hogy p an c
reasfej daganatos betegeknél az in tra
luminalis sugárkezelés alternatívája-e 
az in terstita lis vagy az in traopera tiv  
sugárkezelésnek.

Horváth Gábor dr.

A brachytherapia hatásossága a vul- 
varák kezelésében. Pohár, S., Hoff- 
stetter, S„ Peiffert, D. és m tsai (Centre 
Alexis Vautrin, Nancy, Franciaország): 
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1995, 
3 2 ,1455.

A vulvarák radikális sugárkezelése 
gyakran m agában foglalja a brachy- 
therap iá t, a kezelési fegyvertár ré
szeként. Az irodalom ban azonban 
kevés tanulm ány foglalkozik a vu l

varák kezelése során a brachytherapia 
egyedüli alkalmazásával, a szerzők e 
téren szerzett tapasztalataikat pub 
likálják, betegeik túlélési adatait vizs
gálták, összehasonlítva m ás kezelési 
módszerekkel kezeitekével.

A szerzők 1975 és 1993 között az 
Alexis V autrin K özpontban 31 vul- 
varákos betegek kezeltek elsődleges 
m ódszerként 131Ir brachytherapiával. 
M űtéti kontraindikáció  vagy bele
egyezés hiányában 21 beteget kezeltek 
e m ódszerrel, a fennm aradó  13 be
teget sebészi beavatkozás után  kiújuló 
daganat miatt. Az előzetesen elvégzett 
m űtétek: egyszerű k im etszés, a k ü 
lönböző radikalitású vulvectom ia és 
inguinalis nyirokcsomó dissectio vol
tak. I—II. stádiumba 9 beteg volt sorol
ható, 12 pedig előrehaladottabb, III—
IV. stádium ú. A brachytherapiát after- 
loading technikával hajtották végre, a 
kezeléshez im plantatum o(ka)t ültet
tek be. Az implantáció, dózis számítás 
a Párizs rendszer szabályait követte. E 
tanulm ányban nem szerepelnek kül
ső besugárzást kapott betegek.

A betegek követési ideje 21 és 107 
hónap között m ozgott, átlagosan 31 
hónap volt. A betegek életkora 49 és 
92 év között változott, átlag életkor 
77-nek adódott. Az átlagos brachy
therapiás dózis 60 Gy volt (53 és 88 Gy 
között változott), átlagos dózistel
jesítmény 0,58 Gy/h (0,35-1,21 Gy/h). 
Betegeik közül 11-nek fejlődött ki 
lokoregionális recidívája, melynek 
m egjelenését követően átlagosan 22 
hónap volt a túlélés. Az adatok elem
zése idején a szerzők 34 betegükből 
24-et veszítettek el. Közülük 14 halála 
a vulvaráktól független volt. A keze
lést tízen legalább 3 évvel élték túl, 
legalább 5 évvel később pedig még 
hatan éltek. Összehasonlították a be
tegeik túlélési adatait, két csoportra 
osztva őket, aszerint, hogy elsődlege
sen kezelték őket, avagy sebészi ke
zelést követő recidiva m iatt alkalmaz
tak sugárkezelést. Bár nem  volt szig
nifikáns különbség a betegségspe
cifikus és összesített túlélést illetően, 
de a lokális és lokoregionális tum or 
kontroll adataiban szignifikáns kü 
lönbség m utatkozott az előző beteg
csoport javára. A sugárkezelés szö
vődményeként öt betegben alakult ki 
lágy szöveti kifekélyesedés, valameny- 
nyiüknél konzervatív kezelésre meg
oldódott.

A szerzők ism erte tik  az irodalom  
megállapításait a vulvarák kezelésével
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kapcsolatban. Leírják, az utóbbi év
tizedekben a radikális vulvectom ia 
vált standard kezelési módszerré két
oldali inguinalis nyirokcsom ó-eltá
volítással. Az utóbbi időkben több 
közlemény foglalkozik külső besugár
zással és brachytherapiával e betegség 
kezelésével kapcsolatban. A legelső 
közlemények kiemelik a brachythera
piával összefüggő magas necrosis 
arányt. Eredményeik alapján m egál
lapítják, elsődleges kezelési m ódként 
alkalmazva a 191Iridium  brachythera- 
piát, magas helyi tum or kontroll ráta 
érhető  el. Összehasonlítva brachy
therapiával és inguinalis nyirokcso
mó-eltávolítással vagy enélkül kezelt 
betegeik túlélési adatait korábban 
publikált közleményekével, amelyek 
vulvarák m iatt operált betegekkel 
foglalkoztak, némileg szerényebbnek 
találták eredményeiket. Betegeik azon
ban idősebbek voltak, számtalan eset
ben állt fenn műtéti kontraindikáció. A 
szerzők ajánlják a I91-Ir brachythera- 
piát inguinalis nyirokcsomó dissectió- 
val és amennyiben lehetséges, m űtéti 
kontraindikáció , m űtét elu tasításá
nak  eseteiben alkalm azni. Ez a ke
zelési m ód recidív vulvarákban is 
hatásos lehet a betegek egy részében.

Weninger Csaba dr.

A paraaortikus nyirokcsomók profi- 
laktikus, kiterjesztett mezős sugár- 
kezelése IIB, valamint „bulky” IB, HA 
stádium ú méhnyakrákos betegek
ben. Rotman, M., Pajak, TH. F., Choi,
K. és m tsai (Dept, of Radiaton O n
cology, State University of New York 
Health Science Center, New York, 
Radiaton Therapy Oncology Group 
H eadquarters, Philadelphia, USA.): 
JAMA, 1995,274,387.

A több intézetből álló m unkacsoport 
(Radiaton Therapy Oncology Group) 
azt kívánta vizsgálni, nagy k iterje
désű, „bulky” IB és HA, valam int IIB 
stádium ú méhnyakrákos betegek ese
tében alkalm azott, paraaortikus nyi
rokcsomók profilaktikus besugárzása 
javítja-e a túlélést, recidiva k ialaku
lást.

337, a Szülészek és Nőgyógyászok 
Nemzetközi Szövetsége (FIGO) stádi
um beosztása szerinti, 4 cm, vagy en
nél nagyobb oldalirányú IB, IIA vala
mint IIB stádiumú, nem operált m éh
nyakrákos beteget vontak be a v izs

gálatba. A sugárkezeléshez legkeve
sebb 1 MeV feletti energiájú  készü
léket használtak fel, a külső irradiáció 
megelőzte az intracavitalis kezelést. A 
betegek 44-45 Gy kezelést kap tak  a 
paraaortikus régióra 4,5-6,5 hét so
rán, 1,6-1,8 Gy gócfrakciókkal, 30 
Gy-ig elülső és hátsó m ezőkből, to 
vábbi 15 Gy-t rotációs technikával. Az 
üregi kezelés során  30-40 Gy dózist 
adtak le az ún. „A” pontra. A kezdeti 
intracavitalis kezelést 21 napon belül 
fejezték be, és ha szükséges volt, 2-3 
hét pihenés u tán  m egism ételték. A 
betegeket random  m ódon két cso
portba osztották, egyik csoport hagyo
mányos sugárkezelésben részesült, a 
m ásik kiegészítő profilaktikus p ara 
aortikus irradiációt is kapott. A vizs
gálati m ódszereket a szerzők egy ko
rábbi cikkükben m ár leírták . A be
tegeket rendszeresen gondozták, első 
öt év során 3-6 havonta.

337 beteg közül 167 k apo tt csak 
medencebesugárzást, 170 m edence + 
paraaortikus irradiációt. A vizsgálat 
lezárásakor valam ennyi beteg álla
pota legkevesebb 8 évig volt követ
hető, 55%-uk legalább 10 évig. A be
tegek 17%-a volt IB stádium ú, 10%-a 
IIA, 73% IIB. Szignifikáns kü lönb
séget találtak az össztúlélés tek in 
tetében a két csoport között, és 10 
éves túlélés valószínűsége a paraaor
tikus sugárkezelésben részesülteknél 
67% és 55% volt, ez az érték a m ásik 
csoport 55% és 44% volt. Az alap
betegségre visszavezethető kum ulatív 
halálozás is kedvezőbben alakult a 
paraaortikus csoportban  (5 év el
teltével 23% vs. 36%, 10 év u tán  29% 
vs. 41%). Betegségmentes túlélés ha
sonló volt a két csoportban, 5 és 10 év 
után a paraaortikus csoportban 55% 
és 42%, szem ben a m ásik csoport 
49%, 40% értékével. Mindkét csoport
ban hasonló volt a gyógyultak aránya 
(89%, ill. 90%), ill. az első locoregio- 
nalis recidiva jelentkezési arány (17%, 
14%), ám a távoli á tté t incidenciáját 
illetően kis eltérés figyelhető meg 
(9%, ill 15%) a paraaortikus régióra 
kezelést kapó csoport javára. E cso
port tagjai szám ára m ár szignifikáns 
különbség m utatkozott a recidívát 
követő túlélésben: a recidiva felis
merése után 5 évvel a két csoport tag
jai közül 21%, ill. 6% él, a vizsgálat 
végén 14%, ill. 2%. Radioterápiára, ill. 
ennek szövődm ényeire visszavezet
hető  halálozás az aktívabban kezelt 
csoportban 2% volt, ill. 6%, össze

hasonlítva a m ásik csoportta l, ahol 
m indkét esetben csak 1-1%.

Az IB-IIB stádium ú méhnyakrákos 
betegek sugárkezelését a paraaortikus 
régiók profilaktikus kezelésével kiegé
szítve az össztúlélés javítható, a be
tegségmentes túlélésben tö rténő  vál
tozás nélkül, ezek kapcsán a szerzők 
hangsúlyozzák a következők jelentő
ségét: e kezelés hatására a gyógyultak- 
ban a távoli áttétek incidenciája csök
ken, magasabb a túlélés a helyileg je
lentkező recidivák esetében. E munka- 
csoport jelenleg dokum entáltan nega
tív paraaortikus nyirokcsom ókkal 
rendelkező előrehaladott m éhnyakrá
kos betegek kezelésében a kiterjesztett 
sugárkezelést, valam int a m edencei 
besugárzás és chem otherapia alkal
mazását hasonlítja össze.

Weninger Csaba dr.

Conformalis prostata brachythera- 
pia: az I/II fázisú dózis-ráépüléses 
vizsgálatok kezdeti felmérése. M ar
tinez, A. és m tsai (Dept, of Radiation 
Oncology, William B eaum ont Hos
pital, Royal Oak, MI. 48073. USA): Int. 
J. Radiation Oncol. Biol. Phys. 1995, 
33,1019.

A prostata  carcinom a kezelési ered
m ényeinek javítására a conform alis 
sugártherap iát (CRT) használták . A 
külső CRT két fő hátránya:

a) belső szervmozgás/napi felépíté
se variációk;

b) néhány beteget k izártak  a CRT- 
ből azon az alapon, hogy rossz 
geometriai kapcsolat volt identi
fikálható 3 dim enziós kezelés
tervezéssel.

Hogy leküzdjük a fenti problém á
kat, elkezdték az első prospektiv  I/II 
fázisú dózis-ráépüléses conform alis 
brachytherapia (CB) és egyidejű kül
ső sugárirradiáció  k lin ikai vizsgá
latát.

59 T2b-T3c stádium ú prostata ade- 
nocarcinomás beteg kapott 176 trans- 
perinealis ultrahangvezéreit nagy dó- 
zisú, dózis kiemelő (boost) im plantá- 
tum ot. M inden beteg kísérő  kism e- 
dencei külső besugárzást is kapott. A 
3 HDR-CB frakció dózisráépülése a 
következőképpen folyik: 5,5 Gy (30 
beteg), 6 Gy (20 beteg) és 6,5 Gy (9 
beteg). A CB dózist a prostata kontúr
ra rendelték, biplanaris transrectalis 
ultrahangot használva. Az urethrát, az
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elülső rectum falat és a prostata h a tá r
vonalát egyénileg határozták m eg és 5 
m m  távolságra körvonalazták a h a 
sistól a prostata csúcsáig. A CB rea l
tim e ultrahang vezérlést használ in 
teraktív online isodosis megoszlással, 
am it járóbetegeken végeztek. Ahogy a 
tűket behelyezték a p rosta tába , a 
prostata elmozdulását regisztrálták és 
az isodosis megoszlást újraszám olták, 
hogy a tűk  m egm utassák az új v i
szonyt, a prostata és a norm ál s tru k 
túrák  között. Nem igényelt CT-terve- 
zést vagy implantátum előretervezést.

Nem utasítottak el beteget a m e
dence struktúráinak rossz geom etriai 
viszonya miatt. Minden im plantátum  
behelyezésnél jegyezték a prostata  el
m ozdulását. A prostata c ran iocau- 
dalis elmozdulása általában 0,5-2,0 
cm között volt (átlag 1,0 cm ), m íg a 
laterális irányú elmozdulás 0,1-0,4 
cm. Az interactiv online tervezési 
rendszerrel a szerv elm ozdulását 
azonnal detektálták, átszám olták  és 
korrigálták  m inden HDR kezelés 
előtt.

A rectális dózis a prostata dózisá
nak 45- és 87%-a között volt, az ureth- 
rális dózis pedig 97- és 112%-a volt a 
p rostata  dózisának. M egfigyelhető, 
hogy a sebész függése teljesen  k iik 
tatható, mivel az interactiv online ter
vezési rendszer egyform án irányítja  
az orvosokat.

Az ultrahang vezetéssel és az in ter
activ online dosimetriai rendszerrel a 
szerv mozgása (hasonlítva a külső 
sugárhoz) inszignifikáns, m ert a m ű
velet alatt korrigálni lehet anélkül, 
hogy a céltérfogat körvonalát növelni 
kellene. A brachytherapia általános 
csapdáit, beleértve az o p e ra tő r füg
gését és a reprodukálhatóság nehéz
ségeit, ki lehet küszöbölni az interac
tiv online tervezési rendszerrel.

Sinkó Eszter dr.

A normál szövet dózisredukciójának 
lehetősége neoadjuváns horm on the- 
rápiával a conformalis kezelés ter
vezésben C-stádiumú prostatarák  
esetén. Yang, F. E. és m tsai (D ept, of 
Radiation and Cellular Oncology, 
Michael Reese/ Universty o f Chicago, 
5L, USA): Int. J. Rad. O ncology Biol. 
Phys. 1995,33,1009.
A prostatarák  irradiáció e lő tti h o r
monális cytoreductiója a céltérfogat 
m éretének csökkenésével bizonyítot

tan redukálta a norm ál szövet sugár- 
terhelését. D ózistérfogat hisztogram  
(DVH) analízis azonban nem  m indig 
dem onstrálta a neoadjuváns horm on- 
therapia alkalm azásának erősen p o 
zitív előnyét. Ez a felmérés különféle 
más faktorokat is elemez, melyek be
folyásolják a no rm ál szövet dózisát, 
amely m eghatározza a neoadjuváns 
horm onális therap ia  sikerét vagy si
kertelenségét.

A betegek, akiknek kiterjedt, klini- 
kailag C -stád ium ú prostata  adeno- 
carcinom ájuk volt, az irrad iáció t 
megelőzően 3 hónapos horm onke
zelést kap tak , am i oralis Flutam idot 
és havonta Zoladex in jectiót ta r ta l
mazott. A m edence Ct-vizsgálatát a 
horm onkezelés elő tt és u tán  is el
végezték. A kezelési terveket 3 dim en
ziós (3 D) konform ális kezelési te r
vezéssel készítették. A prostata térfo
gatának változását a hólyagnak és a 
rectum nak ado tt előírt dózis arányá
val együtt á llap íto tták  meg. K ülön
böző faktorokat, m int a prostata m é
retét, a hó lyag/rectum  m éretét és a 
szervek alak ját tanulm ányozták. A 
dózistérfogat hisztogram ot (DVH) és 
a dózisfelület h isztogram ot (DSH) 
alkalmazták analízisre.

A 7 betegből 6-nál csökkent a pros
tata mérete. A prostata átlag térfogata 
a horm onális m anipuláció előtt és 
után 129,1 + 32,9 standard  deviáció 
(SD) cm 3 és 73,0 + 29,5 SD cm 3, 
egyenként (p= 0,0059). A rectum  tér
fogata, az e lő írt dózis 80%-át kapva, 
csökkent 7 betegből 5-nél, átlagban 
83,2 és 59,9 cm 3 között (p = 0,045). A 
hólyag térfogata, szintén az előírt 
dózis 80%-át kapva csökkent 7-ből 5 
betegnél, átlagban 74,5 és 40,2 cm 3 
között (p = 0,098). A korrelációt a 
prostata m érete, valamint a rectum  és 
a hólyag térfogata között nem mindig 
ta rto tták  következetesnek: nagyobb 
redukció a p rosta ta  m éretében nem  
szükségszerűen vezetett a hólyag és a 
rectum  dózisának nagy csökkenésé
hez. A teljes hólyag és rectum  méretet 
fontos tényezőnek találták a norm ál 
szövet sugárexpozíciójában. A hor- 
m ontherap ia  előnye elveszhet, ha 
m egengedett a hólyag és a rectum  
m éretének csökkenése. A hólyag haj
lamos lehet arra, hogy besüppedjen a 
m edencébe néhány betegnél a hor- 
m ontherápiát követően, kevésbé opti
mális theráp iás viszonyt eredm é
nyezve.

A neoadjuváns horm ontherapiával 
elért p ro sta ta  m éret csökkenése a

legtöbb betegnél csökkenti a norm ál 
szövet sugárm ennyiségét. Azonban a 
korreláció a prostata  m éretének re
dukciója és a kezelt hólyag-rectum  
mérete és tömege között nem  lineáris, 
ha más változókat nem kontrollálnak. 
Olyan tényezők, m int a szervek alakja, 
a hólyag és rectum  tágulásának m ér
téke, jelentős szerepet já tszik  a nor
mál szövetet érő dózisban. Ezek a té
nyek leleplezhetik a cytoredukció elő
nyeit és ha nem  veszik őket tudom á
sul, akadályozhatják, hogy megértsük 
a preirradiációs horm onális therapia 
előnyeit a klinikai alkalmazásban.

Sinkó Eszter dr.

Myocardialis infarctus kim utatása 
C9 immunhistochemiai festéssel for
malin fixált, paraffinba ágyazott met
szeteken. D oran, J. P. és m tsai (Uni
versity o f B irm ingham ): J. Clin. Pa
thol., 1996,49,34.

A korai in farctus boncoláskor m ak
roszkóposán és konvencionális m ik
roszkópiával egyaránt nehezen m u
tatható ki. A C9 com plem ent rész a 
C5b-9 m em brán  károsító  komplex 
része, am it necroticus harántcsíkolt 
izomban és elhalt szívizomban is ki
mutattak.

Nyolc beteg boncolásából szárm a
zó 1-2 cm vastag bal kam rai k im et
széseket vizsgáltak a szerzők. A k i
metszéseken elvégezték az NBT reac- 
tió t és az így lokalizált elhalt te rü 
letekből m inim um  18 órás form alin 
fixálás u tán  paraffinos m etszeteken 
C9 immunhistochemiai (IHC) reactiót 
is értékeltek. A szokásos festéssel való 
összevetéshez 25-25 infarctusos és 
nem infarctusos beteg HE és C9 im 
m unfestésű m etszeteit vizsgálták. Az 
NBT reactió  kék színe m ellett hal
ványság (egyértelm ű elhalás) 2 eset
ben m utatkozott, á tm eneti festődést 
pedig 3 szívnél láttak. A C9 IHC festés 
az NBT reactióval igazolt elhalt terü
leteken erős pozitivitást m utatott, in
tenzívebb festődéssel a széli részeken. 
Az á tm eneti NBT reactió t adó myo- 
cardium ban foltos pozitivitást észlel
tek C9 IHC-val. Az NBT-vel sötétkék 
(ép) m yocardium  részekben 1-1 sejt 
C9 pozitivitást m utatott. Ezen szívek 
HE festéssel nem  m utatták az infarc
tus jeleit.

A m ásik csoportban pozitív C9 fes
tődést találtak  az infarctusos szívek
ben. A kontro llok  közül 3 szívben 
(septicus shock, periton itis  és He-
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noch-S chön le in -pu rpu ra  diagnosi- 
sokkal kezelt betegeknél) észleltek el
szórt myocardialis sejtekben C9 pozi- 
tivitást.

A C9 IHC különleges előkészítést, 
táro lást nem  igényel és emellett b iz
tonságosabb m ódszernek is tűnik, 
m int az NBT histochem iai reactio 
vagy a HE festés. Az elhalt területeken 
a complement dispositio néhány órás 
elhalás után m ár észlelhető.

Cserni Gábor dr.

Tejüvegsejtes vastagbélrák HCG ter
meléssel -  Esetismertetés. Áru, A. és 
m tsai (F rederiksborg  County H os
pital és Herlev H ospital, Copenha
gen): Am. J. Surg. Pathol., 1996,2 0 ,187.

A tejüvegsejtes rák  az adenosquamo- 
sus carcinom a rosszul differenciált 
változata. A m éhnyakban fordulhat 
elő, eddig vastagbélben nem írták le.

Egy 29 éves nőnél anaem ia m iatt 
tö rtén t kivizsgálás. Az anaem ia h á t
terében occult gastrointestinalis vér
zést igazoltak. Negatív nőgyógyászati, 
rectoscopos és gastroscopos vizsgálat 
u tán  colonoscopiával észlelték a co
lon descendens körkörös tum orát. 
Bal hem icolectom ia tö rtén t a m eg
nagyobbodott nyirokcsom ók resec- 
tiójával. M űtétkor hashártya, illetve 
intraabdom inalis visceralis dissemi- 
natiót nem észleltek. A „tejüvegsejtes 
rák” szövettani diagnosisa után  cu
rette is tö rtén t, de m alignitást nem  
igazolt. A m űtét u tán  3 hónappal CT 
vizsgálat a máj és a retroperitoneum  
daganatos érintettségét igazolta a ge- 
nitourinalis rendszer és a pancreas 
érintettsége nélkül. A megkezdett che- 
m otherpia hatástalan maradt. A plas
m a HCG szintje folyamatosan magas 
volt. A diagnosist követően 2 évvel a 
beteg dissem inált daganatába bele
halt, boncolás nem  történt.

A dagant szövettanilag nem m uta
to tt semmilyen differenciációt. Az 
anaplastikus tum orsejtek  cytoplas- 
mája amphophil, tejüvegszerű volt; a 
sejthatárok általában élesek voltak és 
a m itotikus rátá t m agasnak találták. 
Daganatos óriássejtek is nagy szám 
ban voltak. Neuralis és lym phaticus 
invasiót észleltek. Nyákot nem tudtak 
k im utatn i a daganatban. Az epithe
lialis eredetet a pozitív cytokeratin és 
EMA immunhistochemiai reactio erő
sítette meg. Ezeken kívül csak a ß-

HCG adott pozitivitást, m ind a több- 
magvú, m ind  az egymagvú daganat
sejtekben. A többi savóval (CEA, NSE, 
chrom ogranin-A , S-100, a - l-a n ti-  
trypsin, AFP, LCA, vimentin, ER) a tu 
m orsejtek negatívnak bizonyultak. 
U ltrastructu ra lisan  a sejtek között 
nagy szám ú desmosomát, a sejtekben 
tonofilam entum okat találtak (laphám 
differenciáció), és egyes sejtek között 
szabálytalan m icrovillus-szerű kép
leteket m u ta ttak  ki (glandularis dif
ferenciáció), de egyértelm ű secreto- 
ros granulum okat nem találtak.

A cervix azonos morphologiájú da
ganatát 1956-ban írták  le fiatal nők 
agresszív viselkedésű daganataként. 
M éhnyak localisatióban azonban ez 
ideig nem  szám oltak be a vastagbél
rákoknál nem  ritka HCG termelésről.

Cserni Gábor dr.

Helicobacter pylori fertőzés Barrett- 
nyelőcsőves betegekben: prospektiv 
im m unhisztokém iai vizsgálat. Ri-
cautre, O. és m tsai (Bichat-Claude 
B em ard  H ospital, Paris): J. Clin. Pa
thol., 1996,49,176.

A Barrett-nyelőcső a nyelőcsőben k i
alakuló hengerhám m etaplasiát jelöli, 
és gastro-oesophagealis reflux szö
vődményeként szokott kialakulni. Az 
irodalm i adatok  ellentm ondásosak 
annak tekintetében, hogy a H. pylori 
m ilyen arányban  kolonizálja a Bar- 
rett-nyelőcsövet, és hogy a fertőzés 
milyen szereppel bír a m etaplasia 
kialakulásában és lefolyásában.

1992 és 1994 között 73 szövettani
lag igazolt Barrett-nyelőcsövet v izs
gáltak a szerzők immunhisztokém iai 
módszerrel. (Barrett-nyelőcsőnek m i
nősítettek egységesen minden henger
hám m etaplasiát m utató nyelőcsövet, 
amely m in im um  3 cm-re proxim a- 
lisan helyezkedett el a gastro-oeso
phagealis junctió tó l.) A betegek k ö 
zött 57 férfi és 16 nő volt, életkoruk 
28-81 év között mozgott.

44 esetben intestinalis típus volt a 
m etaplasia, am ihez 33 esetben gyo
m or típusú hám  is társult; továbbá 29 
esetben csak gyom or típusú hám  
képezte a m etaplasiát. Tizenegy gyo
m or típusú Barrett-nyelőcsőben és 26 
gyomor biopsiában azonosítottak H. 
pylorit. M inden pozitív Barrett-nye
lőcsövet m utató  beteg gyom rában is 
jelen volt a baktérium . A chronicus és

acut gyulladás aránya azonos volt a 
fertőzö tt és nem  fertőzött B arrett- 
nyelőcsövekben.

A H. pylori ezek szerint nem  játszik 
lényeges szerepet a Barrett-oesopha- 
gusban, am elynek kolonizációjához 
szükséges a gyomor típusú m etap la
sia jelenléte és a gyomor nyálkahár
tyájának előzetes fertőződése.

Cserni Gábor dr.

Resecált vastagbelek háttér nyálka
hártyájában talált nem polypoid ade
nomák és carcinomák. Kubota, O. és 
mtsai (Ham am atsu University School 
of Medicine): Cancer, 1996,77,621.

A szerzők a fenti intézményben 1988 
és 1944 között resecált 300 vastagbelet 
vizsgáltak meg. A vastagbél resectiók 
többnyire rák  m iatt tö rtén tek  (282 
eset); em ellett diverticulitis, tbc, vol
vulus is szerepelt a műtéti indikációk 
között. A fő laesio, illetve a körü lö tte  
lévő 3 cm -es szegély kivételével -  
10%-os form alin fixálást követően -  a 
nyálkahártyát leválasztották a tunica 
subm ucosánál, és Mayer-féle haem a- 
toxylin festés u tán  sztereom ikrosz- 
kóp alatt azonosították a daganatos 
elváltozásokat. Az így értelmezett há t
tér nyálkahártyában 297 adenom át 
azonosíto ttak , melyek közül 240 
(80,8%) polypoid, 32 (10,8%) lapos és 
25 (8,4%) besüppedt volt. A nem  po 
lypoid adenom ák tették ki a haránt és 
leszálló vastagbél adenom áinak 37,9, 
illetve 33,3%-át, ami egyéb localisa- 
tiókhoz képest szignifikánsan m aga
sabb arányt jelentett. Szinte m inden  
excavált adenom a (96%) kisebb volt, 
m int 3 m m , és szinte m inden lapos 
adenoma (96,6%) kisebb volt, m int 3,5 
mm. A 3,5 mm-nél nagyobb adenom ák 
szinte m ind (97%) polypoid típusúak 
voltak. M indössze 3 jól differenciált 
adenocarcinom át találtak, coecum , 
sigmabél, rectum  localisatióban, és 
ezek közül 1 intram ucosalis, 2 pedig 
submucosába penetráló volt. A rákok 
kicsik (2,4-2,9 mm) és endophyticus 
növekedésűek, azaz nem polypoid tí
pusúak voltak, adenomarészeket egyi
kük sem tartalmazott.

A szerzők azt feltételezik, hogy akár
csak familiaris adenomatosus polypo
sis esetében, a nem  familiaris ade
nom ák esetében is igaz lehet, hogy a 
polypoid laesiok egy része besüppedt 
adenom ákból származhat. A rákok
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vagy destruált és transzform ált kis 
adenom ákból, vagy nagyobb valószí
nűséggel de novo alakultak ki. A nem 
polypoid neoplasiák genetikai eltéré
seinek vizsgálata is szükséges lesz a 
colorectalis carcinogenesis jobb meg
értéséhez.

Cserni Gábor dr.

A necrosis, mint prognosztikai té
nyező glioblastoma multiformeban 
(GBM). Barker, F. és mtsai (M assa
chusetts General Hospital, Boston és 
University of California at San F ran
cisco): Cancer, 1996,77,1161.

Az astrocyta daganatokat differenciá- 
ciójuk alapján legtöbb grading rend 
szer 3 vagy 4 csoportba sorolja. Az 
anaplasia foka és a kórism e utáni 
túlélés közötti korreláció az, am i a 
grading sémákat érvényessé, alkal
mazhatóvá teszi. Legtöbb grading sé
ma a necrosist kötelezőnek tartja a leg- 
anaplasztikusabb astrocyta daganat, a 
GBM diagnosisához. Ugyanakkor két 
újabb grading rendszer, köztük a leg
újabb WHO classificatio is, valamint a 
UCSF grading séma lehetővé teszi a 
GBM diagnosist necrosis hiányában is, 
többnyire az endothelialis prolifera- 
tióra alapozva a kórismét.

Az 1988 és 1993 közötti időszakban 
a fenti intézményekben 299 GBM-s 
beteget diagnosztizáltak, és közülük
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Réti Marienn dr., Harsányi Veronika dr., 
Szabó János dr., Petrányi Győző dr.:

275 m eghalt 1995. januárig. A kezelés 
sebészi volt, am it az I. protokollban 60 
Gy frakcionált sugárkezeléssel és che- 
m otherapiával egészítettek ki, illetve 
a II. p ro tokollban  a kiegészítés csak 
sugárkezelésből (frakcionált vagy ac- 
celerált hyperfrakcionált) állt. A se
bészi tum oreltávolítást b iopsiának, 
subtotalis resectiónak vagy totalis re- 
sectiónak m inősítették, a sebész in t
raoperativ benyomása és a postopera- 
tiv képalkotó vizsgálatok alapján, an
nak függvényében, hogy a daganat 
<10%-át, <90%-át vagy >90%-át távo
lították el.

A betegek médián túlélése 11,3 hó
nap volt. Necrosis 243 daganatban 
(88%) volt. A szerzők korábban iga
zolták, hogy az életkor, a Karnofsky- 
féle perform ációs pontszám  és a tu- 
morkimetszés mértéke lényeges prog
nosztikai tényezők. A necrosis pozitív 
korreláció t m utato tt az életkorral. 
Em ellett a nagyobb kim etszéseken 
gyakoribb volt a necrosis, de ez nem 
bizonyult szignifikánsnak. Az egy
változós analízis szerint a necrosis 
hiánya szignifikánsan jobb túlélést 
jelzett. A necrosis nélküli GBM-s be
tegek m édián túlélése 12,5 hónap volt, 
míg a necrosist mutató GBM-s bete
geké 10,9 hónap. A K aplan-M eier- 
m ódszerrel megállapított 2 éves tú l
élés 13% és 27,1% volt a necrosist tar
talm azó, illetve nem tartalm azó da
ganatok esetében, de ez nem  volt szig
nifikáns. Többváltozós analízis szerint

Vérkészítmények fehérvérsejt-tartalmá
nak káros és előnyös hatásai. „Fehér
vérsejt-mentes” vérkészítmények indiká
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dern szemlélete II. rész 
Köves István dr.: A colorectalis daganatok 
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vizsgálatának új radiológiai módszere 
Cserni Gábor dr.: Invazív emlőrákok 
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rozása és annak jelentőége 
Magyar szerzők külföldi szakfolyóiratok
ban publikált közleményeinek magyar 
nyelvű kivonatai

az életkor, a Karnofsky-pontszám , a 
kimetszés mértéke szerint illesztve az 
adatokat, a necrosis hiánya még m in
dig szignifikánsan jobb túlélést jelzett, 
de a necrosist nem mutató daganatok 
esetén csak kism értékben volt jobb a 
túlélés, am int erről m ár szó esett. A 
szerzők szerint ez a kisfokú túlélésbeli 
különbség nem teszi indokolttá a nec
rosist nem  tartalm azó, súlyos ana- 
plasiát m utató astrocyta daganatok 
anaplasticus strocytom akénti (Grade 
III astrocytoma) diagnosisát.

A necrosis nélküli GBM aránya más 
tanulm ányok szerint 7,7 és 34% kö
zött van, és ez az arány annál m aga
sabb, minél kisebb a minta. A stereo- 
taxiás biopsiák, ha csak a necrosis je
lenlététől teszik függővé a GBM diag
nosisát, nagy százalékban eredm é
nyezhetnek téves diagnosist, hiszen a 
mintavételkor a sebész igyekszik m i
nél viabilisabb diagnosztikus m intát 
venni. A szerzők egy m ásik vizsgálat
ban  az anaplasticus astrocytom ák 
(Grade III astrocytom ák) m édián 
túlélését 3,3-4 évnek találták. Az is
m ertetettek amellett szólnak, hogy a 
GBM diagnosist necrosis hiányában 
is fel lehet állítani, valam int az en- 
dothel proliferatiót m utató  WHO 
grade IV astrocyta daganatokat nem 
szabad tévesen anaplasiás astrocy- 
tom áknak minősíteni.

Cserni Gábor dr.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Stopacid tabletta

Magnézium-hidroxid-tartalmú antacidum. In vitro savkötő ka
pacitása 24,0-29,4 mmol/tabl.

Hatóanyag: 850 mg magnesium-hydroxydatum (1 g-os) 
tablettánként.

Segédanyagok: borsmentaolaj, szaharimid-natrium, man- 
nit.

Javallatok: Hyperaciditás, gyomorégés, gyomor-, és nyom- 
bélfekély, akut- és krónikus gastritis, másodlagos colitis, oeso
phagitis adjuváns kezelése.

Ellenjavallatok: Túlérzékenység a készítmény iránt. Súlyos 
veseelégtelenség.

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek a napi étkezések 
után 20-60 perccel 1 tabletta, illetve az esti elalvás előtt 1 tablet
ta. (Általában naponta 4-szer 1 tabletta).

A tablettát összerágva, kevés vízzel kell lenyelni.
Mellékhatások: Enyhe székletlágyító hatás. Ritkán has

menés.
Gyógyszerkölcsönhatások: Együtt adása kerülendő:
-  tetraciklinnel,
-  vaskészítménnyel (felszívódásgátlás).
Más gyógyszerek felszívódását a pH változtatásával be

folyásolhatja, ezért a Stopacid tabletta és egyéb gyógyszerek 
szedése között 1-2 óra eltérés legyen.

Figyelmeztetés: Beszűkült veseműködés esetén a szérum 
magnéziumszint emelkedésének fokozott veszélye miatt kerül
ni kell nagy adagban hosszú ideig tartó alkalmazását.

Túladagolás: hasmenést okozhat, csökkent veseműködés 
esetén nagyobb adagok tartós szedése hypermagnesaemiához 
vezethet.

Tünetei: központi idegrendszeri zavarok, izomgyengeség, 
légzésdepresszió, szívritmuszavarok.

Eltartása: szobahőmérsékleten, száraz helyen.
Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 20 db tabl. (fehér színű, korong alakú, men- 

tholillatú, édes ízű tabletta).

Rennie Antacidum rágótabletta

Antacidum. Savlekötő képessége: 16 mEq H+/tabletta.
Közömbösíti a felesleges gyomrosavat, a gyomor-bél 

nyálkahártyát védi a túlzott gyomorsavtermeléssel szemben.
Hatása gyorsan bekövetkezik.
Hatóanyagok: 680 mg calcium-carbonicum, 80 mg magne- 

sium-carbonicum-hydroxydatum rágótablettánként.
Segédanyagok: szacharóz 475 mg tablettánként.
Aromaanyagok: citrom, borsmentaolaj.
Javallatok: Gyomorsav-elválasztás fokozódása (hyper- 

chlorhydria), savtúltengés okozta emésztési zavarok, pyrosis 
(gyomorégés).

Adjuvánsként peptikus gyomorfekély, hyperacid gastritis, 
reflux oesophagitis, hiatus hernia esetén.

Ellenj avallatok: Túlérzékenység a készítmény összetevőivel 
szemben. Súlyos veseműködési zavarok, hypercalcaemia, 
myasthenia gravis, kalcium tartalmú vesekövek.

Adagolás: Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek: 
Egymás után 2 tablettát elszopogatni, ill. hagyni lassan szétol

vadni a szájban. Szükség esetén ez az adag kétóránként megis
mételhető.

Maximális napi adag: 16 tabletta.
Mellékhatások: A javasolt adagban alkalmazva a készít

mény általában jól tolerálható. A széklet konzisztenciájának 
megváltozása előfordulhat. Nagyobb adagok, egyeseknél has
menést, másoknál székrekedést okozhatnak.

Veseelégtelenségben szenvedő betegeknél a készítmény hy- 
permagnesaemiát és hypercalcaemiát idézhet elő.

Gyógyszerkölcsönhatások: Más gyógyszerek felszívódását 
és kiválasztását befolyásolhatja, különösen azokat, amelyek 
savas közegben szívódnak fel. Ezért egyéb gyógyszerek be
vétele általában 2 óra különbséggel ajánlott.

Tetracyclinek, digoxin és oralis vaskészítmények abszorp
ciója kalcium-karbonát egyidejű bevételekor csökken. Ezért a 
Rennie és az előbb besorolt hatóanyagú készítmények bevétele 
között 2 órának kell eltelnie. A kalcium-karbonát fokozza a sza
licilátok vesén keresztüli ürülését, ezáltal csökkenti azok plaz
makoncentrációját.

Figyelmeztetés: A készítmény veseműködési zavarokban 
történő alkalmazásakor a szérum magnézium koncentrációját 
rendszeresen ellenőrizni kell. Ilyen esetekben a készítmény 
tartós, nagy adagokkal történő alkalmazását kerülni kell, vagy a 
szérum kalcium koncentrációját is rendszeresen kell ellen
őrizni.

Ha hosszabb idejű (több, mint egyhetes) alkalmazás után 
javulás nem észlelhető ajánlott az esetleges organikus elvál
tozás kivizsgálása.

Terhesség, szoptatás: Mivel nem állnak rendelkezésre terhe
seken végzett ellenőrzött vizsgálatok, ezért a gyógyszer csak a 
haszon/kockázat mérlegelésével adható. Diabeteses betegek 
esetén a készítmény cukortartalmát kb. 0,5 g/tabl. figyelembe 
kell venni.

Túladagolás: A készítmény tartós és nagyobb adagokban 
történő alkalmazása hypercalcaemiához vezethet. Ilyen esetek
ben a kezelést meg kell szakítani.

Eltartása: Szobahőmérsékleten (15-25 °C) tartandó.
Megjegyzés: Vény nélkül kiadható.
Csomagolás: 6 db, 24 db rágótabletta (fehér színű, négyszög 

alakú, homorú felületű, mentaillatú és -ízű, mindkét oldalán 
„RENNIE” jelzésű) tabletta.

Diflucan 50,100,150, 200 mg kapszula;
Diflucan 50 és 200 mg/5 ml por szuszpenzióhoz;
Diflucan 2 mg/ml infúzió

A flukonazol az antifungális szerek új csoportjának, a tria- 
zoloknak egyik tagja. Hatásosan és specifikusan gátolja a gom
bák szterolszintézisét. Állatkísérletekben orálisan és intra
vénásán alkalmazva hatékony opportunista mycosisok, így 
Candida-fajok okozta szisztémás candidosisban immunszupp- 
rimált állatokon is, Cryptococcus neoformans fertőzésekben, 
beleértve az intracranialis fertőzéseket is, valamint Micro- 
sporum és Trichophyton-fajok okoza fertőzések ellen.

A flukonazol hatékonynak bizonyult endémiás mycosisok 
állatkísérletes modelljein is, így Blastomyces dermatidis-fer- 
tőzésekben, Coccidioides immitis-fertőzésben, beleértve az 
intracraniális fertőzéseket, és a Histoplasma capsulatum által
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okozott fertőzésekben normál és immunszupprimált állatokon 
egyaránt.

A flukonazol nagymértékben specifikus a gomba citokróm 
P-450 dependens enzimeire. Napi 50 mg flukonazol 28 napig 
adagolva a férfiak tesztoszteron plazma koncentrációját és 
fogamzóképes korban lévő nők szteroid koncentrációját nem 
befolyásolta. Napi 200-400 mg flukonazol egészséges önkéntes 
férfiak endogén sztroid szintjét, vagy annak ACTH-val sti
mulált válaszát klinikailag jelentősen nem befolyásolta.

Farmakokinetikája orális és intravénás alkalmazást köve
tően hasonló. Orálisan adagolva jól felszívódik, a plazmakoncent
ráció és a szisztémás biológiai hasznosíthatóság az intravénás 
alkalmazást követően kialakuló plazmaszintek 90%-ánál ma
gasabb. Felszívódását az egyidejű táplálékfogyasztás nem be
folyásolta. A plazma csúcskoncentráció a bevételt követően 
0,5-1,5 órán belül alakul ki, felezési ideje mintegy 30 óra. A 
plazmakoncentrációk az adaggal arányosak, 90%-os egyensúlyi 
állapot napi egyszeri adagolás mellett 4-5 nap alatt alakul ki. Az 
első napon a szokásos dózis kétszeresét adva a plazmakoncent
ráció már a második napon megközelíti a 90%-os egyensúlyi 
állapotot. A plazmafehérjékhez kismértékben (11-12%-ban) 
kötődik. Az átlagos eloszlási térfogat csaknem megfelel a test 
teljes vízterének.

A testfolyadékokba jól penetrál. A nyálban és a köpetben a 
plazmaszinthez hasonló koncentrációkat mértek. Gomba okoz
ta meningitisben a cerebrospinális folyadékban a flukonazol a 
plazmaszintnek kb. 80%-át éri el.

Magas, a szérumkoncentrációt meghaladó szöveti szintek 
érhetők el a bőrben, mind a stratum corneumban, mind az epi- 
dermisben, dermisben és a verejtékben is. A stratum corneum
ban felhalmozódik, napi 1-szer 50 mg-os adagolás mellett 12 
nap alatt 73 pg/g-os szöveti szint alakul ki, illetőleg 7 nappal a 
terápia abbahagyását követően a szint még mindig 5,8 pg/g. 
Fleti 150 mg-os adagolással a második dózis után közvetlenül a 
stratum corneuban 23,4 pg/g, az ezt követő hetedik napon 
pedig 7,1 pg/g a koncentráció.

Körömgombásodás kezelésekor heti 150 mg-os adagot 4 
hónapig adagolva az egészséges körömben 4,05 mg/g, beteg 
körömben 1,8 pg/g-os szintet mértek. A terápia befejezése után 
még fél évvel is kimutatható volt a Diflucan.

Elsősorban a vesén át ürül, a beadott adag mintegy 80%-a 
változatlan formában jelenik meg a vizeletben. A flukonazol- 
clearance arányos a kreatinin-clearance-szel. Keringő metabo- 
litokat nem mutattak ki.

A flukonazol hosszú felezési ideje vaginális candidosisban 
egyszeri dózisú alkalmazást, egyéb gombafertőzésekben pedig 
napi vagy heti egyszeri adagolást tesz lehetővé.

Összehasonlították a nyálban és a plazmában elért koncent
rációt 100 mg flukonazol kapszulában, illetve orális szuszpen
zióban történő adagolása esetén. A szuszpenzióval a beteg 
átöblögette a száját, és csak 2 perc elteltével nyelte le.

A szuszpenzió alkalmazásakor a flukonazol a lenyelést 
követően 5 perc múlva érte el a nyálban a maximális koncent
rációt, mely 182-szerese volt a kapszula alkalmazása esetén an
nak bevétele után 4 órával mért csúcsértéknek. Négy óra el
teltével a két érték nem tért el lényegesen.

A szuszpenzió alkalmazásával a nyálban mért AUC-érték 
szignifikánsan nagyobb volt, mint a kapszula esetében. A nyál
ból történő elimináció, valamint a plazma farmakokinetikai 
paraméterei között nem volt számottevő különbség.

Hatóanyag. Kapszulák: 50 mg, 100 mg, 150 mg, ill. 200 mg 
fluconazolum kapszulánként.

A kapszula egyéb anyagai: kolloid szilicium-dioxid, mag- 
nézium-sztearát, nátrium-lauril-szulfát, kukoricakeményítő és 
laktóz.

Az 50,100 és 150 mg-os kapszula Patent Blue V-t, a 100 és 
200 mg-os kapszula Eritrozint, a 200 mg-os kapszula Indigotint 
is tartalmaz.

Por szuszpenziókhoz: A por szuszpenzióhoz forma utasítás 
szerinti elkészítését követően 5 ml-enként 50 mg, ill. 200 mg 
fluconazolumot tartalmaz.

Segédanyagai: szacharóz, kolloid szilícium, titan-dioxid, 
nátrium-citrát, citromsav, nátrium-benzoát, xantan gumi és 
természetes narancsaroma.

Infúzió: 2 mg fluconazolumot tartalmaz 1 ml nátrium- 
klorid-tartalmú infúziós oldatban.

Javallatok:
1. Szisztémás candidosis, candidaemia, disszeminált candi- 

dosis és egyéb invazív candidafertőzések (a peritoneum, az en
docardium, a szem, a tüdő és a húgyutak fertőzései).

2. Cryptococcosis, beleértve a cryptococcus meningitist és 
egyéb kórformákat (pl. tüdő- és bőrfertőzések), egészséges gaz
daszervezetek, AIDS-betegek, szervtranszplantáltak vagy 
egyéb okból immunszupprimált betegek kezelésére.

AIDS-betegek cryptococcus fertőzése, recidívájának meg
előzésére fenntartó terápiában.

3. Nyálkahártya candidosis: oropharyngealis, nem invazív 
bronchopulmonális és oesophagus fertőzések, candiduria, mu- 
cocutan és szájüregi krónikus atrophiás candidosis (műfogsor 
okozta szájpenész); normál és csökkent immunfunkciójú 
betegek egyaránt kezelhetők. AIDS-es betegek esetén oropha
ryngealis candidosis relapsusának megelőzésére is alkal
mazható.

4. Genitális candidosis: candida balanitis, valamint akut 
vagy recidiváló vaginális candidosis kezelésére, valamint recur- 
ráló vaginális candidosis (évente 3 vagy több epizód előfor
dulása) kiújulásának megelőzésére.

5. Gombás fertőzésnek cytostaticus vagy radiotherapia mi
att fokozottan kitett malignus betegségben szenvedő betegek
nél ezen fertőzések megelőzésére.

6. Dermatomycosisok: tinea pedis, tinea corporis, tinea 
cruris, pityriasis versicolor és tinea unguium (onychomycosis), 
valamint a bőr Candida-fertőzései.

7. Endémiás mycosisok: coccidioidomycosis, paracocci
dioidomycosis, sporotrichosis és histoplasma fertőzések nem 
immunhiányos betegek esetében.

A kezelés a tenyésztés vagy egyéb laboratóriumi vizsgálatok 
eredményeinek ismerete nélkül is elkezdehtő, az eredmények 
birtokában azonban az antiinfektív terápia módosítása javasolt 
lehet.

Ellenjavallatok:
Flukonazol vagy egyéb azolszármazékok iránti túlér

zékenység. Terhesség. (A flukonazol alkalmazásáról terhesség
ben kevés a tapasztalat. Állatokban csak olyan nagy adagok 
voltak toxikusak a magzatra, melyek az anyánál is toxicitást 
okoztak. Ezek az észlelések a flukonazol terápiás adagjára nem 
vonatkoztathatók.

Ennek ellenére terheseknek csak súlyos vagy az életet veszé
lyeztető gombafertőzésekben adható, ha a várható terápiás 
hatás a lehetséges magzatkárosító hatásnál fontosabb.)

A flukonazol a plazmakoncentrációhoz hasonló szintet ér el 
az anyatejben, ezért adása szoptató anyáknak ellenjavallt.

Adagolás:
A kapszulákat egészben kell lenyelni.
Az orális szuszpenzió elkészítésekor a por fellazítása 

érdekében az üvegcsét meg kell ütögetni, majd 24 ml víz hoz
záadásával kell az oldatot elkészíteni. Az így elkészített 
szuszpenzió két hétig használható fel. A gyógyszer bevétel előtt 
minden alkalommal felrázandó.

A szirupot a porból a gyógyszertárban kell elkészíteni, 
közvetlenül a gyógyszer kiszolgáltatása előtt demineralizált 
vagy desztillált vízzel.

A flukonazol napi adagja a fertőzés természetétől és sú
lyosságától függ. A vaginális candidosis kivételével, mely ál
talában egyszeri 150 mg-os adagra gyógyul, egyéb gombafer
tőzésekben a kezelést addig kell folytatni, amíg a klinikai 
tünetek és laboratóriumi vizsgálatok a fertőzés megszűnését 
nem jelzik. A kezelés idő előtti abbahagyása recidívához vezet
het. AIDS-betegek cryptococcus meningitise és visszatérő 
oropharyngealis candidosisa általában hosszan tartó fenntartó 
kezelést igényel a relapsus megelőzése érdekében.

Cukorbetegeknek történő adagolásakor a szuszpenziók 
szacharóztartalmát figyelembe kell venni.

Az elkészített szuszpenziók 5-5 ml-e, 2,88 g, ill. 2,73 g 
szacharózt tartalmaz.

Felnőtteknek:
1. Candidaemia, disszeminált candidosis és egyéb invazív 

candida infekciókban a szokásos adag az első napon 400 mg, 
majd napi 200 mg. A klinikai képtől függően azonban napi 400 
mg is adható. A kezelés időtartama a beteg állapotának 
javulásától függ.

2. Cryptococcus meningitisben és egyéb cryptococcus fer
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tőzésekben az első napon 400 mg, ezt követően napi 200-400 
mg naponta egyszer. A kezelés időtartama a klinikai és mikoló
giái válasz függvénye, de cryptococcus meningitisben legalább 
6-8 hét. AIDS-betegek cryptococcus meningitis recidívájának 
megelőzésére a kezelést követően naponta 200 mg korlátlan 
ideig adható.

3. Oropharyngealis candidosisban a szokásos napi adag 
50-100 mg 7-14 napig. Súlyosan károsodott immunfunkciójú 
betegek hoszabb ideig is kezelhetők. A szájüreg atrophiás can- 
didosisában a szokásos napi adag 50 mg 14 napig, egyidejű 
lokális antiszeptikus kezelés mellett.

A nyálkahártyák egyéb candidosisa esetén (kivéve a 
vaginális candidosist), pl. oesophagitis, nem invazív bron- 
chopulmonális infekciók, candiduria, mucocutan candidosis 
stb. a szokásos adag napi 50-100 mg 14-30 napon át.

AIDS-es betegeknek az oropharyngealis candidosis meg
előzése céljából a terápiát követően a fenntartó kezelés heti 1- 
szer 150 mg alkalmazásával is folytatható.

4. Acut vaginális candidosisban a Diflucan adagja egyszeri 
150 mg szájon át bevéve.

Recurráló vaginális candidosisban a relapsusok előfor
dulásának csökkentésére a terápia után havi egyszer 150 mg ad
ható 4-12 hónapon keresztül. Néhány beteg esetén ennél 
gyakoribb adagolásra is szükség lehet.

Candida balanitis kezelésére egyszeri 150 mg javasolt.
5. Candidosis megelőzése céljából a beteg immunstátusá

nak és rizikófaktorainak figyelembevételével napi 50-400 mg 
flukonazol adása javasolt. Olyan betegeknek, akiknél a 
szisztémás fertőzés valószínűsége nagy (pl. a betegnél súlyos és 
tartós neutropénia várható), a javasolt napi adag 400 mg. A 
flukonazol adagolását a neutropénia felléptét napokkal meg
előzően el kell kezdeni, és a szert a neutrophilszám 1000/mm3 
fölé emelkedését követően további egy hétig kell adagolni.

6. Bőrfertőzések, mint tinea corporis, cruris, pedis és a bőr 
Candida-fertőzéseinek kezelésére az ajánlott adag hetente 
egyszer 150 mg, vagy napi 50 mg. A kezelés tartama általában 
2-4 hét, de a mycosis pedis 6 hetes kezelést is igényelhet.

Pityriasis versicolor kezelésére a javallt adag napi 50 mg 2-4 
héten át.

A köröm gombás fertőzésének kezelésére javasolt adag heti 
egyszeri 150 mg. A kezelést addig kell folytatni, amíg a fertőzött 
körömrész teljesen kicserélődik, azaz az ép köröm kinő. Az 
öregujj körmének újranövéséhez általában 6-12 hónapra, a töb
bi körmök esetében 3-6 hónapra van szükség, azonban a 
növekedés sebessége egyéni eltéréseket mutathat, és a kortól is 
függ. Hosszú ideje fennálló fertőzések kezelését követően a 
körmök esetenként deformáltak lehetnek.

7. Endémiás mycosisok kezelésére napi 200-400 mg fluko
nazol adagolására lehet szükség, akár két éven keresztül is.

Coccidioidomycosisban a kezelést individualizálni kell, a 
kezelés időtartama általában 11-24 hónap. Paracoccidio- 
idomycosisban 2-17, sporotrichosisban 1-16, histoplasmosis- 
ban 3-17 hónapos kezeléseket írtak le.

Gyermekeknek: A felnőttek hasonló fertőzéseiben tapasztal
tak alapján a kezelés időtartamát a klinikai és mikológiái válasz 
függvényében kell megállapítani. Gyermekek kezelésekor a fel
nőtteknek adható maximális adagot nem szabad túllépni. A 
flukonazolt napi egyszeri adagban kell alkalmazni.

Nyálkahártya-candidosisban a javasolt napi adag 3 
mg/ttkg. Az egyensúlyi koncentráció gyorsabb elérése érde
kében az első napon 6 mg/ttkg is adható.

Szisztémás candidosis vagy cryptococcus fertőzés keze
lésére a fertőzés súlyosságától függően 6-12 mg/ttkg flukonazol 
adása javasolt.

Fertőzés fokozott veszélyének kitett immunhiányos gyer
mekeknek (pl. cititoxikus vagy radioterápia következtében 
neutropeniás beteg esetében) profilaktikusan a neutropenia 
súlyosságától és tartamától függően 3-12 mg/ttkg flukonazol 
adása javasolt (1. felnőttkori adagolást).

Károsodott vesefunkciójú gyermekek napi adagja a felnőt
teknél megadott irányelvek szerint csökkentendő.

4 hetes kor alatti csecsemők: Az újszülötteknél a flukonazol 
kiválasztódása lassú. Az élet első két hetében az idősebb gyer
mekeknek adott dózist háromnaponta, tehát 72 óránként sza
bad alkalmazni. A harmadik és negyedik héten ugyanekkora 
adagok kétnaponta, azaz 48 óránként adandók.

Idős betegek: Normál vesefunkció esetén a szokásos adagok 
adhatók.

Beszűkült veseműködés esetén (kreatinin-clearance <50 
ml/perc) adagok csökkentendők. Beszűkült veseműködés es
etén: az adagokat a vesefunkció károsodásának mértékétől füg
gően (1. alább) csökkenteni kell.

Veseműködés károsodása: Egyszeri adagolás esetén (vagi
nális candidosis) az adag módosítása nem szükséges.

Folyamatos kezelés esetén beszűkült veseműködésű bete
geknek a kezelést 50-400 mg-os telítő adaggal kell kezdeni. Ezt 
követően a napi adagokat az alábbi táblázat alapján javasolt 
megválasztani.

Kreatinin-clearance ml/perc A teljes adag %-a

>50 100
11-50 50
rendszeresen dializált betegek egy szokásos adag minden 

dialízis után

A Diflucan a beteg állapotától függően orálisan vagy int
ravénás infúzióban (max. 10 ml/perc) alkalmazható.

Az intravénás infúziós kezelésről per os kezelésre -  vagy 
fordítva -  való áttérés esetén a napi dózist nem kell megváltoz
tatni. A napi adag az alkalmazás módjától független.

A 100 ml-es infúzióban a 200 mg flukonazol 0,9%-os nát- 
rium-klorid-oldatban van oldva, mely 15 mmol Na+, ill. Cl~- 
ionnak felel meg.

Olyan betegek esetében, akiknél a nátrium vagy a folyadék
bevitel korlátozása szükséges, ezt figyelembe kell venni.

Az intravénás infúzió a következő infúziós oldatokkal kom
patibilis:

Inf. glucosi 20%.
Inf. salina Ph.Hg.VII.
Inf. glucosi cum kalio Ph. Hg. VII.
Inf. natrii hydrogencarbonici Ph. Hg. VII.
Infusamin
Inf. natrii chlorati Ph. Hg. VII.
Bár kifejezett inkompatibilitás nem áll fenn, keverése más 

infúziós oldattal nem ajánlott.
Mellékhatások:
A flukonazolt a betegek jól tűrik. Leggyakrabban gastroin

testinalis mellékhatások fordulnak elő: hányinger, hasi fáj
dalom, hasmenés és flatulentia. A gastrointestinalis panaszok 
mellett a leggyakoribb mellékhatás a bőrkiütés. Alkalmazása 
során fejfájás is előfordult. Néhány, elsősorban súlyos alap
betegségben (pl. daganatos megbetegedés, AIDS) szenvedő 
beteg flukonazol kezelése során vérképzőrendszeri, vese- és 
májkárosodást észleltek, de ezek klinikai jelentősége és össze
függése a kezeléssel nem bizonyított. AIDS-betegekben gyógy
szerek hatására gyakrabban alakulnak ki súlyos bőrreakciók; 
exfoliatív bőrreakciók, görcsök, leukopenia, thrombocytopenia 
és alopecia előfordult alkalmazása során, ok-okozati összefüg
gés azonban nem volt bizonyítható.

Egyéb azolszármazékokhoz hasonlóan, ritkán anaphylaxiás 
reakciót válthat ki.

Gyógyszerkölcsönhatások
Óvatosan adható együtt:
-  kumarinnal: A prothrombin-idő megnyúlhat, s bár a vál

tozás mértéke kicsi (12%) volt, kumarin típusú antikoaguláns 
terápiában részesülő betegek prothrombin-idejét gondosan el
lenőrizni kell.

-  szulfanilureaszármazékokkal: A klorpropamid, gliben- 
klamid, glipizid, tolbutamid felezési idejét egészséges önkénte
sekben meghosszabbította. Együtt adhatók, de hypoglycaemiás 
epizód előfordulására gondolni kell;

-  hidroklorotiaziddal: Egészséges önkéntesekben a flukon
azol plazmaszintjét 40%-kal megnövelte. Ez a hatás nem teszi 
szükségessé a flukonazol adagolásának megváltoztatását di- 
uretikumokat is szedő betegek esetében, de gondolni kell rá.

-  fenitoinnal: A fenitoin szintjét klinikailag jelentősen meg
növeli. Együtt adásuk esetén a fenitoinszintet ellenőrizni kell.

-  orális kontraceptívumok: kinetikai interakció vizsgálatok 
szerint napi 50 mg flukonazol nem befolyásolta a kombinált 
orális kontraceptívumok szintjét. Napi 200 mg flukonazol az
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aethynyloestradiol és a levonorgestrel gyógyszerszintgörbe 
alatti terület (AUC) értékét 40, ill. 24%-kal növelte. E vizsgála
tok alapján a flukonazol ismételt adagjai a kombinált orális 
kontraceptívumok hatását feltehetően nem befolyásolják.

-  rifampicin: Flukonazolt és rifampicint együtt adva a flu
konazol felszívódási görbe alatti terület értéke 25%-kal, felezési 
ideje 20%-kal csökkent. Rifampicint és flukonazolt együtt al
kalmazva a flukonazol dózisának növelése megfontolandó;

-  ciklosporin: Vesetranszplantált betegekben napi 200 mg 
flukonazol a ciklosporinkoncentrációt lassan növelte. Csont- 
velőtranszplantált betegekben viszont napi 100 mg nem be
folyásolta a ciklosporinszintet. Flukonazolt és ciklosporint 
együtt adva a ciklosporin plazmakoncentrációjának moni
torozása ajánlott.

-  teofillin: Placebóval ellenőrzött interakcióvizsgálat során 
napi 200 mg flukonazol 14 napig adagolva a teofillin plazma 
clearance-ét átlagosan 18%-kal csökkentette. Nagy teofillin 
adagokkal kezelt vagy a teofillin toxikus hatása szempontjából 
egyéb okból veszélyeztetett betegek gondos megfigyelése, to
xikus hatások jelentkezése esetén a teofillin adagjának mó
dosítása szükséges;

-  terfenadin: tekintettel arra, hogy egyéb azolok és terfe- 
nadin együttes alkalmazása során súlyos dysrhythmiák léptek 
fel, a flukonazollal interakciós vizsgálatot végeztek, melynek 
során klinikailag jelentékeny gyógyszer-interakció nem volt. 
Ennek ellenére a két szer együttes alkalmazásakor a beteg gon
dos megfigyelése indokolt;

-  zidovudin: A zidovudin szintjének emelkedését találták, 
feltehetően metabolizmusának lassulása miatt. A zidovudin- 
szint-görbe alatti területének mintegy 20-74%-os emelkedése 
volt megfigyelhető. Zidovudin mellékhatásokra figyelni kell.

-  antipirin: 50 mg-os adagban az antipirin metabolizmusát 
nem befolyásolja.

A fent említetteken kívül más interakció vizsgálatokat nem 
végeztek, de az orvosnak gondolnia kell rá, hogy a flukonazol és 
más egyéb gyógyszerek is kölcsönhatással lehetnek egymásra.

A flukonazol felszívódását táplálék, cimetidin, antacidu- 
mok, valamint csontvelőtranszplantált betegek teljestestbesu- 
gárzása nem befolyásolja.

Figyelmeztetés:
Elsősorban súlyos alapbetegségben szenvedő betegek ese

tében a flukonazol adása során súlyos, esetenként fatális ki
menetelű hepatikus toxicitást észleltek, de az alkalmazott napi 
adaggal, a kezelés időtartamával, a beteg nemével vagy korával 
összefüggést nem sikerült megállapítani. A flukonazol hepato- 
toxikus hatása a kezelés felfüggesztését követően általában 
reverzibilis. Azokat a betegeket, akiknél a kezelés során a máj- 
funkciós tesztek kórossá válnak, fokozottan kell monitorozni. 
Ha a kezeléssel összefüggésben májbetegség tünetei lépnek fel, 
a flukonazol adását abba kell hagyni.

Flukonazol kezelés során -  ritkán -  exfoliatív bőrreakciók, 
mint pl. Stevens-Johnson-szindróma, toxikus epidermalis nec
rolysis is előfordultak. Az AIDS-betegek fokozott hajlamot mu
tatnak súlyos toxicoderma kialakulására. Ha a beteg felületes fer
tőzés miatt kapja a gyógyszert, és annak hatására bőrjelenség lép 
fel, adását javasolt abbahagyni. Ha a beteg szisztémás mycosis 
miatt van kezelve, és ennek során lép fel bőrkiütés, szorosabb 
megfigyelés javasolt. Bullosos-elváltozások, erythema multi
forme jelentkezése esetén a szer adását nem szabad folytatni.

Túladagolás:
Tüneti kezelés és gyomormosás javallt. Forszírozott di- 

urézis az elimináció mértékét a vesén keresztül növeli. Há
romórás haemodialysis a plazmaszintet mintegy 50%-kal csök
kenti. (Egy súlyos túladagolási eset ismeretes, a betegnél 8400 
mg flukonazol bevételét követően hallucinációk léptek fel, 
viselkedése paranoiddá vált. Állapota 48 óra alatt rendeződött.)

Eltartás: Szobahőmérsékleten tartandó.
Megjegyzés:
Kapszula, por, szuszpenzió készítésére: Csak vényre rendel

hető.
Infúzió: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra.
Csomagolás:
7 kapszula (50 mg); 28 kapszula (100 mg); 1 kapszula (150 mg), 

2 kapszula (150 mg); 4 kapszula (150 mg); 7 kapszula (200 mg);
50 mg/5 ml por szuszpenzióhoz: 60 ml-es műanyag flakon

ban 35 ml szuszpenzióhoz.

200 mg/5 ml por szuszpenzióhoz: 60 ml műanyag flakonban 
35 ml szuszpenzióhoz.

100 ml infúzió (2 mg/ml).

Tamoxifen-Teva 10 mg, 20 mg, 30 mg, ill. 40 m g tabletta
A tamoxifen nem szteroid, antiösztrogén hatású trifeniletilén- 
származék.

Az ösztrogénreceptorokkal stabil komplexet képezve gátol
ja az ösztradiol kötődését. Magas koncentrációban csökkenti a 
progeszteron receptorok képződését. Tumorellenes hatásme
chanizmusa pontosan nem ismert.

Állatkísérletekben gátolja az experimentális ösztrogénde- 
pendens tumorok kialakulását, illetve elősegíti a már kifej
lődött tumorok regresszióját.

A tumorsejtekben gyakorlatilag nem befolyásolja az RNS- 
és fehérjeszintézist, ugyanakkor csökkenti a DNS szintézisét. Az 
utóbbi hatás eredményeként csökken a sejtszám, illetve a tumor 
növekedési üteme. Tapasztalatok szerint ösztrogén-receptor- 
pozitív esetekben hatékonysága várhatóan nagyobb.

A tamoxifen orálisán jól szívódik fel, egyszeri adag alkal
mazása után a plazma csúcskoncentráció 4-7 óra múlva alakul 
ki. A plazmaszint viszonylag gyorsan csökkenő fázisát lassú 7 
napon túli elimináció követi (felezési idő: 91-156 óra).

Ismételt adagolás után kb. 4 hét múlva alakul ki a „steady- 
state” plazmakoncentráció.

A vérszint mind egyszeri, mind ismételt adagolás esetén 
nagy egyéni eltéréseket mutat, nincs összefüggés a vérszint és a 
terápiás hatás között. A tamoxifen nagymértékben metabo- 
lizálódik, fő metabolitja az N-dezmetil-tamoxifen, valamint a 
jelentősen kisebb menyiségű 4-hidroxi-tamoxifen. Mindkettő 
antiösztrogén hatású.

A tamoxifen és a metabolitok nagyobb része glukuronid 
konjugátum formájában lassan választódik ki, elsősorban a 
széklettel. Az elnyújtott plazmaszint és a lassú elimináció a 
metabolitok enterohepatikus körforgásával magyarázható.

Hatóanyag: 10 mg, 20 mg, 30 mg, ül. 40 mg tamoxifenum 
(citrátsó formájában) tablettánként.

Javallatok: Előrehaladott emlőcarcinoma, emlőcarcinoma 
műtétet követő adjuváns kezelése.

Menopausa előtt csak kivételes esetekben adható.
Ellenjavallatok: Hatóanyag iránti túlérzékenység, terhesség 

és szoptatás.
Adagolás: Kezdő adagja általában naponta 20-30 mg, majd

7-10 nap után az adag napi 40-60 mg-ra emelhető. Három
négy hónap múltán ajánlatos a napi adagot 30-40 mg-ra 
csökkenteni, mely a későbbiekben tovább csökkenthető 20-30 
mg-ra.

Tartós alkalmazás esetén ez az adag (napi 20-30 mg) bi
zonyult a legbiztonságosabbnak.

Mellékhatások: Leggyakrabban hőhullámok, étvágytalan
ság, émelygés, hányinger, hányás, ritkábban zavartság, fejfájás, 
hypercalcaemia, hepatotoxicitás, tüdőembólia, thrombosis, 
gyengeség, álmosság, endometrium hyperplasia vagy carcino
ma, ovarium cysta, menstruációs cikluszavarok (esetleg a cik
lus teljes hiánya), hüvelyi vérzés, pruritus vulvae, átmeneti 
csontfájdalom, átmeneti leukopenia vagy thrombocytopenia, 
bőrkiütés, igen ritkán hyperlipidaemia, homályos látás, reti
nopathia, cataracta jelentkezhet.

Gyógyszerkölcsönhatások. Együtt adása kerülendő:
-  kumarinszármazékokkal (antikoaguláns hatás fokozódhat).
Figyelmeztetés: A kezelés csak a tumorellenes kemoterá

piában jártas orvos által vagy felügyelete mellett végezhető.
Klinikai vizsgálatok során, a tamoxifen kezelés hatására az 

endometrium carcinoma és egyes gastrointestinalis carci- 
nomák gyakoribb előfordulását észlelték.

Állatkísérletekben (patkány) 5 mg, 20 mg, ill. 35 mg/ttkg 
napi adagok 2 évig történő alkalmazása során emelkedett a he
patocellularis carcinoma gyakorisága. Fokozott elővigyáza
tossággal adható májfunkciózavar, anamnesisben szereplő 
vagy fennálló thromboemboliás megbetegedés, cataracta, hy
perlipidaemia, hyperthyreosis, leukopenia, thrombocytopenia, 
hypertonia és diabetes mellitus esetén.

A kezelés során rendszeres perifériás vérkép, thrombocy- 
taszám, májfunkció és szérum kalciumszint-ellenőrzés, vala
mint időszakos szemészeti vizsgálat szükséges.
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Súlyosabb mellékhatások jelentkezésekor az adagot csök
kenteni kell, vagy a kezelést meg kell szakítani.

Praemenopausában lévő nők esetén a kezelés előtt a ter
hességet ki kell zárni és a kezelés során megfelelő (nem hor
monális) fogamzásgátlás alkalmazása javasolt.

A tamoxifen emelheti a szérum tiroxinkötő-globulin szint
jét, ezt a pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok végzésekor figyelem
be kell venni.

Az álnegatív eredmény elkerülése végett, a tamoxifen ke
zelés utáni ösztrogén receptor meghatározást a kezelés befe
jezését követően 4-6 héttel javasolt végezni.

Alkalmazása látászavart okozhat (közlekedés, baleseti ve
széllyel járó munka!)

Túladagolás: Lehetséges tünetei a hőhullám, émelygés, há
nyás, hüvelyi vérzés, esetleg homályos látás, légzészavarok és 
görcsök. Nincs specifikus antidotum, a kezelés tüneti.

Eltartása: szobahőmérsékleten (15-25 °C), fénytől védve.
Megjegyzés: ++ Csak vényre adható ki „Sz” jelzés.
Csomagolás: 10 tabl.

Sinemet 125, ill. 275 tabletta

Kombinációja a dekarboxiláz-inhibitor aromás aminosavnak, a 
karbidopának, továbbá a levodopának. A levodopa szünteti a 
Parkinson-kór tüneteit, azáltal, hogy az agyban -  dekarboxi- 
lálódva -  dopaminná alakul át. A karbidopa, ami a vér-agy gá
ton nem jut át, megakadályozza a levodopa extracerebralis 
dekarboxilációját. Ezáltal több levodopa jut az agyba, s kö
vetkezésképpen több alakul át dopaminná.

A Sinemet hosszan tartó hatásos levodopa-plazmaszintet 
biztosít, miközben szükséges adagja 75-80%-kal kisebb, mint 
amennyit az önmagában alkalmazott levodopából kellene adni.

A Sinemet adható Parkinson-kórban vagy syndromában 
szenvedő olyan betegeknek is, akik piridoxin (B6-vitamin)-tar- 
talmú gyógyszert szednek. (Bár a piridoxin ismert módon 
elősegíti a levodopa perifériás metabolizmusát dopaminná, a 
kombinált készítményben levő karbidopa a piridoxin ezen ha
tását gátolja.)

Hatóanyagok:
Sinemet 125 tabl: 100 mg levodopum és 25 mg carbidopum 

anhydricum tablettánként.
Sinemet 275 tabl.: 250 mg levodopum és 25 mg carbidopum 

anhydricum tablettánként.
Javallatok: Parkinson-kór. Parkinson-syndroma. Enyhíti az 

izommerevséget és a bradykinesiát. Kedvezően befolyásolja a 
tremort, nyelési nehézséget, nyálfolyást és tartási instabilitást.

Ellenjavallatok: A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. 
Szűk zugú glaucoma. Renalis, hepatikus, cardialis vagy en
dokrin eredetű megbetegedések. Psychosis.

Kórelőzményben melanoma malignum, vagy erre gyanús 
bőrelváltozás, továbbá ha a sympathomimeticum-terápia ellen- 
javallt.

Tizennyolc éves életkor alatt, kellő tapasztalatok hiányában 
nem javallt.

Levodopa-karbidopa készítmény és MAO-inhibitorok egy
idejű alkalmazása.

A MAO-A-bénítók szedését a kezelés megkezdése előtt 
legalább 2 héttel abba kell hagyni (1. Gyógyszerkölcsönhatások).

Terhesség, szoptatás időszaka (1. Figyelmeztetés).
Adagolás: A Sinemet optimális napi adagját betegenkénti 

gondos titrálással kell meghatározni. A rendelkezésre álló 
Sinemet tabletták 1 : 4 (Sinemet-125), illetve 1 : 10 (Sinemet- 
275) arányban tartalmaznak karbidopát és levodopát. A külön
böző kombinációs arányú tabletták külön vagy együttesen is 
adhatók az optimális adagolás elérése céljából. A Sinemet 
tabletták úgy készülnek, hogy minimális erőkifejtéssel meg- 
felezhetőek.

Az adagok nagyságát, az adagolás gyakoriságát, a kezelés 
időtartamát egyedileg kell meghatározni.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a perifériás dopadekar- 
boxiláz napi kb. 70-100 mg karbidopa adásával telítődik. Ennél 
kisebb adag karbidopát szedő betegeken nagyobb valószínű
séggel lép fel hányinger, hányás.

Sinemet 125 tabletta.: Az ajánlott kezdő adag naponta 
háromszor egy tabletta Sinemet-125. Ez az adagolás naponta 75

mg karbidopa bevitelét biztosítja. Az adag szükség szerint 
naponta vagy másodnaponta egy tablettával emelhető, mind
addig, amíg a napi nyolc tabletta Sinemet-125-tel ekvivalens 
adagot el nem érjük.

Sinemet 250 tabletta: Korábban még levodopa kezelésben 
nem részesült betegek kezdő adagja napi 1-szer vagy 2-szer 'h 
tabletta. Szükség esetén ez az adag naponta vagy kétnaponta lh  
tablettával emelhető. A fenntartó adag általában 3-6 tabletta 
naponta. A napi adag nem haladhatja meg a 8 tablettát.

A levodopáról Sinemet-275-re való átállítás esetén a kezelés 
megkezdése előtt legalább 12 órával (depot-készítmények ese
tén 24 órával) a levodopa szedését abba kell hagyni.

Ebben az esetben a Sinemet-275 napi adagját úgy kell 
megválasztani, hogy az a levodopa korábbi napi adagjának kb. 
20%-át biztosítsa.

A tablettákat kevés vízzel egészben kell lenyelni.
Mellékhatások: Kimerültség, fáradtság, álmatlanság, fej

fájás, akarattól független túlmozgások, beleértve az izomrángá
sokat és blepharospasmust.

Psychés zavarok, beleértve paranoid eszmék, psychoticus 
epizódok, depressio esetleg suicidkésztetéssel, dementia. Szív
ritmus- és cardiovascularis zavarok, palpitatio, orthostaticus 
hypotonia fázisai, bradykinetikus epizódok („on-off”-jelen- 
ség), fogyás, hányás, szédülés.

Gastrointetinalis- és anyagcserezavarok, duodenalis ulcus 
kifejlődése, ritkán gastrointestinalis vérzés.

Ritkán hypertonia, phlebitis, leukopenia, haemolyticus és 
nem haemolyticus anaemia, thrombocytopenia, thoraxfájda- 
lom, dyspnoe, paraesthesia, agranulocytosis.

Bőrtünetek (kipirulás, fokozott verítékezés, sötét veríték, 
kiütés, hajhullás).

Urogenitalis rendszer zavarai (vizeletretentio, vizelési in
continentia, sötét vizelet, priapismus).

Szemészeti tünetek: pupillatágulat, látási zavarok (diplopia, 
homályos látás).

Gyógyszerkölcsönhatások. Együtt adása kerülendő:
-  MAO-bénítókkal (kivéve a kis dózisú szelektív MAO-B- 

bénítókat);
-  antihypertensivumokkal (vérnyomáscsökkenés fokozód

hat);
-  fenotiazinnal, butirofenonnal, tioxantennel, fenitoinnal és 

papaverinnel (hatáscsökkenést okozhat).
Óvatosan adható;
-  triciklikus antidepressansokkal (ritkán vérnyomás-emel

kedést, dyskinesiát okozhat);
-  psychoactiv szerekkel (hatáscsökkenés).
Magas fehérjetartalmú étrend esetenként csökkentheti a 

levodopa felszívódását.
Figyelmeztetés: A Sinemet nem ajánlott gyógyszer okozta 

exrapyramidalis reakciók kezelésére.
Myocardialis infarctus után, valamint pitvari, nodalis és 

kamrai arrhythmiák, súlyos tüdőbetegség, nyitott zugú glauco
ma fennállása, valamint görcsrohamok, illetve psychés zavarok 
kórelőzménye esetén a beteget állandó megfigyelés alatt kell 
tartani.

Terhesség: Hatása emberi terhességre nem ismert.
Nyulakon mind a levodopa, mind a carbidopa/levodopa 

kombináció csontrendszeri és zsigeri malformatiókat okoz. 
Ezért adása előtt mérlegelni kell a várható előnyöket és a lehet
séges veszélyeket egy esetleges terhesség bekövetkezése esetén.

Szoptatás: Nem ismeretes, hogy a karbidopa vagy a levo
dopa kiválasztódik-e az anyatejbe.

Az orvosnak mérlegelnie kell, hogy a szoptatást, vagy pedig 
a gyógyszer alkalmazását függeszti-e fel.

A kezelés során a vese- és májfunkció, valamint a vérkép 
időszakos ellenőrzése szükséges.

A gyógyszer hirtelen elvonásakor, ill. gyors dóziscsökken
téskor izommerevség, testhőmérséklet emelkedése, valamint 
mentalis változások léphetnek fel.

Általános anaesthesia előtt és után a Sinemet-kezelést fel 
kell függeszteni, de csak addig, amíg a beteg nyelésképtelen.

A psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának idő
tartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. Az orvos egyedileg határozza meg a 
vonatkozó korlátozást vagy tilalmat.

Eltartása: szorosan lezárva, hűvös helyen, fénytől védve.
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Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás:
Sínemet 125 tabletta.: 30 tabl.
Sínemet 275 tabletta.: 30, ill. 100 tabl.

Carbidopa-Levodopa -  Teva 10 mg/100 mg tabletta; 
Carbidopa-Levodopa -  Teva 25 m g/100 mg tabletta; 
Carbidopa-Levodopa -  Teva 25 mg/250 mg tabletta;

Jelenlegi ismereteink szerint a Parkinson-kór tüneteit a corpus 
striatum dopamintartalmának csökkenése okozza. A Pakin- 
son-kór azonban nem kezelhető dopaminnal, bizonyára azért, 
mert ez a vegyület nem jut át a vér-agy gáton. A dopamin 
előanyaga, a levodopa azonban átjut a vér-agy gáton és való
színűleg a basalis ganglionokban alakul dopaminná. Ez a levo
dopa Parkinson-kór tüneteit enyhítő hatásának feltételezett 
hatásmechanizmusa.

Szájon át adva a levodopa gyorsan dopaminná alakul az ext- 
racerebralis szövetekben, azaz a beadott mennyiség csupán 
csekély hányada jut be a központi idegrendszerbe. A megfelelő 
terápiás hatás eléréséhez ezért nagy adag levodopát kell adni, 
ami gyakorta okoz hányingert, ill. más, olykor az extracerebrali- 
san képződő dopaminnak tulajdonítható mellékhatásokat.

Tekintve, hogy a felszívódás során a levodopa és bizonyos 
aminosavak között kompetitiv antagonizmus áll fenn, a fehér
jedús étrend olykor csökkentheti a levodopa felszívódását.

A karbidopa az aromás aminosavak dekarboxilációját gátló 
vegyület.

Gátolja a levodopa perifériás dekarboxilációját. Nem jut át a 
vér-agy gáton és nem hat a levodopa központi idegrendszeri 
metabolizmusára.

Tekintve, hogy a karbidopa kizárólag extracerebralisan fejti 
ki dekarboxiláz-gátló hatását, levodopával együtt adva lehetővé 
teszi, hogy utóbbi nagyobb mennyiségben jusson be az agyba.

Kutyában, az extracerebralis dopaminképzés csökkenése 
(pl. a szívben) megelőzheti a dopamin hatására jelentkező 
szívritmuszavar kialakulását. A klinikai vizsgálatok ered
ményei alapján feltételezhető, hogy a karbidopa emberben is 
hasonlóképpen védő hatású, azonban az ellenőrzött adatok 
nem elegendőek végleges következtetések levonásához.

A karbidopa kb. 75%-kal csökkenti a levodopa szükséges 
adagját. Levodopával együtt alkalmazva fokozza a levodopa 
plazmaszintjét, ill. megnyújtja annak plazmafelezési idejét, 
továbbá csökkenti a plazma és a vizelet dopamin, ill. homo- 
vanillinsav-szintjét.

A klinikai farmakológiai vizsgálatokban karbidopa és levo
dopa kombinációjának alkalmazásakor nagyobb mennyiség
ben ürült levodopa a vizeletben, mint amikor a két gyógyszert 
külön-külön alkalmazták.

Az aromás aminosavak dekarboxilációját fokozó piridoxin 
(Bé-vitamin) 10-25 mg adagban, p. os adva a levodopa hatásait 
felfüggesztheti. A karbidopa gátolja a piridoxin e hatását. 
Tekintve, hogy a karbidopa adásakor a piridoxin nem képes 
felfüggeszteni a levodopa hatását, a Carbidopa-Levodopa piri- 
doxinnal (Bs-vitamin) kezelt betegeknek is adható.

Hatóanyagok:
10 mg/100 mg tabl.: 10 mg carbidopum anhydricum, 100 mg 

levodopum, kék színű, pettyezett, egyik oldalán felezővonallal 
és „93”, ill. „292” jelzéssel ellátott tablettánként.

25 mg/100 mg tabl.: 25 mg carbidopum anhydricum, 100 mg 
levodopum, sárga színű, pettyezett, egyik oldalán felezővonal
lal és „93”, ill. „293” jelzéssel ellátott tablettánként.

25 mg/250 mg tabl.: 25 mg carbidopum anhydricum, 250 mg 
levodopum, kék színű, pettyezett, egyik oldalán felezővonallal 
és „93”, ill. „294” jelzéssel ellátott tablettánként.

Javallatok: Idiopathiás Parkinson-kór (paralysis agitans), 
postencephalitises parkinsonismus és CO-, vagy mangán
mérgezés okozta idegrendszeri károsodás miatt kialakuló 
symptomás parkinsonismus kezelése. Ezekben a kórképekben 
Carbidopa-Levodopa adásakor a levodopát elegendő kisebb 
adagban alkalmazni, ezért ritkábban jelentkezik émelygés és 
hányás; hamarabb beállítható a szükséges gyógyszeradag, 
valamelyest egyenletesebbé válik a gyógyszer hatása és a ke
zelés kiegészíthető piridoxinnal (Bé-vitamin).

Megjegyzések a javallatokhoz: A karbidopa-levodopa kom
bináció antiparkinson hatása néhány esetben valamelyest 
egyenletesebb a levodopáénál. A levodopára kifejezetten rend- 
szertelenül („on-off” jelenséggel) reagáló betegek esetében 
azonban nem előnyösebb a Carbidopa-Levodopa alkalmazása.

Bár karbidopa alkalmazásakor a parkinsonismus és a Par
kinson-kór jelentősen kisebb adag levodopával is egyensúly
ban tartható, nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez a tulaj
donsága az émelygés és hányás csillapításán, a gyorsabb dózis
beállításon és a levodopa valamelyest egyenletesebb terápiás 
hatásán kívül bármilyen további előnyt nyújtana.

A karbidopa nem csökkenti a levodopa központi idegrend
szeri hatásából eredő nem kívánt reakciókat. Tekintve, hogy 
karbidopa adásakor -  különösen, ha az alkalmazott dózis nagy
ságát nem korlátozza émelygés és hányás -  nagyobb mennyi
ségű levodopa ju t az agyba, a Carbidopa-Levodopa kezelés 
során hamarabb és kisebb gyógyszeradagok hatására jelent
keznek bizonyos központi idegrendszeri hatások (pl. dyski- 
nesiák), mint levodopa alkalmazásakor.

Bizonyos, levodopára gyengén reagáló betegek állapota 
javult, amikor a Carbidopa-Levodopa terápiára állították át 
őket. Ez minden bizonnyal a levodopa perifériás karboxilá- 
ciójának csökkenésével magyarázható, ami inkább a karbidopa 
adásának, s nem a karbidopa primer központi idegrendszeri 
hatásának a következménye. Nem bizonyított, hogy a kar
bidopa fokozná a levodopa eredendő hatásosságát a Parkin- 
son-syndromák kezelésében.

Annak mérlegelésekor, hogy a levodopával kezelt betegeket, 
akiken émelygés és/vagy hányás jelentkezett, érdemes-e Car
bidopa-Levodopa terápiára átállítani, tudni kell, hogy bár ez 
számos esetben javulást eredményezhet, néhány beteg állapotát 
nem befolyásolja. Nem állapítható meg előre, hogy a gyógy
szerváltás hatására mely betegek állapota javul, erről csak 
próbakezeléssel lehet meggyőződni. A Carbidopa-Levodopa és 
a levodopa kezelés hatásosságát összehasonlító, ellenőrzött 
klinikai vizsgálatokban részt vett betegek közül azoknak az ál
lapota, akiken émelygés és/vagy hányás jelentkezett, az esetek 
kb. felében spontán javult, noha a vizsgálat ellenőrzött sza
kaszában nem módosították a levodopa adagját.

Ellenjavallatok: A Carbidopa-Levodopa és monoamino- 
oxydase-gátló egyidejű alkalmazása. A MAO-A-gátlók adását 
legalább két héttel a Carbidopa-Levodopa kezelés elkezdése 
előtt abba kell hagyni.

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Szűk csarnok- 
zugú glaucoma.

A levodopa aktiválhatja a malignus melanomát, ezért nem 
adható ismeretlen természetű, kivizsgálatlan bőrelváltozások
ban szenvedő betegeknek, valamint ha a kórelőzményben 
melanoma szerepel.

Terhesség, szoptatás időszaka, 18 év alatti életkor (1. Fi
gyelmeztetés).

Adagolás: Az optimális napi adagot betegenként, egyedileg, 
óvatosan kell meghatározni. A Carbidopa-Levodopa tabletta 1 : 
4 arányban (karbidopa-levodopa 25 mg/100 mg), ill. 1 : 10 
arányban (Carbidopa-Levodopa 25 mg/250 mg és Carbidopa- 
Levodopa 10 mg/100 mg) mennyiségben tartalmaz karbidopát 
és levodopát. A hatóanyagokat kétféle arányban tartalmazó 
tabletták alkalmazhatók külön-külön, ill. az optimális adagolás 
érdekében kombinálva.

A vizsgálatok eredményei szerint a perifériás dopadecar- 
boxylase napi 70-100 mg karbidopával telíthető. Az ennél 
kisebb adagokkal kezelt betegeken valószínűbben jelentkezik 
émelygés és hányás.

Szokásos kezdő adag: A kezelést leghelyesebb naponta 3- 
szor 1 Carbidopa-Levodopa 25 mg/100 mg tablettával kezdeni. 
Ez az adagolás naponta 75 mg karbidopát biztosít. Szükség ese
tén a gyógyszeradag naponta vagy másnaponta 1 tablettával 
emelhető a maximális napi adag (8 tabletta Carbidopa- 
Levodopa 25 mg/100 mg) eléréséig.

Carbidopa-Levodopa 10 mg/100 mg alkalmazásakor a 
kezdő adag 3-4-szer 1 tabletta naponta. E gyógyszeradag kar- 
bidopa-tartalma azonban számos beteg esetében nem ele
gendő. Az adag naponta vagy másnaponta emelhető a maxi
mális napi adag (8 tabletta, azaz 4-szer 2 tabletta) eléréséig.

Levodopával kezelt betegek átállítása Carbidopa-Levodo- 
pára. A levodopa adását legalább 8 órával a Carbidopa-Le-
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vodopa kezelés elkezdése előtt abba kell hagyni. A Carbidopa- 
Levodopa napi adagját úgy kell meghatározni, hogy annak 
levodopa-tartalma a korábban adott levodopa adagjának kb. 
25%-a legyen. A napi 1500 mg-nál kevesebb levodopát szedő 
betegek kezelését napi 3-4-szer 1 Carbidopa-Levodopa 25 
mg/100 mg tablettával kell kezdeni. A napi 1500 mg-nál több 
levodpát szedő betegek többségében a javasolt kezdő adag 3-4- 
szer 1 Carbidopa-Levodopa 25 mg/250 mg tabletta naponta.

Fenntartó kezelés: A kezelést egyénre kell szabni és a kívánt 
terápiás hatás elérése érdekében kell módosítani. A karbidopa 
minimális adagja 70-100 mg naponta. Ha a karbidopa kompo
nens arányát kell növelni, 1 tabletta Carbidopa-Levodopa 100 mg 
helyett 1 tabletta Carbidopa-Levodopa 25 mg/100 mg adható.

Ha a levodopa komponens arányát kell növelni, a Carbi
dopa-Levodopa 25 mg/100 mg vagy 10 mg/100 mg tabletta 
helyett Carbidopa-Levodopa 25 mg/250 mg tablettát kell adni. 
A Carbidopa-Levodopa 25 mg/250 mg adagja szükség esetén 
naponta vagy másnaponta 1-1,5 tablettával növelhető a ma
ximális napi adag, azaz 8 tabletta eléréséig. A 200 mg-ot megha
ladó napi adagban adott karbidopa hatásával kapcsolatban 
kevés adat áll rendelkezésre.

Tekintve, hogy a Carbidopa-Levodopa adásakor mind a 
terápiás, mind a mellékhatások hamarabb jelentkeznek, mint 
levodopa kezelés során, a gyógyszeradag beállításának idősza
kában a betegeket gondos megfigyelés alatt kell tartani. Ne
vezetesen, a Carbidopa-Levodopa kezelés során hamarabb je
lentkeznek akaratlan mozgások, mint levodopa alkalmazá
sakor. Akaratlan mozgások kialakulásakor indokolt lehet 
csökkenteni a gyógyszeradagot. A blepharospasmus néhány 
betegben a túladagolás korai, hasznos figyelmeztető jele lehet.

Újabb adatok alapján valószínű, hogy -  a levodopa kivé
telével -  más, a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott standard 
készítmények tovább adhatók a Carbidopa-Levodopa terápia 
ideje alatt, bár dózisukat esetleg módosítani kell.

Mellékhatások: Leggyakrabban choreás, dystoniás, ill. más 
akaratlan mozgások jelentkeznek. Súlyos mellékhatásként je
lentkezhet ezen kívül mentalis működészavar, pl. paranoiás 
gondolkodás, psychoticus epiziódok, depressio öngyilkossági 
hajlammal vagy anélkül, továbbá dementia. Görcsöket is észlel
tek, azonban nem bizonyított, hogy ezek a Carbidopa-Levo
dopa kezelés következtében alakultak-e ki.

Az émelygés gyakori, de kevésbé súlyos mellékhatás.
Kevésbé gyakran ritmuszavar és/vagy palpitatio, időszakos 

orthostaticus hypotonia, bradykinesiás epizódok („on-off” je
lenség), anorexia, hányás és szédülés jelentkezhet.

Ritkán tápcsatornavérzést, nyombélfekély-képződést, hy- 
pertonát, phlebitist, haemolyiticus és non-haemolyticus anae- 
miát, thrombocytopeniát, leukopeniát és agranulocytosist ész
leltek.

Levodopa alkalmazásakor ezeken kívül a következő mel
lékhatásokat észlelték:

Idegrendszeri: ataxia, zsibbadás, fokozott kézremegés, 
izomrángás, izomgörcs, blepharospasmus (mely a túladagolás 
korai jele lehet; észlelésekor megfontolandó lehet az adag 
csökkentése), trismus, latens Horner-syndroma aktiválódása.

Psychiatriai: zavartság, aluszékonyság, álmatlanság, rémál
mok, hallucinatiók, téveseszmék, agitatio, szorongás, euphoria.

Gastrointestinalis: szájszárazság, keserű íz érzése, sialor- 
rhoea, dysphagia, bruxismus, csuklás, hasi panaszok és fáj
dalom, székrekedés, hasmenés, flatulentia, égő érzés a nyelven.

Anyagcsere: testsúlygyarapodás vagy fogyás, oedemakép- 
ződés.

Kültakaró: melanoma malignum (1. Ellenjavallatok), kipi
rulás, fokozott verejtékezés, a verejték sötét elszíneződése, 
bőrkiütés, a szőrzet kihullása.

Urogenitalis rendszer: vizeletretentio és incontinentia, a 
vizelet sötét elszíneződése, priapismus.

Érzékszervek: diplopia, homályos látás, pupillatágulat, ocu- 
logyriás rohamok.

Egyéb: gyengeség, ájulási hajlam, kimerültség, fejfájás, 
rekedtség, rossz közérzet, hőhullámok, izgatottság, bizarr 
légzés, malignus neuroleptikus syndroma.

Gyógyszerkölcsönhatások: Antihypertensivumokkal kezelt 
betegekben a Carbidopa-Levodopa panaszokat okozó ortho
staticus hypotoniát idézhet elő. A Carbidopa-Levodopa kezelés 
elkezdése után ezért az antihypertensivum adagját szükség sze

rint módosítani kell. A monoamino-oxydase-gátlókkal kezelt 
betegekkel kapcsolatban 1. Ellenjavallatok.

Triciklikus antidepressansok és Carbidopa-Levodopa együt
tes alkalmazásakor olykor hypertensiót és dyskinesiát észlel
tek.

A fenotiazinok és butirofenonok csökkenthetik a levodopa 
terápiás hatását. Ezenkívül megfigyelték, hogy a Parkinson- 
kórban alkalmazott levodopa jótékony hatását a fenitoin és a 
papaverin felfüggesztheti. Ezeket a gyógyszereket Carbidopa- 
Levodopával együtt szedő betegeket figyelni kell, hogy az an- 
tiparkinson-kezelés hatása nem csökken-e.

Magas fehérjetartalmú étrend egyes betegekben csökkent- 
heti a levodopa felszívódását.

Figyelmeztetés: Nem ajánlott gyógyszer okozta extrapyra
midalis reakciók kezelésére.

Levodopával kezelt betegek esetében a gyógyszer adását 
legalább 8 órával a Carbidopa-Levodopa terápia elkezdése előtt 
abba kell hagyni. A Carbidopa-Levodopa adagját úgy kell 
meghatározni, hogy a levodopa komponens adagja a gyógy
szerváltásig adott levodopa dózis kb. 25%-a legyen (1. Ada
golás): A Carbidopa-Levodopát szedő betegeket figyelmeztetni 
kell, hogy csak akkor szedjenek pótlólag levodopát, ha ke
zelőorvosuk ezt kifejezetten elrendeli. A Carbidopa-Levodopa a 
levodopához hasonlóan akaratlan mozgásokat és mentalis 
működészavarokat okozhat. Ezek a reakciók valószínűleg az 
agyban kialakuló, magasabb dopaminkoncentráció következ
ményei. Suicid tendenciákkal járó depressio kialakulásának 
veszélye miatt minden beteget gondos megfigyelés alatt kell 
tartani. A körültekintés különösen indokolt aktív psychosisban 
szenvedő betegek kezelésekor, ill. ha a beteg kórelőzményében 
psychosis szerepel. Tekintve, hogy karbidopa hatására a levo
dopa nagyobb mennyiségben ju t az agyba, s ezért nagyobb 
mennyiségben képződik dopamin, hamarabb és kisebb gyógy
szeradagok hatására jelentkezhetnek dyskinesiák, mint levo
dopa alkalmazásakor. Dyskinesia kialakulásakor a gyógyszer 
adagját szükség szerint csökkenteni kell.

A Carbidopa-Levodopa óvatosan adandó súlyos szív-ér
rendszeri vagy tüdőbetegségben, asthmában, vese-, máj- vagy 
endocrin betegségben szenvedőknek.

Ha általános érzéstelenítés szükséges, a Carbidopa- 
Levodopa mindaddig adható, amíg a beteg szájon át fogyaszt
hat folyadékot, ill. beveheti gyógyszerét. A kezelés átmeneti, 
félbeszakítása után a szokásos napi adagot kell adni, amint a 
beteg ismét szedhet p. os készítményt.

A levodopa alkalmazásához hasonlóan a Carbidopa-Levo
dopa kezelés is körültekintést igényel, ha a beteg korábban le
zajlott myocardialis infarctus maradványaként pitvari, nodalis 
vagy kamrai arrhythmiában szenved. E betegek szívműködését 
a kezdő adag beállításának időszakában különös gonddal, car- 
diologiai intenzív ellátásra alkalmas osztályon kell monito- 
rozni.

Carbidopa-Levodopa a levodopához hasonlóan felső táp
csatornái vérzést okozhat azokban a betegekben, akik kór
előzményében peptikus fekély szerepel.

Antiparkinson gyógyszerek hirtelen megvonásakor ma
lignus neuroleptikus syndromára emlékeztető, izomme
revséggel, a testhőmérséklet növekedésével, mentalis zava
rokkal és a serumcreatin-phosphokinase aktivitás fokozó
dásával járó tünetcsoportot észleltek. A Carbidopa-Levodopa 
adagjának hirtelen csökkentésekor, ill. a kezelés abbahagyá
sakor ezért a -  különösen a neurolepticumokkal is kezelt -  
betegeket gondos megfigyelés alatt kell tartani.

Tartós kezelés esetén a levodopa kezeléshez hasonlóan 
időszakosan ellenőrizni kell a beteg máj-, vérképző szervi, szív
érrendszeri és veseműködését.

Óvatosan adható idült, nyílt csarnokzugú glaucomában 
szenvedő betegeknek, ha a szem belnyomása megfelelően 
egyensúlyban tartható és a kezelés ideje alatt rendszeresen el
lenőrzik a beteg szembelnyomását.

Alkalmazása terhességben és a szoptatás ideje alatt: Bár a 
Carbidopa-Levodopa humán hatásai terhességben és a szop
tatás ideje alatt nem ismertek, nyulakban mind a levodopa, 
mind a Carbidopa-Levodopa csontrendszeri és zsigeri dagana
tokat okoz. Fogamzóképes korú nőknek a Carbidopa-Levodopa 
csak a kezeléstől várható előnyök és az anyát, ill. gyermekét 
fenyegető kockázat mérlegelésével adható.
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Szoptató anyáknak nem adható.
Alkalmazása gyermekek kezelésére: A Carbidopa-Levodopa 

biztonságossága 18 évesnél fiatalabb gyermekek kezelésében 
nem bizonyított.

Járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát a 
psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának időtarta
ma alatt tilos végezni. Az orvos egyedileg határozza meg a 
vonatkozó korlátozást vagy tilalmat.

Laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a Carbidopa- 
Levodopa kezelés módosíthatja. Pl. kórosan emelkedett értéket 
adhatnak a májfunkciós próbák (alkalikus phosphatase, SGOT 
[AST], SGPT [ALT], lactat-dehydrogenase, bilirubin), a fehér
jéhez kötött jód, a szérum karbamid-nitrogénje; valamint pozi
tívvá válhat a Coombs-teszt. A szérum karbamidnitrogen-, Cre
atinin-, és húgysavszint Carbidopa-Levodopa adásakor gyak
ran alacsonyabb, mint levodopa kezelés során.

A ketonuria tesztpapírcsíkkal történő vizsgálata a Carbi
dopa-Levodopa kezelés ideje alatt álpozitív eredményt adhat, 
ami a vizelet felforralása után sem változik. A glucose-oxydase 
módszerrel végzett vizeletcukor-meghatározás álnegatív ered
ményt adhat.

Túladagolás:
A heveny Carbidopa-Levodopa túladagolás kezelése lénye

gében megegyezik a heveny levodopa túladagolás terápiájával; 
azonban a piridoxin nem alkalmas a Carbidopa-Levodopa ha
tásának felfüggesztésére.

Haladéktalanul gyomormosást kell végezni, majd általános, 
supportiv kezelést kell alkalmazni. Átjárható légutakat kell biz
tosítani és szükség szerint parenteralis folyadékterápiát kell 
kezdeni. EKG-monitorozás szükséges. Különösen gondosan 
kell figyelni, hogy kialakul-e arrhythmia; szükség esetén 
antiarrhythmiás kezelést kell alkalmazni. Nem szabad figyel
men kívül hagyni azt a lehetőséget sem, hogy a beteg a 
Carbidopa-Levodopán kívül más gyógyszert is bevett. A dialy- 
sissel kapcsolatban ez ideig nincs tapasztalat, ezért nem 
ismert, hogy túladagolás esetén hatásos-e a haemodialysis.

Eltartása: szobahőmérsékleten, fénytől védve.
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 100 tabletta.

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

OH-QUIZ

A z Lili. sorozat megfejtései:

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

Indoklások:

LIII/1. E) A felsorolt vonások mindegyike érvényes a nem 
inzulindependens diabetes mellhúsra

LIII/2. A) A panaszok diabetes mellhúsra utalnak

LIII/3. B) A diabetes mellitus diagnózisához az inzulintoleran- 
cia-teszt nem használatos

LIII/4. E) A diabetesnek nem szövődménye a glaukóma

LIII/5. D) A toxikus shock-szindróma Staphylococcus aureus 
fertőzés következménye. A kórokozó gyakran 
kimutatható a hüvely és a cervix váladékából. A 
diagnózis a típusos klinikai tünetegyüttesen ala- 

ul, (láz, maculák, erythrodermia, desquamabo, 
ypotensio és több szerv érintettsége: gastroin

testinalis, neuromuscularis, vese-, máj- és haema- 
tologiai eltérések). A szövődmények: shock, 
arrythmiák, veseelégtelenség, coagulopathia. Elő
fordulhat férfiakban és nem menstruáló nőkben is, 
de a típusos beteg a fiatal menstruáló nő, aki tam
pont használ. A tünetmentes contact személyek 
vizsgálatának nincs értelme, a betegség nem terjed 
emberről emberre

LIV. sorozat

Instrukció: m inden kérdés esetén az öt válasz közül válassza

LIV/1. Egy 28 éves mérnök megtudja, hogy közvetlen 
munkatársának cavernás tüdőtuberculosisa van.
Két évvel ezelőtt a mérnöknek a Mantoux-próbája 
negatív volt. Most ezt megismételve 28 mm-es 
induratiót eredményezett az 5 E PPD intradermalis 
injekciója. Mi a következő lépés?

A) megismételni a Mantoux-próbát
B) napi 300 mg INH-t kezdeni + rifampicint
C) mellkas-rtg-t készíteni
D) évente megismételni a Mantoux-próbát
E) semmit sem kell tenni

LIII/6. E) A rheumás lázra nem a megrövidült, hanem a meg
nyúlt PR intervallum jellemző az EKG-n

LIII/7. C) A kivétel: a hypogammaglobulinaemia önmaga nem 
predisponál tuberculosisra. A humoralis immu
nitás defektusa a bacteriumok elleni -  a malnutri
tio és a malignitás a cellularis immunválasz 
gyengülése révén a vírusok elleni védelem elégte
lenségével járhat

LIII/8. C) A reflux oesophagitis és a nyelőcső distalis szakaszán 
kialakuló nyálkahártya metaplasia következménye 
nyelőcsőszűkület lehet, az állapot hajlamosít a 
nyelőcsőrák kifejlődésére

LIII/9. E) A felsoroltak mindegyike gyomorrák gyanúját kelt
heti

LIII/10. D) A csökkent fehérjebevitel nem kiváltó tényezője a 
hepatikus encephalopathiának

ki a legmegfelelőbbet!

L1V/2. Fájdalmatlan heremegnagyobbodás hátterében a 30 
éves férfi betegnek testis carcinomát diagnosz
tizáltak. A következő állítások igazak, KIVÉVE:

A) a kezdeti therapia az orchiectomia
B) a serum AFP- és HCG-szint meghatározások hasznosak 
a betegség monitorozása szempontjából
C) a cryptochidismus kockázati tényező lehet a betegségre
D) a serum LDH-szint tükrözheti a betegség kiterjedtségét
E) minden seminoma esetben elvégzendő a retroperi
tonealis nyirokcsomók dissectiója
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LIV/3. A rendszeres fizikális terhelésnek (edzés, kondicionálás) 
jól dokumentált hatása, KIVÉVE:
A) diabeteses betegben csökken az inzulinigény
B) nő a verőtérfogat
C) hypertoniás betegben csökken a magas vérnyomás
D) megnő az „anginaküszöb”
E) csökken a serum összcholesterin

LIV/4. 56 éves férfi fáradtságról, nehézlégzésről panaszkodik. 
Haematocrit: 26%, Vvt: 2,1 millió. Kenetben macrocytosis. 
Serum Bu-vitamin szint 90 pg/ml (normál: 170-940). 
Folsavszint is alacsony. A lehetséges okok, KIVÉVE:
A) vegetarianizmus
B) colon diverticulosis
C) Crohn-betegség
D) anaemia perniciosa
E) Diphyllobotrium latum infectio

LIV/5. Fáradtságról panaszkodó 49 éves nő vérnyomása 
tartósan 170/110 Hgmm. Milyen betegség irányá
ban kell vizsgálni, KIVÉVE:

A) Cushing-szindróma
B) idiopathiás hypertrophiás subvalvularis aorta stenosis
C) polycystás vese
D) coarctatio aortae
E) corticosteroid vagy oestrogen túladagolás

LIV/6. A fenti esetben, ha a vérnyomás-emelkedés hátterében a 
fizikális vizsgálat nem mutat kóros eltérést és nem ad tám
pontot, milyen további vizsgálatok jönnek elsőként szóba, 
KIVÉVE:
A) vena renalis katéterezés
B) vizelet fehérje, üledék
C) vizelet katecholamin-meghatározás
D) mellkas-rtg, EKG
E) serum electrolytek meghatározása

LIV/7. Hányinger, hányás miatt kerül orvoshoz a 49 éves 
nőbeteg, aki mitralis billentyűbetegség miatt 
chinidint, digoxint, hypothiazidot és káliumot 
szedett. Pulzusa 40/min, vérnyomása: 100/50 
Hgmm, serum kálium 3,2 maeq/1, serum digoxin 
szint 3,2 ng/ml (a terápiás tartomány 0,8-2,0 
ng/ml). EKG: pitvari tachycardia + blokk. Mi a 
teendő?

A) iv. calciumot adni
B) a káliumot elhagyni
C) áttérni digitoxinra a digoxinról
D) emelni a kinidin adagját
E) káliumot, iv. atropint, és diphedant adni

LIV/8. Négy hete étvágytalan nőbeteg, ízületi panaszai voltak, 
jobb bordaív alatt nyomásérzékenységet jelez. A GPT- 
érték alig haladja meg a normális érték másfélszeresét. 
HBsAg negatív, anti-HBs negatív, anti-HBc pozitív. Mi a 
diagnózis?
A) a hepatitis B-vírus (HBV) infekció inkubációs perió
dusában van
B) krónikus HBV hordozó állapot
C) a közelmúltban HBV-fertőzésen esett át
D) sohasem esett át HBV-fertőzésen
E) HBV ellen immunizálták a közelmúltban

LIV/9. Hypertoniás 75 éves férfi hirtelen nagyfokú mellkasi 
fájdalommal lett rosszul. RR: 160/100 Hgmm. P: 
108/min, légzésszám: 32/perc, EKG: jobb szár
blokk. Mellkas-rtg: a mediastinum kiszélesedett, 
baloldalt paratrachealisan árnyék látszik. Mi a 
teendő?

A) Holter-monitorozás
B) izotóp ventriculographia
C) aorta angiographia
D) alsó végtag venographia
E) pulmonalis arteriographia

LIV/10. Fulladás, fáradékonyság panaszaival kerül orvoshoz 
egy 65 éves férfi. Haematocrit értéke 60%, Hgb:
165 g/100 ml. A következő tényezők okozhatják az 
állapotot, KIVÉVE:

A) fokozott w t 2,3 diphospho-glycerat-tartalom
B) magaslati levegőn való tartózkodás
C) kóros haemoglobin, fokozott oxigénaffinitással
D) krónikus obstructiv tüdőbetegség
E) vesesejt carcinoma

A megfejtések beküldési határideje 1996. szeptember 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhtetők 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 Tudományos Akadémia — 
Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadá
sát és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, 
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Áz eredmé
nyek újszerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő al
címeket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kí
sérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden 
egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kap
csolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc 
sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tétele
ket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a há
rom szerző neve után „és mtsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után „és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
Bajusz, S .: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: 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
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B-sejtes lymphoproliferativ kórképek klonalitásának 
elemzése immunglobulin nehézlánc polimeráz 
láncreakció segítségével

László Terézia dr., Kelényi Gábor dr. és Matolcsy András dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pathologiai Intézet, Pécs (igazgató: Pajor László dr.)

A B-sejtes nem -Hodgkin-lym phom ák (NHL) többsé
gében az im m unglobulin  nehézlánc (IgH) gének 
klonálisan átrendeződnek. A génátrendeződés során  az 
lg variábilis (Vh), diversity (D) és joining (Jh) génsza
kaszok kapcsolódásával egyedi Vh-D-Jh génszekvencia 
alakul ki. A B-sejtek lg génátrendeződésének vizsgála
ta segítséget nyújthat a reaktív és lymphomás nyirok
csomó-elváltozások elkülönítő diagnózisában, illetve 
a sejtproliferáció B-sejtes eredetének igazolásában. 
A szerzők arra kerestek választ, hogy natív és formol- 
paraffínos nyirokcsomó biopsziás minták esetében mi
lyen m értékű segítséget nyújthat a NHL diagnózisában 
az IgH gén átrendeződés polimeráz láncreakció segít
ségével történő vizsgálata. A szerzők a Pécsi Orvos- 
tudom ányi Egyetem Patológiai Intézetében 1993 és 
1995 között diagnosztizált és immunhisztokémiailag 
jellem zett 67 nyirokcsomó biopsziás minta retrospek
tív vizsgálatát végezték el. A 67 szöveti m intában 10 re
aktív, 47 B-sejtes, 5 T-sejtes NHL, valamint 5 Hodgkin- 
kóros elváltozás szerepelt. Ötvennégy esetben natív és 
formol-paraffinos, 13 esetben csak formol-paraffinos 
szövetm inta állt rendelkezésre. Az IgH gén harm adik  
com plem enter régióját determ ináló (CDR 3) génsza
kasz polim eráz láncreakcióval történő erősítését az 
IgVH régióra specifikus sense és a Jh génszakaszra spe
cifikus antisense prim erek segítségével végezték. A 
polim eráz láncreakció term ékeit etidium -brom idot 
tartalm azó agar gél elektroforézis segítségével érté
kelték ki. Klonális lg génátrendeződést az im m unhisz
tokémiailag bizonyított B-sejtes natív m inták  64%- 
ában, a formol-paraffinos esetek 54%-ában észleltek. 
Álpozitivitást egyetlen reaktív, T-sejtes vagy Hodgkin- 
kóros eset sem eredményezett. A szerzők által alkalm a
zott IgH gén polimeráz láncreakció segítséget nyújthat 
a lymphoproliferativ folyamatok klonális eredetének 
tisztázásában B-sejtes NHL esetében.

Kulcsszavak: B-sejt, immunglobulin nehézlánc génátrende
ződés, nem-Hodgkin-lymphoma, polimeráz láncreakció

Clonality analysis of B-cell lymphoproliferative disor
ders using polymerase chain reaction amplification of 
the immunoglobulin heavy chain gene. The m ajority  
of B-cell non-H odgkin’s lymphomas (NHL) exhibit a 
highly specific im m unoglobulin heavy chain (IgH) 
gene rearrangem ent as a result of sequential assembly 
of their Ig variable (Vh), diversity (D) and jo in ing (Jh) 
region segments. The analyses of Ig gene rearrange
m ents in B cells may help to differentiate reactive lym- 
phoproliferations from NHLs, and to identify o f their 
B-cell origin. The aim of this study was to reveal the 
usefulness of polymerase chain reaction analysis of the 
Ig gene rearrangem ent in the diagnosis of B-cell NHLs, 
using native and formol-paraffin em bedded samples. 
The authors analysed 67 biopsy samples of im m uno- 
histochemically characterized lymph nodes diagnosed 
at the Departm ent of Pathology, University Medical 
School of Pécs, between 1993 and 1995, using IgH gene 
polym erase chain reaction. The 67 samples included 10 
reactive lymphoproliferations, 47 B-cell, 5 T-cell NHLs 
and 5 H odgkin’s diseases. In 54 cases,fresh, unfixed, in 
13 cases, formalin-fixed samples have been used. The 
polym erase chain reaction amplification o f the Ig 
heavy chain third com plem entary determ ining region 
(CDR 3) was perform ed by IgVH specific sense and Jh 
specific antisense prim er pairs. The polym erase chain 
reaction products were evaluated by agarose gel elec
trophoresis containing ethidium  bromide. Sixty-four % 
of fresh, unfixed and 54% of formol-paraffin fixed B- 
cell NHLs samples showed clonal Ig gene rearrange
ment. The applied polym erase chain reaction tech
nique did not show clonal amplification in reactive 
lymphoproliferations, T-cell NHLs or H odgkin’s dis
ease. The polymerase chain reaction amplification of 
the IgH gene can be a powerful tool in the diagnosis of 
m onoclonal B-cell lymphoproliferative disorders.

Key words: B-cell, immunoglobulin heavy chain gene, non- 
Hodgkin's lymphoma, polymerase chain reaction

Az ontogenezis korai stádium ában az elkötelezett B-sej
tek imm unglobulin nehézlánc (IgH) génjei átrendeződ
nek. Ennek során 60-70 Vh (variábilis), 20-30 D („diver
sity”) és 6 Jh („joining”) génszakaszból véletlenszerűen 
kiválasztódó gének kapcsolódásából az átrendeződött 
sejtre specifikus Vh-D-Jh nukleinsav szekvenciák alakul

nak ki (3, 4, 6,14, 21, 22, 24). A nukleinsav szekvenciák 
változatosságát tovább növeli, hogy a Vh-D és a D-Jh 
génszakaszok kapcsolódási pontjai közé addicionális 
nukleotidok (N-terminálisok) ékelődnek. A három  kü
lönböző gén kapcsolódásából kialakult Vh-D-Jh nukle
insav szekvencia egy-egy B-sejt kiónra specifikus, mely
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Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy az át
rendeződött IgH gén polimeráz láncreakcióval történő 
vizsgálata milyen mértékű segítséget nyújthat a B-sejtes 
NHL diagnózisában natív és formol-paraffinos nyirok
szöveti minták esetében.

Anyag és módszer
1. áb ra : Az im m unglobulin  n eh ézlán c  (IgH) géná trendeződés 
fo lyam atának  sem atikus áb rázo lása . Az IgH géná trendeződés 
so rán  h áro m  különböző géncsa lád  (variábilis [Vh], d iversity  
[D] és jo in in g  [Jh]) egy-egy ta g ján a k  kapcsolódása révén  jö n  
létre az expresszálódó IgH gén. A z á trendeződö tt gén azon  
szakasza, m ely  a három  kü lönböző  gén  kapcsolódása so rá n  
alakul k i (CDR3), m inden  egyes elkö telezett B-sejt k ió n ra  
specifikus

2. ábra: Az átrendeződö tt Vh-D -Ih génszakasz po lim eráz 
láncreakcióval tö rténő  am plifikációja . A három  kü lönböző  
gén kapcso lódása során k ia laku lt CDR3 régió erősítése 
po lim eráz láncreakcióval a B -sejtes folyam atok m onok loná lis  
vagy po lik lonális eredetének tisz tá zá sá ra  alkalm as.
Az á tren d ező d ö tt IgH gén FR3 (V h) és FR4 (Jh) régiói 
konzervált nukleinsav szekvenciával rendelkeznek, m ely 
lehetőséget ad  a sense és an tisense  p rim erek  kapcso lódására . 
K lonális á trendeződés során  a p o lim eráz  láncreakciós 
term ékek  hossza azonos, m íg po lik lonális  sejtszaporulat 
esetén  ezen te rm ékek  kü lönböző  hosszúságúak

B e te g a n y a g
E v izsgálatban  a Pécsi O rvostudom ány i Egyetem P ato lóg iai 
In tézetében  1993 és 1995 k ö zö tt d iagnosztizált és im m unh isz - 
tokém iaüag  je llem zett 67 ny irokcsom ó biopsziás m in ta  re t
rospektív  v izsgálatá t végeztük el. A nyirokszövet h isz to lóg iai 
osztályozása a Kiel és a REAL osztályozás alapján tö r té n t (10, 
20). A 67 szöveti m in ta  10 reak tív  nyirokszöveti elváltozást, 47 
B-sejtes, 5 T-sejtes NHL-t, v a lam in t 5 H odgk in -kóros esete t 
ta rta lm azo tt. Az egyes lym phom a csoportok  szubklasszifiká- 
cióját az 1. és 2. tá b lá za tb a n  tü n te ttü k  fel. 54 esetben fagyasz
to tt és fo rm ol-paraffinos, 13 ese tb en  csak fo rm ol-paraffinos 
szövetm in ta á llt rendelkezésünkre.

A  N H L  s e j t e k  i m m u n f e n o t í p u s  m e g h a tá r o z á s a  
Az im m unfenotip izálás a kórszövettan i diagnózis kialakításával 
egy időben, form ol-paraffm ba ágyazott szövetm intából tö rté n t, 
három lépéses avidin-biotin  im m unperoxidáz m ódszerrel (13). 
A T-sejtek azonosítása CD3 (DAKO) poliklonális, a B -sejtek azo
nosítása L26 (CD 20, DAKO) m onoklonális antitestekkel tö rtén t. 
A H odgkin-kóros és anaplasztikus nagysejtes lym phom ák  ese
tében a tum orse jtek  vizsgálatát CD15 (DAKO), CD45 (LCA, 
Daco) és CD30 (DAKO) antitestekkel egészítettük k i (15 ,17 ).

G e n o m i k u s  D N S  i z o lá lá s  n a t í v  é s  f o r m o l - p a r a f f i n o s  
s z ö v e t m i n t á k b ó l
G enom ikus D N S-t natív  szövetm in tákbó l telíte tt N aC l fel- 
használásával, kisózásos m ódszerre l nyertük  (16). A fo rm o l- 
paraffinos m in ták  esetében 1-3  d b  10 pm vastag m e tsze te t 
xylolban deparaffináltuk , a lkoho lon  keresztül vizes közegbe 
v ittük , az ü ledéket vákuum  cen trifugával száríto ttuk, m a jd  55 
°C-on egy éjszakán  át 100-200 pl em észtőpufferben  (Im M  
EDTA, 50 m M  Tris-HCl pH  8,5, 0,5%  Tween20, 200 p g /m l pro- 
teinase-K ) inkubáltuk . A p ro teinase-K  inaktiválása 95 °C -on  10 
perces hev ítéssel tö rtén t. A szövetm in tákbó l nyert DNS k o n 
cen tráció já t 260 nm -es hu llám hosszon  határoztuk  m eg  den - 
zitom éter (Spectron ic 21. D. M ilton  Roy) segítségével, m a jd  4 
°C-on tá ro ltu k  (23).

3. áb ra : A CDR3 régió felerősítésére használt FR3 (Vh) és FR4 
(Jh) p rim erek  bázissorrendje. A FR3 régió veleszületett 
po lim orfizm usa m iatt FR3 p r im e r  keveréket alkalm aztunk . 
Ezen p rim e r keverék a báz isso rend  a 8. és 9. helyén e lőforduló  
összes lehetséges variációt ta rta lm a zz a . Ezáltal a p rim e r speci- 
ficitása növelhető

génátrendeződés végigkíséri a B-sejt differenciálódás fo
lyamatát (1) (1 . á b ra ) .

A  B-sejtes nem-Hodgkin-lymphomák (NHL) kloná
lis eredetűek. A diagnosztikus eljárások során a klona- 
litás és B-sejtes eredet igazolása morfológiai, citokémiai 
és immunhisztokémiai módszerekkel történik. Az esetek 
egy részében a lymphoid sejtproliferáció klonális erede
tének, illetve T- vagy B-sejtes eredetének igazolása a 
széles körben alkalmazott immunhisztokémiai eljárások 
ellenére is nehézségekbe ütközhet (8,18). A V h-D -Jh gén
szakasz a B-sejt differenciálódás korai fázisában alakul 
ki, és specifikusan jellemző egy-egy B-sejt kiónra. Ezen 
génszakasz molekuláris biológiai módszerekkel történő 
elemzése alkalmas lehet NHL-ák klonális és B-sejtes ere
detének igazolására (2).

P o l im e r á z  l á n c r e a k c ió k
A nnak eldöntésére, hogy a fo rm o l-para ffinos b lokkokból n y ert 
DNS m in ták  alkalm asak-e po lim eráz  láncreakcióval tö r té n ő  
erősítésre, a  p53-as gén 6-os exon jának  am plifikációjá t vé
geztük el. A reakcióelegy 0,1 pg D N S-t, 10 pM sense és a n tise n 
se p53 o ligonuk leo tid  p rim ereket (9, 19), valam in t 25 pM 
dN TP-t, 10 m M  T ris-t (pH  8), 50 m M  KCl-ot, 10 m M  
M gC h-ot és 0,1 U Taq DNA p o ly m e rase -t (B o eh rin g e r, 
M annheim ) ta rta lm azo tt 10 pl vég térfogatban . Az am plifikáció  
35 cik lusból állt („denaturálás” 95 °C, 1 perc; „annealing” 63 °C, 
1 perc; „ex tension” 72 °C, 1 perc). A po lim eráz láncreakciós te r 
m ékek k iértékelésé t e tid ium -b rom ido t tartalm azó  2% -os agar 
gél elektroforézis segítségével végeztük. Az IgH gén (CDR3) 
génszakasz po lim eráz  láncreakcióva l tö r té n ő  e rő s íté sé t a 
„fram ew ork” (FR3) Vh rég ióra specifikus sense, és a FR4 Jh 
rég ióra specifikus antisense p r im e re k  segítségével végeztük  
(12) (2. á bra ). A FR3 régió te rü le té n  előforduló veleszü lete tt 
polim orfizm us k iküszöbölésére „degenerá lt” p rim er keveréket 
haszná ltunk  fel a specificitás növelése érdekében  (11) (3. á b ra ).  
1 pg genom ikus DNS-t 1,5 mM  dNTP, 50 m M  KC1,10 m M  Tris- 
HCl pH  8, 1 m M  MgCh, 10 p m  FR3 és Jh o ligonuk leo tid  
prim erek , valam in t 0,2 U Taq DNA polim eráz (B oehringer, 
M annheim ) keverékével 25 pl vég térfogatban  am plifikáltuk. Az 
am plifikác ió t au to m ata  „ th e rm o cy c le r” (Gene E D uxfo rd , 
Cam bridge, U. K.) segítségével, 30 cik luson át végeztük. Az 
egyes cik lusok  a következő m ó d o n  alakultak: „d en a tu rá lás” : 2
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1. táblázat: Lymphoproliferativ elváltozások hisztológiai típusa és immunglobulin nehézlánc (IgH) génátrendeződése polimeráz 
láncreakcióval történő erősítése natív nyirokszöveti elváltozások esetében

Esetszám CD20
esetszám/pozitív

CD3
esetszám/pozitív

IgH gén átrendeződés 
esetszám/pozitív

B-sejtes NHL
CLL 9 9/9 9/0 9/7
KL 3 3/3 3/0 3/3
IC 2 2/2 2/0 2/2
CB-CC 2 2/2 2/0 2/1
extranodális B-sejtes 1 1/1 1/0 1/0
mérs. mai. B-sejtes 3 3/3 3/0 3/1
CB 7 7/7 7/0 7/2
TGB 2 2/2 2/0 2/2
mediastinalis B-sejtes 1 1/1 1/0 1/0
ALL 1 1/1 1/0 1/1
IB 1 1/1 1/0 1/1
Burkitt-szerű 1 1/1 1/0 1/1
Richter-sy. 1 1/1 1/0 1/1

összesen 34 34/34 (100%) 34/0 (0%) 34/22 (64%)
T-sejtes NHL

T-LB 2 2/0 2/2 2/0
anaplasiás T-sejtes 2 2/0 2/2 2/0
Lennert-lymphoma 1 1/0 1/1 1/0

összesen 5 5/0 5/5 5/0
Hodgkin-kór

Ly. túlsúlyos 1 1/1 1/0 1/0
Nodular sclerosis 2 2/0 2/0 2/0
Kevert sejtes 1 1/0 1/0 1/0
Ly. depletiós 1 1/0 1/0 1/0

összesen 5 4/1 5/0 5/0
Reactiv elváltozások 10 ND ND 10/0

PCR = polimeráz láncreakció; NHL = nem-Hodgkin-lym phoma; CLL = chronicus lymphocytás leukaemia; KL= köpenysejtes lymphom a; 
IC = immunocytoma: CB-CC = centroblastos-centrocytás lymphoma; CB = centroblastoma; TGB = T-sejt gazdag B-sejtes lymphoma; ALL = akut 
lymphoblastos leukaemia; IB = immunoblastoma; T-LB = T-sejtes lymphoblastoma

2. táblázat: Lymphoproliferativ elváltozások hisztológiai típusa P53 és immunglobulin nehézlánc gén (IgH) átrendeződés 
polimeráz láncreakcióval történő amplifikációja paraffinba ágyazott minták esetében

Esetszám CD20
esetszám/pozitív

CD3
esetszám/pozitív

P53 exon 6 
esetszám/pozitív

IgH gén átrendeződés 
esetszám/pozitív

B-sejtes NHL 
CLL 1 1/1 1/0 ND 1/1
KL 5 5/5 5/0 4/2 5/3
CB-CC 2 2/2 2/0 1/1 2/2
extranodális B-sejes 4 4/4 4/0 1/1 4/1
CB 1 1/1 1/0 ND 1/0

összesen 13 13/13 (100%) 13/0 (0%) 6/4 (66%) 13/7 (54%)

NHL = nem-Hodgkin-lymphoma; CLL = chronicus lymphocytás leukaemia; KL = köpenysejtes lymphoma; CB-CC = centroblastos-centrocytas lym
phoma; CB = centroblastoma; IgH = immunglobulin nehézlánc

perc 95 °C; „annealing” 1 perc 57 °C; „extension”: 2 perc, 72 °C. 
A polimeráz láncreakciós produktumok kiértékelését etidium- 
bromidot tartalmazó 2%-os agar gél elektroforézis segítségével 
végeztük.

Eredmények

Hatvanhét esetben vizsgáltuk az IgH gén átrendeződés 
kim utathatóságát polim eráz láncreakció segítségével (1. 
és 2. táblázat); 54 esetben natív, 13 esetben form ol-paraf- 
finos nyirokszöveti m intából nyert DNS-t amplifikál- 
tunk. Az 54 natív nyirokszöveti m inta között 34 B-sejtes 
NHL, 5 T-sejtes NHL, 5 Hodgkin-kór és 10 reaktív nyi
rokszöveti elváltozás szerepelt. Az esetek fenotipizálása

immunhisztokémiai reakciókkal történt. Mind a 34 natív 
B-sejtes NHL-ás eset CD 20 pozitív volt, CD 3 pozitivitás 
csak néhány reaktív sejtben volt látható. A vizsgált 5 T- 
sejtes NHL-ás esetből 5 (100%) eset bizonyult pozitívnak 
CD 3 antitesttel, míg B-sejt m arkerrel (CD 20) reakciót 
nem észleltünk. A Hodgkin-kóros esetek, m ind T-, m ind 
B-sejt markerekkel negatívak voltak. A form ol-paraffi- 
nos m inták esetén először p53 exon 6 prim errel végez
tünk amplifikációt, annak eldöntésére, hogy a nyert DNS 
alkalmas-e polimeráz láncreakcióval történő elemzésre. 
Az esetek 75%-ában bizonyult a formol-paraffinos m in
tákból izolált DNS amplifikálhatónak. Ezen eseteket ezu
tán FR3 és Jh oligonukleotid primerekkel amplifikáltuk. 
A 34 natív B-NHL-ás esetből 22 (64%), míg a 13 form ol-
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paraffinos B-NHL-ás esetből 7 (54%) esetben láttunk 
exponenciális amplifikációt adó polimeráz láncreakció 
végterméket, mely egy izolált csík (klonális átrendező
dés) képében jelent meg a gélelektroforézis során (4. 
ábra). Az alkalmazott polimeráz láncreakció során ampli
fikációt a 72-150 bázispár (bp) nagyságú fragmenteknek 
megfelelően kaptunk. Nem észleltünk DNS amplifikációt 
a reaktív nyirokszöveti elváltozásokban, a T-sejtes NHL- 
ákban, illetve a Hodgkin-kóros esetekben.

M 1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12

-  I I

4. á b ra : A CDR3 régió polimeráz láncreakcióval történő 
erősítése során nyert termék gélelektroforézis képe 2%-os 
etidiumbromid festést követően. Klonális IgH 
génátrendeződés esetén 72-150 bp közötti nagyságrendben 
egy-egy élesen elkülönült csík látható. M: molekula marker.
1 eset TGB, 2. eset CLL, 3. est CB, 4-7. eset CLL, 8. eset KL,
9. eset CB-CC, 10. eset KL, 11. eset pozitív kontroll. 12. negatív 
kontroll. Klonális IgH génátrendeződés látható a 4-7 
esetekben

Megbeszélés

Az elmúlt években kifejlesztett molekuláris biológiai 
m ódszerek lehetőséget adtak rá, hogy a lymphoprolife- 
rativ elváltozások és ezen belül a NHL-k diagnosztikája 
kiegészüljön a T-sejt receptor és B-sejt lg gének átrende
ződésének vizsgálatával (2, 7,11, 12, 22). A T-sejt recep
tor és a B-sejt lg gének klonális átrendeződése a lym pho- 
proliferativ elváltozások többségében megbízható indi
kátora a folyamat monoklonális jellegének és a sejtpro- 
liferáció lymphomás eredetének (8, 18). Az IgH génát
rendeződés a B-sejtes differenciálódás korai s tád i
um ában zajlik le és így a B-sejtes NHL-k többségében 
ezen átrendeződött gén kim utatható. Az IgH gén klo
nális átrendeződése nagy biztonsággal igazolható South
ern  biot hibridizációs eljárással, azonban alkalm azható
ságának korlátot szab, hogy nagyobb m ennyiségű és 
nagy tisztaságú DNS szükséges hozzá, így kizárólag friss, 
natív anyag vizsgálata lehetséges. Southern biot vizsgálat 
form ol-paraffinos anyagból, mely a patológiai vizsgálati 
anyagok többségét alkotja, nem  lehetséges. Ezen tú lm e
nően időigényes, költséges, és radioaktív izotóp felhasz
nálást igényel. Az átrendeződött IgH gén polim eráz lánc
reakcióval történő erősítése és ezen keresztül a B-sejtes 
lymphoproliferativ folyamatok klonalitásának igazolása 
jóval egyszerűbb és gyorsabb eljárásnak bizonyult (2,11, 
12). További előnye az eljárásnak, hogy minimális meny- 
nyiségű DNS elegendő hozzá és megfelelően fixált for
mol-paraffinos mintákból izolált DNS is amplifikálható.

Az általunk alkalmazott, az IgH gén konzervált „fram e
work 3-as” (FR3) és FR4-es régiójára specifikus p ri
merek segítségével az átrendeződött IgH gén CDR3-as 
régióját amplifikáltuk (2. ábra). A 10 reaktív, 5 T-sejtes és 
5 H odgkin-kóros eset egyikében sem m utatkozott 
amplifikáció, mely nagy biztonsággal támasztja alá, hogy

az eljárás álpozitivitást nem  eredményezett. A 68 im- 
munhisztológiailag igazolt B-sejtes NHL 68% -ában volt 
kim utatható klonális IgH génátrendeződés natív szövet
m inták esetében. Ezen százalékos érték a form ol-paraffi- 
nos m inták esetében valamivel alacsonyabb értéknek, 
56%-nak bizonyult, jóllehet 4 formol-paraffinos m inta 
esetében a p53-as gén 6-os exonja nem bizonyult ampli- 
fikálhatónak, mely arra utal, hogy ezen esetekben a m in
ta nem  tartalm azott amplifikálható m inőségű DNS-t. 
Az immunhisztológiailag bizonyított B-sejtes folyama
tok 23%-ában az IgH gén polimeráz láncreakcióval 
tö rténő  erősítése negatívnak bizonyult. Ezen esetek 
többsége a hisztológiai típusát tekintve a follicularis 
lym phom ák csoportjába tartozott vagy centroblastom á- 
nak bizonyult. A follicularis sejt eredetű NHL-ák IgH 
génjének alacsony százalékú amplifikálhatósága elsősor
ban ezen lymphomák hyperm utált lg génjének tudható  
be (25). A follicularis lym phom ákban a som aticus 
hyperm utatio  következtében a prim erek kö tődési 
helyein nukleinsav változás állhat be, így a prim erek 
kötődésének hiányában az amplifikáció elm arad. Azon 
esetekben, ahol az FR3-FR4 prim er-párokkal tö rténő  
polim eráz láncreakció amplifikációt nem eredményez, 
más régiókra specifikus prim erpárok, így leader-FR4, 
FR1-FR4 vagy FR2-FR4 eredményezhet pozitivitást (5). 
Ugyanakkor azon lymphomákban, ahol az irodalm i ada
tok alapján mutáció ritka vagy nem fordul elő, jó  ered
ménnyel erősíthető az lg gén (21,22). Ezt dem onstrálja a 
magas százalékú amplifikáció CLL vagy köpenysejtes 
lymphoma esetében.

Összességében jelen vizsgálataink azt igazolják, hogy 
az IgH gén CDR3-as régiójának polimeráz láncreakció
val történő erősítése m ind natív, mind form ol-paraffi
nos m in ták  esetében értékes adatként szo lgálhat 
lymphoproliferativ kórképek diagnózisában. A m ódszer 
érzékenysége és m inimális szövetminta igénye lehe
tőséget ad arra, hogy aspirációs és tűbiopsziás m inták 
esetében a hisztológiai és citológiai leleteket kiegészítve 
segítséget nyújtson a lymphoproliferativ kórképek diag
nózisában.

(Jelen közlemény az MKM 338/96 pályázat támogatásában 
készült)
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A Helicobacter pylori fertőzés és a gastrointestinalis 
krónikus urticaria összefüggésének vizsgálata
Kalas Diána dr.1, Prónai László dr.2, Ferenczi Katalin dr.1, Pálos Gábor dr.3 és Daróczy Judit dr.2
Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház, Kun u. Kórháza, Bőrosztály (igazgató: Daróczy Judit dr.)1 
Semmelweis OTE, II. sz. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)2 
Semmelweis OTE, III. sz. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Romics László dr.)3

A krónikus urticaria  gyakran jár emésztőrendszeri 
zavarokkal. E tanulm ányban egyrészt vizsgáltuk a He
licobacter pylori (H. pylori) előfordulási gyakoriságát 
krónikus gastroenteralis u rticariában , m ásrészt a
H. pylori pozitív betegekben néztük az eradikáció hatá
sát a bőrbetegségre. Más eredetű krónikus urticariás 
betegek nem  kerültek a vizsgálatba. A H. pylori poziti- 
vitást m ind az IgG ellenanyagtiter mérésével, m ind az 
endoszkópos biopsziás mintából történt direkt festés
sel határoztuk meg. A vizsgált 95 krónikus urticariás 
betegből 40 beteg urticariája minősült gastrointesti
nalis (GI) eredetűnek. A 40 GI urticariás betegből 17 
volt HP pozitív, mely előfordulási gyakoriság (43%) 
nem magasabb, m int az átlag populációban Magyar- 
országon. A H. pylori eradikálása amoxicillin (4x500 
mg/nap), bism ut subsalicilat (3x512 mg) és m etro- 
nidazol (2x500 mg) kombináció 14 napi adásával 
történt. A rezisztens esetek további 14 napig amoxi
cillin (4x500 mg) és omeprazol (2x20 mg) kezelést 
kaptak. A H. pylori eradikáció minden esetben sikeres 
volt, Controll biopszia és szövettani verifikálás 
történt). Az eradikáció alatt a bőrtünetek érdem ben 
nem változtak, rosszabbodást egy esetben sem ész
leltünk. Az eradikációt követően a betegek folyamatos 
nyomon követését végeztük (6-18 hónap), vizsgáltuk a 
bőrtünetek megjelenésének gyakoriságát és az anti- 
hisztamin igényt. A krónikus urticaria nem szűnt meg, 
de szignifikáns csökkenés volt észlelhető a tünetek 
súlyosságában (kiütések száma, időtartam a, k ite r
jedése), valam int a betegek által szedett antihisztam in 
igényben. Az eredmények alapján a H. pylori nem já t
szik kóroki szerepet a krónikus urticaria fenntar
tásában. Az urticaria javulása és az antihisztamin gyógy
szerigény csökkenése egyrészt a betegség természetes 
lefolyása, m ásrészt feltehetően az alkalmazott kom 
binált antibiotikus kezelés -  a gyomor-bél rendszert 
érintő addicionális -  hatásának tudható be.

Kulcsszavak: Helicobacter pylori, krónikus urticaria, HP- 
eradikáció

Examination of the connection of Helicobacter pylori 
infection and chronic gastrointestinal urticaria. Chro
nic urticaria is a disease of unknow n etiology. One type 
of the disease is accompanied by gastrointestinal com 
plaints. The aim of the present study was to determ ine 
the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) infec
tion in patients w ith chronic urticaria, and measure the 
effectiveness of eradication of HP on the skin disease. 
Patients with chronic urticaria of other origin were 
excluded from the study. Forty patients out of 95 s tud 
ied fulfilled the criteria of gastrointestinal urticaria. H. 
pylori was m easured both by m easuring H. pylori-spe- 
cific IgG in the serum  and by direct staining of biopsy 
specimen taken upon endoscopy prior to and after the 
treatment. Seventeen patients out of 40 with gastro in
testinal urticaria were H. pylori positive which inci
dence (43%) is not higher than that of the age m atched 
healthy population in Hungary. H. pylori positive 
patients were treated  w ith amoxycillin (4 x 500 
mg/die), bism uth subsalicilate (3x512 mg/die) and 
metronidazole (2 X 500 mg/die) for two weeks, respec
tively, and those rem aining positive were treated by 
omeprazole (2 x 20 mg/die) and amoxycillin for addi
tional two weeks. Eradication of HP infection was suc
cessful in all patients. Follow-up was conducted from 
6-18 m onths for urticaria (frequency, duration) and 
antihistam ine drug requirem ent. Chronic urticaria did 
not disappeared after the eradication of H. pylori, but 
there was a significant reduction both in frequency, 
duration of urticaria and the need for antihistam ine 
therapy after eradication of H. pylori. It was concluded 
that H. pylori infection has no effect on the course of 
chronic urticaria. Reduction in frequency of urticaria 
symptoms and reduction of antihistamine require
ment is partly due to the natural course of the disease 
and likely due to the altered bacterial flora of the gut 
following the combined antibiotic treatment.

Key words: Helicobacter pylori, chronic urticaria, HP-eradi- 
cation

Az urticaria a bőrön  rohamszerűen jelentkező, heves 
viszketéssel járó megbetegedés, aminek körülírt jelleg
zetes tünete a csalángöbcse, amit a dermisben vasodila- 
tatio, ödém a hoz létre (1). Ha a tünetek 6 hétnél tovább 
állnak fenn, akkor beszélünk krónikus urticariáról. Két 
formája lehetséges, a krónikus visszatérő forma, amikor

a tünetek néhány napos szünetekkel jelentkeznek, vala
m int az állandóan fennálló form a, ahol a tünetek folya
matosan m indennap megtalálhatók. Az urticaria kiváltó 
okát nehéz, sokszor lehetetlen tisztázni. A betegség 5%-a 
allergiás eredetű pl. étel, drogok, inhalativ anyagok, 5%- 
a cholinerg típusú, 2%-a fizikális okok által kiváltott, 8%-
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a hideg, 1%-a facticia, 1%-a nyomási, 1%-a irritáció, 1%-a 
familiáris angioneuroticus ödéma, 2%-a egyéb okokra 
vezethető vissza. A maradék mintegy 75%-ban közvetlen 
kiváltó ok nem mutatható ki (3). E nagy csoportból jelen
tős, egyes szerzők szerint 50%-ot tesz ki a gastrointesti
nalis urticaria (felszívódási zavar, egyéb enterális ok) (19).

A Helicobacter pylori (H. pylori) a Campylobacterek 
csoportjából nemrég leválasztott bélnyálkahártya asszo
ciált baktérium  (4). A H. pylori eltejedtsége szem pont
jából szét kell választani a fejlett nyugati és a fejlődő 
országokat. A fejlett nyugati országokban a H. pylori po- 
zitivitás gyakorisága 40 éves kor alatt 20%, és 60 éves kor 
felett 50% (14). Az azonos születésű csoportokat vizsgál
va kitűnik, hogy a H. pylori előfordulása a II. világhá
ború  előtt születetteknél magas, s a fertőzöttség jelentő
sen csökken az 1960-as években, s az azután született 
csoportokban. A legtöbb fejlődő országban a H. pylori 
fertőzés pandemiás, észrevétlenül zajlik, és a felnőttek 
legnagyobb része fertőzött. Az éves fertőződési ráta 2 és 
8 éves kor között 10%, 10 éves korra  meghaladja az 50%- 
ot, 20 éves kor felett a fertőzés 70-80% lehet (9). 
Hazánkban a fertőzöttség a fejlődő oszágokét követi, 20 
éves kor alatt 26%, 20-29 éves korban 48%, 30-39 éves 
korban 68%, 40-49 éves korban 82%, 50-59 éves korban 
86% és 70 év felett 77% (17). A H. pylori fertőződés álta
lában tünetm entesen zajlik. A fertőzött betegeknek lehet 
aszim ptom atikus gastritisük, dyspepsiájuk és fekély
betegségük (10). A krónikus H. pylori fertőzés szerepet 
játszik a krónikus atrophiás gastritis és jelen ism erete
ink szerint a gyomorrák kialakulásában is (7).

A H. pylori pozitivitás gyakorisága nem ism ert k ró
nikus urticariás betegekben (sem a hazai, sem a nem zet
közi irodalomban). Nem ism ert az sem, hogy szerepet 
játszhat-e a H. pylori fertőzés (pl. az általa okozott dyspep
sia, felszívódási zavar) az urticaria fenntartásában. Tanul
m ányunk célkitűzése az volt, hogy 1. vizsgálja a H. pylori 
előfordulási gyakoriságát krónikus urticariában; 2. a H. 
pylori pozitív beteganyagban eradikálja a H. pylori fertő
zést; 3. sikeres eradikáció után vizsgálja a betegek pa
naszait, a kiütéses periódusok visszatérési gyakoriságát, 
súlyosságát és a kezeléshez szükséges gyógyszerigényt.

Módszerek

Beteganyag
A vizsgálatba a Fővárosi önkormányzat Szent István Kórház, 
Kun u. Kórháza, Bőrgyógyászatán 1993. szept. és 1995. jan. 
között megfordult, rendszeresen gondozott krónikus urtica
riás betegek kerültek (31 férfi és 64 nő). Átlag életkoruk 
45,5 ± 26,4 év (17-89 év) volt. A betegek részletes felvilágosítás
ban részesültek és írásos beleegyezésüket adták (az 1975-ös 
Helsinki Záróokmánynak megfelelően).

A vizsgálat menete
A részletes egyéni és családi anamnézisfelvétel és fizikális vizs
gálat után rutin laboratóriumi, immunológiai góc és allergoló- 
giai vizsgálatok történtek (1. táblázat). Gastrointestinalis ere
detű urticaria gyanúja akkor merült fel, ha a fenti vizsgálatok 
mindegyike negatív eredményt adott (11).

Helicobacter pylori meghatározás
Gastrointestinalis urticaria gyanúja esetén a szérumból semi- 
quantitativ H. pylori-ellenes IgG ellenanyag meghatározás 
történt (ELISA, Abott Ltd., New Jersey, USA; Semmelweis OTE, 
III. sz. Belklinika). A H. pylori-ellenes IgG pozitív betegeknél

felső panendoszkópiás vizsgálat során (Semmelweis OTE, II. 
sz. Belklinika és III. sz. Belklinika) biopsziás mintavétel történt 
az antrumból. A szövettani (Gram) festés a Semmelweis OTE I. 
sz. Kísérleti Rákkutató és Kórbonctani Intézetében történt.

1. táblázat: A krónikus urticariás betegek kivizsgálásának 
menetete

1. Anamnézis -  egyéni, családi, jelen betegség
2. Fizikális vizsgálat -  bőrtünetek leírása
3. Rutin laboratóriumi és immunvizsgálatok

teljes vérkép, qualitativ vérkép, immunelfo, C3, C<
4. Gócvizsgálatok -  fogász, gégész, nőgyógyász/urológus, epe,

széklet, vizelet, torokváladék tenyésztés, célzott 
radiológiai vizsgálatok

5. Gyomoraciditási vizsgálatok
6. Allergológiai vizsgálatok- epicutan, intracutan próba,

inhalativ allergének, élelmiszer-, tartósítószer-, 
gyógyszer-provokáció

Helicobacter pylori eradikáció
A felső panendoszkópiás vizsgálat során nyert biopsziás minta
H. pylori pozitivitása esetén a betegek amoxicillin (4x500 
mg/nap), metronidazol (2 x 500 mg/nap) és bizmut subsalicilat 
(3 x 512 mg/nap) kezelést kaptak 14 napig (12). A kezelés befe
jezését követő 4 hét múlva minden esetben kontroll 
gasztroszkópia történt. A vizsgálaton megjelent 17 beteg közül 
egy esetben az első eradikációs kezelés sikertelen volt. Ekkor 
amoxicillin (4X500 mg/nap) és omeprazol (2X20 mg/nap) 
kezelést alkalmaztunk 14 napig, majd a kezelés befejezését kö
vető 4 hét múlva az endoszkópiát megismételtük. Az ekkor 
nyert biopsziás minta nem mutatott ki H. pylori fertőzést a 
szövettani festés során.

A betegek nyomon követése
A vizsgálatba bevont betegek nyomon követése kéthetente 
kontroll ambulanter vizsgálattal történt. A betegek naplót ve
zettek, melyben feljegyezték az urticariás epizódok gyakori
ságát, tartalmát, súlyosságát, valamint a szedett antihisztamin 
(szelektív Hí antagonista) gyógyszer mennyiségét. A vizsgálat
ba bevont 17 beteg mindegyike Cetirizin (Zyrtec, 10-20 mg) 
vagy loratadin (Claritin, 10-20 mg) kezelést kapott.

Statisztikai számítások
Az eredmények statisztikai szignifikanciáját párosított Student 
teszttel, ill. Wilcoxon analízissel határoztuk meg. A szignifikan- 
cia szint megvonása p < 0,05-nél történt.

Eredmények

A vizsgált 95 krónikus urticariás betegből -  a kizárási 
kritérium ok figyelembevételével -  40 betegnél (13 férfi 
és 27 nő, átlag életkor 44,9 ±23,2 év, 18-89 év) vetődött 
fel a gastroenteralis u rticaria ganúja (42%).

A 40 beteg H. pylori pozitivitását vizsgálva, a szé
rum ban a H. pylori-ellenes IgG antitest tite r meg
határozás során 23 esetben negatív, 1 esetben ++++, 
2 +++ , 3 ++, 11 + pozitivitást találtunk. A 17 H. pylori- 
ellenes IgG szeropozitív betegek felső panendoszkópiás 
vizsgálata során m ind a 17 esetben pozitív volt a biop
sziás m inta a közvetlen szövettani festés során. A szövet
tani lelet 9 betegnél erosiv gastritist, 7 betegnél krónikus 
atrophiás gastritist és 1 betegnél ulcus duodenit m u
tatott.

A H. pylori pozitív betegek amoxicillin, m etronidazol 
és bizm ut subsalicilat kombinációval történő eradiká
ciós kezelése sikeres volt 16 esetben. Egy esetben (ulcus
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duodeni, H. pylori-ellenes IgG + ++ +  pozitív) az első 
eradikációs kezelés sikertelensége m iatt a kezelést am o
xicillin és omeprazol kombinációval ismételtük meg. 
A H. pylori eradikáció végül ebben az esetben sikeres 
volt.

A H. pylori eradikációs kezelést egy esetben sem kel
lett megszakítani a panaszok súlyosbodása, rosszabbo
dása vagy egyéb mellékhatás miatt.

Nem volt összefüggés a gyomoraciditási vizsgálatok 
eredménye és H. pylori jelenléte, a szövettani lelet, ill. az 
urticariás tünetek között (az adatokat nem  mutatjuk be).

A panaszok szám ának alakulását figyelembe véve, 
jelentős csökkenés volt megfigyelhető az urticariás 
panaszok gyakoriságának és súlyosságának je len t
kezésében, bár az urticariás tünetek egy esetben sem 
szűntek meg véglegesen a kezelést követően. A betegek 
által vezetett napló alapján az urticák jelentkezése jelen
tősen ritkult.

A panaszok, tünetek jobb feldolgozhatósága érde
kében, a betegek feljegyezték a napi átlagos antihiszta- 
m in gyógyszerigényüket a kezelés előtt és a H. pylori 
eradikációs kezelés után. Szignifikáns csökkenés volt 
észlelhető a betegek által szedett antihisztamin m e n 
nyiségében és gyakoriságában (1. ábra).
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1. ábra: Az urticariás betegek antihisztamin gyógyszerigénye 
H. pylori eradikáció előtt és után. A felső oszlopdiagram az 
egyes betegek napi antihisztamin igényét (tabletta/nap) 
mutatja, az alsó diagramon 17 betegen számolt átlagértékeket 
és a SD értéket tüntettük fel. Az erdikáció előtt és után szá
molt érték között szignifikáns különbség volt (P<0,01)

Megbeszélés

A krónikus u rtica ria  igen gyakori betegség, mely 
a populáció 1-3% -át érinti, a betegség incidenciája 
12/100000 lakos (2). A részletes anamnézisfelvétel és 
az eddig ism ert egyéb okok kizárása után, a krónikus 
u rticaria  etio lógiája m integy 75% -ban tisztázatlan 
marad. A hazai és a nemzetközi irodalom ez ismeretlen 
etiológiájú csoportban mintegy 50%-ra teszi a gastroen- 
teralis eredetet, melyet klinikailag jellemez a panaszok 
esti jelentkezése, éjszakai, reggeli rosszabbodása, s 
délelőtti csökkenése, elmúlása. E csoportban a tüneteket

feltételezhetően valamely, a szervezetbe a gyomor-bél 
rendszeren keresztül felszívódó ágens, allergén hozza 
létre. A felszívódás szempontjából alapvető kérdés tehát 
a gyomor-bél rendszer nyálkahártyájának épsége, ill. a 
barrier esetleges megváltozása.

A H. pylori fertőzés a populáció igen nagy százalékát 
érinti, a tartós fertőzöttség szerepet játszik a fekélybe
tegség (8), az atrophiás gastritis (13) és a gyom orrák (5) 
kialakulásában. A nemrég közölt hazai statisztikai ada
tok szerint, M agyarországon a fertőzés gyakorisága m a
gas (20-70 éves korig 26-86%, átlagosan 63%), mely a 
fejlődő országokéhoz hasonlítható (17). Krónikus gast- 
roenteralis u rticaria szempontjából, elsősorban a tartós
H. pylori fertőzöttség jön szóba, mely a gyomornyál
kahártya tartós gyulladását, majd pusztulását okozva za
varhatja meg a felszívódási viszonyokat (6).

Tanulmányunk célja az volt, hogy vizsgálja a H. pylori 
lehetséges kóroki szerepét a krónikus urticaria, s ezen 
belül a krónikus gastroenteralis urticaria kiváltásában, 
ill. fenntartásában. Hasonló, a H. pylori előfordulását, ill. 
a H. pylori eradikáció hatását vizsgáló tanulm ány -  egy, 
az Orvosi H etilapban megjelent H. pylori allergiát 
ismertető kazuisztika kivételével (18) -  ism ereteink sze
rint eddig nem  került publikálásra.

Eredményeink alapján a H. pylori fertőzöttség nem 
gyakoribb a krónikus urticariás betegekben, m int az a 
hazai populációban. A H. pylori pozitív betegeknek lé
nyeges gastroenteralis panaszuk nem  volt. Ezzel ellentét
ben, a vizsgált 17 H. pylori pozitív beteg mindegyikének 
kóros eltérés volt kim utatható az an trum  biopsziás 
mintában. Kilenc betegnek erosiv gastritise, 7-nek at
rophiás gastritise és egy betegnek panaszmentes duode
nalis fekélye volt. Az aciditási vizsgálatok eredményét 
összevetve a biopsziás mintával és az urticariás pana
szokkal nem  volt statisztikailag szignifikáns összefüggés 
kimutatható. Ennek oka lehet a viszonylag kis statisz
tikai m intaszám  is. M ind az erosiv gastritis, m ind  az at
rophiás gastritis megváltoztatja viszont a felszívódási vi
szonyokat, így szerepe lehet a krónikus urticaria fenn
tartásában.

A H. pylori eradikálása m inden esetben sikeres volt. 
A kezelés alatt egy betegnél sem súlyosbodtak a tünetek, 
vagy kellett a kezelést megszakítani egyéb m ellékhatá
sok miatt.

A H. pylori eradikáció után az urticaria egy betegben 
sem múlt el azonnal a kezelést követően. Ennek alapján 
valószínű, hogy a HP nem játszik kóroki szerepet a 
krónikus gastroenteralis urticaria kialakulásában.

A betegek nyomon követése során (6-18 hónap) 
azonban az urticariás epizódok szignifikánsan ritkáb
ban jelentkeztek. Az eradikációs kezelés befejezése, vala
mint a kontroll gasztroszkópiát követően a kiütések is
mételt megjelenésekor 3 beteg ismét jelentkezett, s kérte 
a panendoszkópiás vizsgálat és a H. pylori esetleges visz- 
szatérésének ellenőrzését. A H. pylori reinfekció egyik 
esetben sem volt igazolható.

Szignifikáns csökkenés volt tapasztalható az urtica
riás tünetek kezelésében használt antihisztam in igény
ben. A tartós Hí receptor blokkoló cetirizin és loratidin 
dózisa felezhető volt. Ismert, hogy a krónikus urticariák 
kezelése nehéz és többnyire kitartó feladat a bőrgyógyá
szatban. A kiváltó ok ismeretének hiányában a kezelés

1971



tüneti. A terápia alapja lehetőleg valamilyen szelektív Hí 
receptor antagonista készítm ény (15), melyet kiegészít
hetünk  triciklikus antidepresszánsokkal. Ez utóbbiak 
enyhe Eh és erős Hí receptor blokkolók. Az antihiszta- 
m in gyógyszerigény csökkenése lehet az eradikáció köz
vetlen eredménye is, m elyben az ismeretlen kiváltó 
ágens, pl. baktérium vagy egyéb patogén kom ponens 
eltávolításra került. Ez ellen szól, hogy a tünetek nem  a 
kezelést követően rögtön, hanem  csak bizonyos latencia- 
idővel (2-3 hónap) m érséklődtek. Nem zárható ki az 
sem, hogy az alkalmazott kom binált antibiotikus kezelés 
indirekt módon, a gyom or-bél rendszer baktérium fló
rájának megváltoztatásával, ill. a gyomornyálkahártya 
EE. pylori eradikáció utáni regenerálódásával érte el ha
tását. Végül az sem kizárt, hogy a tünetek a betegség ter
mészetes lefolyása során enyhültek, bár irodalmi adatok 
szerint a krónikus urticaria  3 éves követési idő alatt 
spontán csak mintegy 30% -ban m úlik el (16).

Összefoglalva, a H. pylori fertőzés gyakorisága k ró 
nikus urticariás beteganyagban nem  gyakoribb, m int az 
az átlag populációban, a EE. pylori valószínűleg nem  já t
szik kóroki szerepet a betegség kialakulásában és fenn
tartásában. Az eradikációs kezelés azonban hatásos lehet 
a tünetek enyhítésében és csökkentheti a betegek anti- 
hisztam in igényét. Az eddigi tapasztalatok alapján nem  
javasolható a H. pylori ru tinszerű  eradikációs kezelése a 
nem  gastroenteralis panaszos krónikus urticariás bete
gekben. A szelektált beteganyag további követésével és 
az esetszám növelésével viszont információt kaphatunk 
a krónikus urticaria és a különböző típusú gyom or
nyálkahártya-elváltozások összefüggéséről és a későbbi
ekben esetleg felállítható az a speciális indikációs kör, 
amelyben a EE. pylori eradikáció javasolható lehet ebben 
a betegcsoportban is.

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány részben a W 015342 
OTKA támogatásával készült.
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VÉGRE!_ _ _ _ _ _ _ _ _
A rheum atoid arthritisben illetve spondylitis ankylopoetica-ban szenvedő
• nem -szteroidra szoruló
• gyom or-bél mellékhatásra nagyobb kockázattal bíró betegének

90%-os támogatással biztosíthatja a napi 2x1 tabletta 
CYTOTEC szedését!
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TERÁPIÁS KÉRDÉSEK

Benazepril monoterápia hatékonyságának vizsgálata automata 
ambuláns vérnyomás-monitorozással enyhe és középsúlyos 
essentialis hypertoniában
Páll Dénes dr., Juhász Attila dr. és Karányi Zsolt dr.
Debreceni Orvostudományi Egyetem I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Kakuk György dr.)

A szerzők a benazepril hatását vizsgálták am buláns 
vérnyom ás-m onitorozás (ABPM) segítségével enyhe 
és középsúlyos essentialis hypertoniás betegekben. 
Az antihypertensiv hatás tartósságát, a gyógyszer tole- 
rabilitását és a betegek com pliance-ét figyelték meg. A 
14 beteg közül 6 esetben újonnan észlelt, 8 esetben 
m ár régebb óta ism ert h y p erto n iá t kezeltek b e 
nazepril m onoterápiával. A 0., a 6. és a 12. héten 24 
órás vérnyom ás-m onitorozást végeztek. Casualis vér- 
nyomásmérés, m ellékhatás-vizsgálat a 3. és 9. héten is 
történt. A betegek nappali tenziójának ABPM-mel 
m ért átlaga a vizsgálat kezdetén 149,1 ±7,7/96,6 ±4,7 
H gm m  volt. K ezdetben a betegek reggel 10 mg 
benazeprilt kaptak. A 6. hét végére a vérnyomások 
átlaga szignifikánsan csökkent (nappali átlag: 
139,1 ± 9,9/88,2 ± 7,6 Hgmm). Nyolc beteg nappali dias- 
tolés átlagvérnyomása 90 Hgmm alá csökkent, a másik 
6 beteg benazepril adagját reggel 20 mg-ra emelték. 
A 12. héten 11 beteg tenziója optim ális volt, míg továb
bi 2 esetben szignifikáns csökkenést észleltek. A nappali 
átlag 134,7 ±7,5/85,6 ±6,6 H gm m -re m érséklődött. 
A kiindulási értékekhez képest a 24 órás, a nappali, 
az éjszakai vérnyomás, a hypertoniás időindex és a hy- 
perbariás im pact m ind a systolés, m ind a diastolés 
vérnyomás esetén szignifikánsan csökkent. A diurna- 
lis index a 12 hét folyamán nem változott. A „hajnali
reggeli”, a 04-08 óra között m ért vérnyom ásértékek is 
szignifikánsan csökkentek (148,6 ±  14,1/98,5 ±  11,7 
Hgmm, illetve 135,2 ± 13,5/93,4 ± 11,2 Hgmm). A ke
zelés megszakítását indokló m ellékhatást nem észlel
tek. A betegek compliance-e a benazeprillel szemben 
kiváló volt. Megállapították, hogy az enyhe és középsú
lyos hypertoniában szenvedő betegek 92,8%-ában a 
benazepril m onoterápia csökkentette a vérnyomást, 
78,5%-ukban pedig normalizálta. A benazepril tartós, 
24 órás hatását a változatlan diurnalis index és a „haj
nali-reggeli” vérnyomás csökkenése bizonyítja.

Kulcsszavak: hypertonia, benazepril, ambuláns vérnyomás
monitorozás (ABPM)

The effect of benazepril on mild to moderate essential 
hypertension studied by ambulatory blood pressure 
monitoring. Authors examined the effects of benazepril, 
regarding the length of effectiveness by am bulatory 
blood pressure monitoring (ABPM), drug tolerable, and 
the compliance of patients in mild to moderate essential 
hypertension. 14' patients were treated with benazepril 
monotherapy. Six of them were newly diagnosed, and 
the rest had already been treated for hypertension. At 
the start, after six and 12 weeks, 24-hour m onitoring was 
performed. Casual blood pressure (BP) measurements 
and detection of side-effects were also perform ed at 3rd 
and 9th-week. Prior the study the average daytim e BP 
measured by ABPM was 149.1 ±7.7/96.6 ±4.7 mmHg. 
10 mg of benazepril was first administered in the m orn 
ing. By the end of the sixth week the average BP was sig
nificantly decreased (daily average: 139.1 ± 9.9/88.2 ± 7.6 
mmHg). The daytime diastolic average BP of 8 patients 
was lower than 90 mmHg and the other’s daily dose was 
raised to 20 mg. During the 12th-week we found optimal 
tension in 11 patients, while in two others there was also 
a significant decrease. The daily average BP was 
134.7 ±7.5/85.6 ±6.6 mmHg. In comparison the data at 
the beginning of the study here was significant decrease 
in the 24-hour, daytime and night-time BP, in the hyper
tension time-index and the hyperbaric impact, both in 
systolic and diastolic levels. During the 12th-week peri
od the diurnal index was unchanged. The early m orning 
BP decreased by the end of the 3rd m onth from 
148.6 ± 14.1/98.5 ± 11.7 mmHg to 135.2 ± 13.5/93.4 ± 11.2 
mmHg. Sustained side-effect did not occur. The pati
ent’s compliance to benazepril was excellent. Authors 
conclude that benazepril m onotherapy lowered in 
92.8%, and normalized in 78.5% the blood pressure of 
patients suffering from mild to moderate essential 
hypertension. The unchanged diurnal index, and the 
decrease in the early m orning blood pressure suggest 
the 24-hour effect of benazepril.

Key words: hypertension, benazepril, ambulatory blood pres
sure monitoring (ABPM)

Az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) gátlók komplex 
módon befolyásolják a vérnyomást. Tenziócsökkentő ha
tásukat elsősorban a teljes perifériás rezisztencia csök
kentésével, valamint indirekt úton a plazmavolumen m ér

séklésével fejtik ki. Legfontosabb tényezőnek az angioten
zin II term elődés csökkentését tartják mind a plazmában, 
m ind a szövetekben. A vérnyomáscsökkentéshez hozzájá
rul a centrális szimpatikus tónus és a bradykinin lebontás
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mérséklődése is. Mindezen hatások eredményeképpen a 
perifériás ellenállás, az aldosteron szekréció és a plazm a
volumen csökken (12,15).

A klasszikus ACE-gátló gyógyszer, a captopril után 
számos hasonló hatásm echanizm usú anyagot állítottak 
elő és használnak a m indennapos gyakorlatban. A leg
újabb hazai módszertani ajánlás (17) is az elsőként vá
lasztandó és m onoterápiában alkalmazható gyógyszerek 
között sorolja fel az ACE-gátlókat az essentialis hyperto
nia kezelésében. A benazepril SH-gyököt nem  ta rta l
mazó, hosszú hatástartam ú, pro-drug típusú ACE-gátló. 
A gyógyszer bevétele u tán  30 perccel a benazeprilből a 
m ájban aktív hatóanyag, benazeprilát keletkezik, 
melynek plazmafelezési ideje 11 óra (18). Vérnyomás- 
csökkentő hatása a gyógyszer bevétele után 1 órával kez
dődik, maximumát 2-4 óra múlva éri el és m integy 24 
óráig tart (13, 28). Hosszú távú vizsgálatok bizonyítot
ták, hogy tartós, akár 2 évig ta rtó  alkalmazása folyamán 
sem csökken a hatása (5).

Vizsgálatunk célja annak  megállapítása volt, hogy 
m iként alakul enyhe és középsúlyos essentialis hyperto- 
niában szenvedő betegek vérnyom ása benazepril m ono
terápia hatására. A vérnyomáscsökkentő hatás követése 
huszonnégy órás autom ata am buláns vérnyom ás-m oni
torozás (ABPM) segítségével történt, különös tekintettel 
a vérnyomáscsökkentő hatás tartósságára. Vizsgáltuk to 
vábbá a benazeprillel szem beni tolerabilitást és compli- 
ance-t.

Betegek és módszerek

A vizsgálatban 18 beteg vett részt. Valamennyien essentialis 
hypertoniában szenvedtek, a szekunder hypertoniát a szokásos 
klinikai módszerekkel kizártuk. Nyolc esetben frissen felismert 
hypertoniát kezeltünk benazeprillel, míg 10 beteg már koráb
ban antihypertensiv kezelésben részesült, akik döntően cap- 
toprilt kaptak. A terápia módosítását, a benazeprilre való átál
lítást 5 esetben non-compliance (kényelmetlen a captopril 3-4- 
szeri szedése), 3 alkalommal terápiás hatástalanság, míg 2 eset
ben mellékhatások (1 betegnél köhögés, 1 betegnél fejfájás) 
indokolták. Ezen betegeket 1 hetes gyógyszermentes periódus 
után állítottuk át benazepril monoterápiára, miközben két
naponként vérnyomás-ellenőrzésen jelentek meg.

A vizsgálatba azon enyhe és középsúlyos hypertoniában 
szenvedő, ambuláns betegeket vontuk be, akiknél az ABPM so
rán a nappali diastolés vérnyomások átlaga meghaladta a 90 
Hgmm-t, de 105 Hgmm alatt volt. Kizárási kritériumok voltak: 
18 év alatti életkor, terhesség, súlyos máj- vagy vesebetegség, 
ACE-gátló iránti túlérzékenység, vagy vérnyomást befolyásoló 
egyéb gyógyszeres kezelés. Valamennyi beteget előzetes fel
világosítást követően, írásos beleegyező nyilatkozat bir
tokában vontuk be a vizsgálatba.

A vizsgálatokat 1994.02.01. és 1994.12.31. között végeztük. 
A vizsgálatba bevont 18 beteg közül 14, (8 férfi és 6 nő) fejezte 
be a 12 hetes vizsgálatot. A későbbiekben ezen betegek adatait 
elemeztük. Átlagéletkoruk 57,8 év (38-74 év), a valaha mért 
legmagasabb tenziójuk átlaga 185,7 ± 17,6/106,7 ± 8,4 Hgmm 
volt. A vizsgálatot befejezők között 6 esetben frissen felismert 
hypertoniát kezeltünk benazeprillel, míg 8 esetben a betegek 
már korábban részesültek antihypertensiv kezelésben. Utóbbi 
betegek hypertoniája 4,1 ± 3,1 éve volt ismert.

A vizsgálatot 4 beteg nem fejezte be. Két beteg nem jelent
kezett a kontroll vizsgálatok során, 1 alkalommal non-comp
liance, 1 esetben társbetegség miatti intézeti kezelés (szén
hidrát-anyagcsere felborulása) indokolta a beteg kivonását a 
tanulmányból.

A hagyományos, casualis vérnyomásmérést ülő testhely
zetben, 10 perc várakozás után, teljes nyugalomban, auscul-

tatiós módszerrel, higanyos manométer segítségével végeztük. A 
diastolés értéket a Korotkoff V. fázisnál olvastuk le. ö t perc kü
lönbséggel mért 2 eredmény átlagát tekintettük az aktuális vér
nyomásértéknek. Egyidejűleg a pulzusszámot is meghatároztuk.

Az ambuláns vérnyomás-monitorozásokat Meditech ABPM- 
02 készülékkel végeztük, higanyos manométerrel történt 
validálás után. A készülékeket délelőtt 9 és 11 óra között 
helyeztük fel. A méréseket nappal, 06-22 óra között 15 
percenként, éjszaka, 22-06 óra között 30 percenként végeztük. 
Nappal a 140/90 Hgmm-nél, éjszaka a 120/80 Hgmm-nél maga
sabb értékeket tekintettük kórosnak. Meghatároztuk a mért ada
tok 24 órára, nappali és éjszakai periódusra vonatkozó átlagát, 
szórását. Az elemzés során követtük a hypertonia súlyosságára 
jellemző paraméterek (hypertoniás időindex, hyperbariás 
impact), valamint a diurnális index változását. (Hypertoniás 
időindex [%]: a vérnyomás a monitorozás idejének mekkora 
részében volt a normálisnál magasabb, százalékban kifejezve. 
Hyperbariás impact [Hgmmxh]: a vérnyomás a monitorozás 
idejének mekkora részében és milyen mértékben volt a nor
málisnál magasabb. Diurnális index [%]: a nappali és az éjszakai 
artériás középnyomás különbségének a nappali artériás közép
nyomással alkotott hányadosa, százalékban kifejezve.)

A 12. hét végén a gyógyszer hatékonyságának vizsgálatát az 
alábbiak szerint értékeltük: 1. kifejezetten hatékony (a nappali 
diastolés átlag<90 Hgmm); 2. közepesen hatékony (a nappali 
diastolés átlagvérnyomás szignifikánsan csökkent, de meg
haladta a 90 Hgmm-t; 3. hatástalan (a nappali diastolés átlag 
szignifikánsan nem változott).

A tolerabilitás vizsgálatánál a betegek megkérdezése alap
ján az alábbi csoportokat hoztuk létre: 1. kiváló (rákérdezésre 
sem említ mellékhatást); 2. jó (rákérdezésre említ múló jellegű 
mellékhatást); 3. közepes (spontán említ múló jellegű mel
lékhatást), 4. gyenge (kifejezett vagy tartós mellékhatás jelent
kezett).

A betegek compliance-ét hasonló skálán minősítettük: 1. 
spontán; 2. rákérdezésre; 3. orvos által gyaníthatóan nem meg
felelő a gyógyszerszedés; 4. problémamentes a gyógyszersze
dés.

A kezelés 0., 3., 6., 9. és 12. hetében casualis vérnyomás- 
mérés, pulzusszámlálás, illetve a mellékhatás regisztrálása 
történt.

A 12 hetes prospektiv vizsgálat folyamán 3 alkalommal (0., 
6. és 12. hét) történt 24 órás automata ambuláns vérnyomás
monitorozás.

Valamennyi beteg kezdetben 10 mg benazeprüt kapott mo
noterápiában. A betegek a gyógyszert reggel 8 órakor vették be. 
A 6. héten történt ABPM során, ha a nappali diastolés átlag 90 
Hgmm alá csökkent, a kezelést változatlanul folytattuk. Ameny- 
nyiben a nappali diastolés átlag meghaladta a 90 Hgmm-t, a 
benazepril adagját 20 mg-ra emeltük, amit a betegek reggel, egy 
adagban vettek be. A 12. heti ABPM után, ha a nappali diastolés 
átlag 90 Hgmm alá csökkent, folytattuk az addig alkalmazott 
terápiát (10, illetve 20 mg benazepril). Ha a 20 mg benazepril 
monoterápiában nem eredményezett kielégítő tenziócsökkenést 
(nappali diastolés átlag nem csökkent 90 Hgmm alá), a továbbiak
ban módosítottuk a kezelést. Ha a 20 mg benazepril szignifikáns 
vérnyomáscsökkenést eredményezett, de a nappali átlagvérnyo
más meghaladta a 90 Hgmm-t, thiazid típusú diuretikummal 
vagy ß-blokkoloval egészítettük ki a kezelést. Amennyiben a 20 
mg benazepril szignifikáns vérnyomáscsökkenést nem ered
ményezett, calcium-antagonistát adtunk monoterápiában (1. 
ábra).Az adatok rendszerezése és feldolgozása Excel for 
Windows számítógépes programmal történt. Valamennyi vizs
gált paraméterre elvégeztük a leíró statisztikát (elemszám, min
imum-, maximum-, átlag-, szórásérték). A különböző paraméte
rek változását variancia analízissel (ANOVA) vizsgáltuk, melyet 
kiterjesztettünk a Scheffé-féle teszttel. A statisztikai próbák szig- 
nifikancia szintjét 0,05-nak tekintettük.

Eredmények

A vizsgálat kezdetén betegeink casualis vérnyomásátlaga 
163,9 ±8,9/98,0 ±3,5 H gm m  volt. Napi 10 mg benazepril 
hatására m ár a 3. heti kontroll során szignifikáns csök-

1974



kenést észleltünk, mind a systolés, m ind a diastolés vér
nyomások tekintetében (148,2 ±9,8/91,7 ±6,3 Hgmm). A 
fent részletezett terápiás protokoll alkalmazása mellett a
6. és a 9. héten a vérnyomásátlag tovább mérséklődött 
(143,0 ± 11,2/88,9 ± 5,3 Hgmm, illetve 137,6 ± 9,1/87,2 ± 6,1 
Hgmm). A 9. héten észlelt vérnyomásértékekhez hasonló 
eredm ényt m értünk  a 12. héten 137,9 ±7,7/86,9 ±5,9 
Hgmm). A vérnyomáscsökkenés m értéke az első három  
héten volt a legkifejezettebb. A 12 hét folyamán a pulzus
szám szignifikánsan nem változott (2. ábra).

nyomás a 6. hétre 139,1 ±9,9/88,2 ±7,6 H gm m -re csök
kent, mely különbség szignifikáns. A 12. héten további -  
bár a 6. heti eredményhez képest nem szignifikáns -  csök
kenést észleltünk (134,7 ± 7,5/85,6 ± 6,6 Hgmm). A három 
alkalommal elvégzett ABPM éjszakai (22-06 óra) ered
ményeit elemezve szintén vérnyom áscsökkenést ész
leltünk. A vizsgálat kezdetén m ért 136,1 ± 15,8/84,8 ± 10,6 
Hgmm tensio a 12. hét végére csökkent szignifikánsan 
(122,5 ± 12,1/73,9 ±7,1 Hgmm) (3. ábra). A betegek 
pulzusszám a nem  változott.

ABPM___ [abpm | Iabpm I
| |NDRR<90mmHg|| |NDRR<9QmmHg| 

10 mg benazepril 10 mg benazepril *10 mg benazepril

NDRR<90mmHg NDRR<90mmHg

20 mg benazepril 20 mg benazepril 
[~NDRR<90 mmHg|

Kombináció
I_______ .________i----------- 1------------ 1 i. —»
0 6 12. Idő, hét

1. ábra: A vizsgálat folyamatábrája. (NDRR: nappali [06-22 
órai] átlagos diastolés vérnyomás)

2. ábra: Casualis vérnyomás- és pulzusértékek változása 
benazepril monoterápia hatására

Az ambuláns vérnyomás-monitorozás során mind a 
systolés, m ind a diastolés vérnyomásértékek szignifi
kánsan csökkentek. A 24 órás vérnyomásátlag a vizsgálat 
kezdetén 147,2 ± 9,1/94,1 ± 5,5 Hgmm volt. A 6. héten már 
szignifikáns csökkenést észleltünk (137,8 ±  10,l/85,9±7,4 
Hgmm). A vérnyomás a 12. hét végére tovább mérséklő
dött (132,3 ±8,1/83,2 ±6,1 Hgmm). A 0., a 6. és a 12. heti 
nappali (06-22 óra) vérnyomásátlagokat összehason-lít- 
va, a kezdetben észlelt 149,1 ±7,7/96,6 ±4,7 Hgmm vér-

o 24SRR A24DRR
A NSRR ■ NDRR

3. ábra: ABPM során észlelt 24 órás, nappali és éjszakai 
átlagos vérnyomásértékek változása. (24SRR: 24 órás átlagos 
systolés vérnyomás, NSRR: nappali [06-22 órai] átlagos 
systolés vérnyomás, ÉSRR: éjszakai [22-06 órai] átlagos 
systolés vérnyomás, 24DRR: 24 órás átlagos diastolés 
vérnyomás, NDRR: nappali [06-22 órai] átlagos diastolés 
vérnyomás, ÉDRR: éjszakai [22-06 órai] átlagos diastolés 
vérnyomás)

4. ábra: Az átlagos artériás középnyomás hypertoniás 
időindexének változása

Az átlagos artériás középnyomás hypertoniás időin
dexe a 24 órás vizsgálat alatt je len tősen  csökkent
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6. ábra: ABPM során  észlelt h a jna li-ko ra  reggeli (04-08  ó ra )  
vérnyom ás- és pu lzusértékek  változása. (H SR R : hajnali 
[04-08 órai] átlagos systolés vérnyom ás, HD RR: hajnali 
[04-08 órai] átlagos d iasto lés vérnyom ás)

(67,1 ± 16,8% -  39,7 ±20,9% -  32,2 ± 18,3%). A nappali, 
illetve az éjszakai értékeket külön vizsgálva hasonló 
mérséklődést észleltünk, mely mindkét esetben a 6. héten 
már szignifikáns volt (4. ábra). Külön elemezve a systolés 
és a diastolés vérnyomásértékek hypertoniás időindexé
nek változását a systolés értéknél a 6., a diastolés vérnyo
másnál a 12. héten vált a különbség szignifikánssá.

Az átlagos artériás középnyomás hyperbariás 
impactja is szignifikánsan csökkent a 12. hét során. A 24 
órás értékekhez (226,7±92,1 H g m m x h -124,8±87,3  
Hgmm X h-75,8 ± 62,2 Hgmm X h) hasonlóan az éjszakai 
értékek különbsége is a 12. hétre vált szignifikánssá, míg 
a nappali eredményeknél ezt már a 6. héten megfigyel
hettük (5. ábra). Külön vizsgálva a systolés és a diastolés 
értékeket hasonló változásokat észleltünk.

A betegek diurnális indexe a kezelés során nem vál
tozott. A kezdetben észlelt 10,7 ±7,6% a 6. héten 
10,2 ± 8,9%, a vizsgálat végén 10,3 ± 5,5% volt.

Külön elemezve a gyógyszer bevételét megelőző haj
nali-kora reggeli (04-08 óra) vérnyomásátlagokat, 
csökkenést észleltünk m ind a systolés (148,6 ±14,1 
Hgmm -  142,2 ±14,8 Hgmm -  135,2 ±13,5 Hgmm), 
mind a diastolés (98,5 ± 11,7 Hgmm -  90,5 ± 7,1 Hgmm -
93,4 ±11,2 Hgmm) vérnyomás vonatkozásában. A vál
tozás szignifikáns volt a 12. heti systolés és a 6. heti dia
stolés értékek esetén (6. ábra).

Összességében 11 beteg esetében (78,5%) kifejezetten 
hatékonynak ítéltük meg a benazepril monoterápiát, 
a nappali diastolés átlag 90 Hgmm alá csökkent. Két 
betegnél (14,4%) közepes hatékonyságot tapasztaltunk: 
a nappali diastolés átlag szignifikánsan csökkent, de 
meghaladta a 90 Hgmm-t. Egy beteg vérnyomása szá
mottevően nem változott.

A tolerabilitás vizsgálata során a kezelés felfüggesz
tését indokló mellékhatást nem észleltünk. Tizenkét eset
ben (85,7%) semmilyen mellékhatás nem jelentkezett. 
Egy beteg rákérdezésre köhögést említett, 1 beteg spontán 
jelzett fejfájást. Mindkét esetben a mellékhatások a keze
lés első hetében jelentkeztek, múló jellegűek voltak, a har
madik hetet követő kontroll vizsgálat idejére elmúltak.

A betegek benazeprillel szembeni compliance-e 
kiváló volt, egyetlen esetben sem okozott problémát a 
gyógyszer pontos szedése.

A vizsgálatot 4 beteg esetében nem tudtuk befejezni. 
Két beteg nem jelentkezett kellő számú kontroll vizs
gálaton. Egy beteg, miután tensiója a 6. hétre normalizá
lódott, önkényesen abbahagyta a gyógyszerszedést és 
így jelentkezett a 9. héten. Egy beteg -  akinek maximális 
dózisú orális antidiabetikum mellett korábban is 
emelkedett vércukorértékei voltak -  inzulinra történő 
átállítás miatt társklinikára került felvételre, ahol mó
dosították a korábbi antihypertensiv terápiát.

Megbeszélés

A felnőtt populáció 15-25%-ában előforduló hypertonia 
fokozott rizikót jelent a cardiovascularis morbiditás és 
mortalitás terén (29). A magasvérnyomás-betegség opti
mális kezelése 41%-kal csökkenti a stroke kockázatát, 
14%-kal a cardiovascularis mortalitást (8).

Huszonnégy órás hatású vérnyomáscsökkentő készít
mény alkalmazása során a betegek compliance-ének javu
lása, így a kezelés fokozott eredményessége várható (2,9).

A benazepril alkalmazásának eredményei, hatékony
sága korábbi tanulmányok alapján jól ismert. Irodalmi 
adatok szerint napi 5 mg benazepril hatékonyan 
csökkenti a vérnyomást (27), és az adag emelésével a 
vérnyomáscsökkentő hatás dózisfüggően fokozódik (1). 
Napi 10-20 mg benazepril adásával legalább ugyanolyan 
kedvező hatás érhető el, mint más ACE-gátló, ß-blokkolo 
vagy calcium-antagonista szokásos terápiás dózisának 
alkalmazásával (3). Bellet és mtsai 10 mg benazepril 
hatékonyságát egyenértékűnek találták 20 mg enalapril- 
lal (4). A benazeprilt kombinálva thiazid típusú diu- 
retikummal (5), ß-blokkoloval (6), hatása additív módon 
változik. Biztonságosan adható idős hypertoniásoknak is 
(25). Hypertoniában szenvedő, beszűkült vesefunkciójú 
betegek (23), májbetegek (14) kezelése során szintén 
kedvező eredményeket értek el a dózis módosítása nél-
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5. ábra: Az átlagos arté riás  középnyom ás hyperbariás 
im pactjának  változása



kül. DeFeo és m tsai nem inzulin dependens diabetes 
m ellhúsban szenvedő hypertoniás betegek vércukor- 
értékeinek javulásáról számoltak be (11). A casualis 
vérnyomásméréseken alapuló m agyarországi m ulticent
rikus vizsgálat kedvező eredményeiről Simon és mtsai 
számoltak be (24). Oldenbroek és mtsai 24 órás invazív 
mérésekkel (20), Porcellatti és mtsai noninvazív am bu
láns vérnyomás-monitorozással (22) bizonyították a be
nazepril huszonnégy órás hatását. A hazai irodalm at 
áttekintve a benazepril hatását ambuláns vérnyom ás
monitorozással követő tanulm ányt nem  találtunk.

Általánosan elfogadott, hogy a vérnyomáscsökkentő 
szerek hatásának vizsgálata legoptimálisabban am bu
láns vérnyom ás-m onitorozással végezhető. Az ABPM 
által szolgáltatott többletinform ációk a hagyományos 
vérnyomásmérésekhez képest egyértelműek. A néhány 
alkalmi vérnyomásméréssel szemben, napi 70-80 mérés 
áll rendelkezésre a beteg aktuális tensiójának, illetve a 
terápia hatékonyságának megítélésére. Inform ációt sze
rezhetünk az éjszakai vérnyomásértékekről, valamint 
mellőzi a vizsgáló szubjektivitását (10,21).

Tizennyolc, benazepril m onoterápiában részesülő 
beteget követtünk ABPM-mel, akik közül 14 fejezte be a 
vizsgálatot. Ezek adatait feldolgozva 8 esetben 10 mg 
reggel bevett benazepril a 6. hét végére norm alizálta a 
betegek tenzióját (a nappali diastolés átlagvérnyomás 90 
Hgmm alá csökkent). Ä másik 6 beteg gyógyszeradagját 
reggel 20 m g-ra emeltük. A 12. hét végére összesen 11 
beteg esetében a nappali diastolés átlagvérnyomás 90 
Hgmm alá csökkent, három beteg esetében a m onote
rápia változtatásra szorult. Két beteg vérnyomása, bár 
szignifikánsan csökkent, de a terápia kiegészítésre szo
rult. Egy beteg thiazid típusú diuretikum ot, egy beteg ß- 
blokkolót kapott. Egy betegnél a benazepril hatástalan
nak bizonyult, ezért a kezelést calcium-antagonistával 
folytattuk. E betegnél szérum renin-szint meghatározást 
végeztünk, mely alacsony értéket m utatott. Összességé
ben a benazepril m onoterápia 92,8%-ban csökkentette, 
78,5%-ában norm alizálta az enyhe és a középsúlyos 
essentialis hyperton iában  szenvedő betegeink vér
nyomását. Eredm ényünk jó egyezést m utat a casualis 
vérnyom ásm érésekből származó irodalm i adatokkal (4, 
27).

Tizennégy beteg eredményei alapján, az átlagos vér
nyomásértékeket összehasonlítva, a különböző vizsgá
lati időpontokban m ind a systolés, m ind a distolés vér
nyomás a casualis mérések és az ABPM során szignifi
kánsan csökkent. A casualis vérnyomás és az ABPM so
rán  észlelt tenzióértékek közötti különbség lényegesen 
nem  tér el az irodalm i adatoktól (7,26).

A szignifikáns vérnyomáscsökkenés a 24 órás átlag
értékek mellett külön a nappali és külön az éjszakai pe
riódusra is kim utatható volt. A hypertonia súlyosságát 
jellemző param éterek (hypertoniás időindex, hyperba- 
riás impact) is szignifikánsan csökkentek.

Enyhe és középsúlyos essentialis hyperton iában  
szenvedő betegeink vérnyomásának circadian ritm usa a 
vizsgálat kezdetén m egtartott volt, a diurnalis ingadozás 
meghaladta a 10%-ot. Reggeli gyógyszerbevétel mellett a 
12 hét során a diurnalis index számottevően nem  válto
zott. Ez -  a casualis mérésekkel is könnyen észlelhető 
nappali vérnyomáscsökkentő hatás mellett -  az éjszaka

is meglevő hatásosságot támasztja alá. Összehasonlítva a 
gyógyszer bevétele előtti órákra jellemző hajnali-kora reg
geli vérnyomásértékeket (04-08 óra), a 0., a 6. és a 12. héten 
szintén csökkenést észleltünk. E két eredmény a bena
zepril tartós, közel 24 órás hatását bizonyítja, így a betegek 
döntő többségének optimális a napi egyszeri adagolás.

A benazeprilt a betegek jól tolerálták. A vizsgálat fel
függesztését indokló mellékhatást egyetlen alkalom m al 
sem észleltünk. Két alkalommal átmeneti jellegű, a 3. 
hétre múló, enyhe mellékhatás jelentkezett, am i meg
egyezik az irodalm i adatokkal (16). A hypertoniások be- 
nazeprillel szem beni compliance-e kiváló volt, a gyógy
szer pontos szedése nem  okozott problémát.

ABPM-mel végzett vizsgálataink eredményeit össze
foglalva megállapíthatjuk, hogy enyhe és középsúlyos 
essentialis hypertoniában szenvedő betegeink vérnyo
mását a benazepril m onoterápia 92,8%-ban csökken
tette, 78,5%-ban normalizálta. A benazepril ta rtós ha tá
sát az ABPM során észlelt változatlan diurnalis indexszel 
és a hajnali-kora reggeli vérnyomás szignifikáns csök
kenésével bizonyítottuk. A terápia megszakítását indok
ló m ellékhatást egyetlen esetben sem észleltünk. A bete
gek compliance-e a benazepril napi egyszeri adagolása 
mellett kiváló volt.
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A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI

Az anyatejes táplálás és a késői tehéntejfehérje-bevitel kedvező 
hatása a csecsemőkori allergiára utaló tünetek megelőzésében

Arató András dr., Szalai Katalin dr., Tausz István dr.1 és Szőnyi László dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinika (igazgató: Tulassay Tivadar dr.) 
Fővárosi IV. kerületi Önkormányzat Gyermekszakrendelése (vezető: Medgyes Erzsébet dr.)'

A szerzők Budapest IV. kerületében, Káposztásmegye- 
ren vizsgálták az 1993-ban született 405 csecsemő táp
lálását és az allergiára utaló bőr-, légúti vagy gastroin
testinalis tünetek gyakoriságát életük első 12 hónapjá
ban. Elemezték, hogy a tünetek gyakorisága összefüg
gést mutat-e az anyatejes táplálás időtartam ával és 
a tehéntejfehérje-bevitel kezdetével. Az 53, tünetet m u
tató csecsemőben a szoptatás időtartam a szignifikán
san rövidebb volt (átlag 12,5 hét), m int a tünetm ente
sekben (20,2 hét, p<  0,01). Az első tehéntejfehérje-bevi
tel is szignifikánsan korábban történ t a tünetet mutató 
csecsemőkben (átlag 6,2 hét), m int a tüneteket nem 
m utatókban (11,8 hét, p<  0,01). Az allergiás betegségre 
gyanús csecsemőkben gyakoribb volt az egy hónapos 
kor előtti tehéntejfehérje-bevitel (56%), m int az egész
ségesekben (34%, p<0,01). M egállapítható, hogy a rö
videbb szoptatási idő és a tehéntejfehérje korai bevitele 
elősegítheti az allergiás tünetek gyakoribb kialakulását 
csecsemőkorban.

Kulcsszavak: anyatej, tehéntejfehérje, allergia, csecsemő

The favourable effect of breast feeding and later intro
duction of cow’s milk protein in the prevention o f sus
pected allergic symptoms in infancy. The authors stu 
died in Káposztásmegyer belonging to the IVth district 
o f Budapest the way of feeding and the frequency of 
skin, respiratory and gastrointestinal symptoms sug
gesting allergic disease in the first year of life o f 405 
infants born  in 1993. It was analyzed whether the fre
quency of symptoms was related to the duration  of 
breast feeding and the first introduction of cow’s m ilk 
protein. In the 53 infants with symptoms the duration  
of breast feeding was significantly shorter (mean 12.5 
weeks) than in the symptomless ones (20.2 weeks, 
pcO.Ol). The first introduction of cow’s milk was also 
significantly earlier in the infants with sym ptom s 
(m ean 6.2 weeks) than in the healthy ones (11.8 weeks, 
p < 0.01). Cow’s milk protein was more frequently in t
roduced before the age of one months in infants with 
suspected cow’s milk protein allergy (56%), than in the 
symptomless infants (34%, p < 0.01). It can be conclu
ded that the shorter duration of breast feeding and the 
earlier exposure of cow’s milk protein may increase the 
prevalence of allergic symptoms in infancy.

Key words: breast feeding, cow’s milk protein, allergy, infant

N apjainkban világszerte elfogadott, hogy az anyatej 
a csecsemők optimális tápláléka az élet első hat hónap
jában (1,21). Ismeretes, hogy a hatvanas évektől kezdő
dően az anyatejes táplálás prevalenciája csökkent és 
a hetvenes években érte el a m élypontját (32). Akkor 
egyre inkább úgy vélték, hogy a korszerű tápszerek he
lyettesíthetik a női tejet. Ezt követően azonban kiderült, 
hogy az anyatej kvantitatív és kvalitatív összetétele biz
tosítja a csecsemők legharm onikusabb fejlődését. Napja
inkra az is nyilvánvalóbbá vált, hogy a kizárólagos anya
tejes táplálás kielégítően fedezi a csecsemők energia- 
szükségletét (30). Ezenkívül az sem elhanyagolható kö
rülmény, hogy az anyatejjel a szervezetbe kerülő szek- 
retoros IgA és IgM immunglobulinok, valam int im m un
sejtek és laktoferrin számottevő védelmet jelentenek a 
fertőzésekkel szemben. Mindezek alapján a szoptatási 
kedv a hetvenes évek végétől fokozatosan emelkedni 
kezdett. Hasonló tendencia hazánkban is megfigyelhető 
volt. Míg az ötvenes évek elején még a csecsemők több 
m int 60%-át szoptatták 3 hónapos korukig, addig 1970-

ben a csecsemőknek m ár csak alig több m int 40%-a, 
1975-ben pedig mindössze harm ada részesült anyatejes 
táplálásban (8,9). A hetvenes évek második felében azon
ban -  egy korábbi vizsgálatunkban -  m ár azt találtuk, 
hogy két Budapest környéki faluban három hónapos 
koruk előtt csak a csecsemők 39%-át választották el (18).

A kizárólagos anyatejes táplálással elkerülhetővé válik 
az idegen fehérjék túl korai bevitele is. Ez különösen azért 
nagy jelentőségű, m ert az első hat hónapban a csecsemők 
vékonybél-nyálkahártyáján keresztül makromolekulák is 
felszívódhatnak (2, 20, 25), s így például tehéntejfehérje
allergia könnyebben kialakulhat. Több vizsgálat szerint az 
anyatejes táplálás megakadályozhatja az allergiás beteg
ségek kialakulását, vagy elősegítheti, hogy azok csak ké
sőbb, s enyhébb tünetekkel jelentkezzenek (7,12). Vannak 
azonban ennek ellentmondó közlések is (19,24).

M unkánkban azt vizsgáltuk, hogy Budapest egyik 
lakótelepén a csecsemők meddig részesültek anyatejes 
táplálásban, s azt, hogy mikor történik az első tehéntej
fehérje-bevitel. Ugyanezekben a csecsemőkben azt is
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megfigyeltük, hogy milyen gyakorisággal jelentkeznek 
atopiás betegségre jellemző klinikai tünetek. Végül m un
kánk célja volt, hogy kimutatható-e összefüggés a csecse
mőtáplálás módja és az atopiára jellemző tünetek gya
korisága között.

Anyag és módszer
Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyeren vizsgáltuk az 
1993-ban időre született 405 csecsemő táplálását életük első 12 
hónapjában. Felmértük azt is, hogy a csecsemőkben jelent- 
keztek-e olyan klinikai tünetek, amelyek allergiás meg
betegedésre utalhatnak. Az elemzéshez a gondosan vezetett 
gondozási kartonokat használtuk fel, amelyekre a gyermek- 
orvosok és a védőnők pontosan feljegyezték a táplálásra és 
a klinikai tünetekre vonatkozó adatokat. A vizsgált csecsemők 
szociális és gazdasági helyzete meglehetősen homogénnek 
tekinthető, mindegyikük hasonló lakótelepi környezetben élt.

A táplálásra vonatkozó adatok közül vizsgáltuk, hogy a cse
csemők meddig részesültek anyatejes táplálásban, s azt, hogy 
mikor történt az első tehéntejfehérje-bevitel. A klinikai tünetek 
közül azokat vettük figyelembe, amelyek kialakulásában aller
giás mechanizmusoknak is szerepe lehetett. így a bőrtünetek 
közül az atopiás ekzemát és az urticariát, a légúti tünetek közül 
a visszatérő obstructiv bronchitist és rhinitist, míg a gastroin
testinalis tünetek közül a hányást, hasmenést és a súlyfejlődés
beli elmaradást regisztráltuk. Nem vettük számításba azokat az 
eseteket, amikor fenti tüneteket lázas állapot is kísérte, hiszen 
akkor a kiváltó ok nagy valószínűséggel infectio volt. A 
táplálási anamnézist és a klinikai elváltozásokat összevetettük 
egymással és elemeztük, hogy a táplálás módja befolyásolja-e a 
tünetek jelentkezésének gyakoriságát.

A statisztikai értékeléshez a khi négyzet-tesztet használtuk. 
Meghatároztuk azt is, hogy az egyes táplálási módok esetén 
milyen az allergiára is utaló tünetek jelentkezésének relatív 
kockázata. Ugyancsak megadtuk a relatív kockázat 95%-os 
konfidencia határait.

Eredmények
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1. ábra: A szoptatás időtartama az allergiára utaló tüneteket 
mutató és a tünetmentes csecsemőkben %-ban kifejezve (Az 
oszlopok feletti számok a csecsemők számát mutatják.)
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2. ábra: A tehéntejfehérje-bevitel kezdete az allergiára utaló 
tüneteket mutató és a tünetmentes csecsemőkben %-ban 
kifejezve (Az oszlopok feletti számok a csecsemők számát 
mutatják.)

A vizsgált csecsemőket átlagosan 19,2 hétig szoptatták. 
M indössze hat olyan csecsemő volt, akiknél a szoptatást 
el sem kezdték (1,4%). 162 csecsemő szoptatását m ár 3 
hónapos koruk előtt befejezték (40%), 6 hónapos kora 
u tán  114 csecsemő részesült anyatejes táp lálásban  
(28,1%) (1. ábra).

Tehéntejfehérjét először a csecsemők átlagosan 11,1 
hetes korukban kaptak, 39-en m ár születésüktől (9,6%), 
s csak 41 olyan csecsemő volt (10,1%), aki csak 6 hóna
pos kora után kapott először tehéntejfehérje-tartalm ú 
táplálékot (2. ábra).

Olyan tüneteket, amelyek allergiás megbetegedésre 
utalhattak, a vizsgált csecsemők közül 53 m utatott az első 
életévben (13,1%). Bőrtünetet 26, légúti tünetet 29, míg 
gastrointestinalis sym ptom át 14 esetben észleltünk. 
Harm inchét esetben csak egy klinikai tünet jelentkezett. 
Két tünet együttes előfordulását 15 esetben regisztráltuk, 
s csak egy esetben észleltünk egyszerre három  tünetet. 
Tizenkilenc gyermeken jelentkezek a tünetek m ár az első 
három  hónapban, 6 hónapos koruk előtt pedig összesen 
35 csecsemőn kezdődtek. Tizenhárom csecsemőn a tüne
tek 6 és 8 hónapos kor között indultak, s csak 5 esetben 
léptek fel 8 hónapos kor után.

A tüneteket mutató és a tünetm entes csecsemők szü

leiben az allergiás betegségek gyakorisága nem m utatott 
lényeges eltérést (21,1% az atopiás tüneteket m utatók és 
17,2% a tünetm entes csecsemők családjában).

A táplálási m ódokban jelentős különbségek voltak 
megfigyelhetők a tüneteket m utató csecsemők és a tü 
netmentesek között. Az előbbiek esetében sokkal gyak
rabban fejezték be a szoptatást 1 hónapos vagy 3 hóna
pos kor alatt, m int az utóbbiakéban. A tünetm entes cse
csemőket pedig sokkal gyakrabban szoptatták 6 hóna
pos koruk után is (1. ábra és 1. táblázat). A tüneteket 
m utató csecsem őket összességükben szignifikánsan 
rövidebb ideig szoptatták (12,5±9,7, átlag ±SD), m int a 
tünetm enteseket (20,2± 11,9) (p<0,001). Az 1. táblázat
ból az is leolvasható, hogy rövidebb szoptatási idő esetén 
megnő az allergiára gyanús tünetek megjelenésének 
relatív kockázata. A tehéntejfehérje-bevitel kezdete is 
összességében szignifikánsan korábban tö rtén t az 
allergiára utaló tüneteket m utató  csecsem őkben 
(6 ,2±6,4), m int a tünetm entesekben  (11,8 ±  11,2) 
(p<0,01). Az első tehéntejfehérje-bevitel időpontjának 
gyakoriságát az egyes csoportokban a 2. ábra és az 1. táb
lázat foglalja össze. M egállapítható, hogy a korai tehén
tejfehérje-bevitel esetén m egnő az allergiára gyanús tü 
netek kialakulásának relatív kockázata.
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1. táblázat: Az egyes táplálási módok gyakorisága a tüneteket mutató és tünetmentes csecsemőkben

A táplálás 
módja

Tünetek Relatív kockázat
vannak nincsenek (95%-os konfidencia p <

(százalék) határok)

Szoptatási idő < 3 hó 60,3 36,9 2,5 (1,4-4,5) 0,01
Szoptatási idő > 6 hó 9,4 30,9 0,23 (0,08-0,5) 0,01
Tehéntejfehérje-bevitel 1 hó alatt 56,6 34,3 2,4 (1,3-4,3) 0,01
Tehéntejfehérje-bevitel 3 hó alatt 88,6 52,2 7,2 (2,7-16,0) 0,001

Megbeszélés

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a szoptatás 
időtartam a a vizsgált csecsemőkben nem  volt optimális, 
hiszen csak kisebb hányaduk részesü lt 6 hónapos 
korukig anyatejes táplálásban. Kedvezőnek tekinthető, 
hogy elenyésző volt azoknak a csecsemőknek a száma, 
akiket egyáltalán nem  szoptattak. Korábbi, a hetvenes 
évek végén végzett vizsgálatainkhoz képest is javulás 
figyelhető meg (18). A jelen vizsgálatban megfigyelt 
szoptatási prevalencia és időtartam  nagyjából meg
egyezik a Spanyolországban észleltekkel (29), de jelen
tősen elmarad a svédországi eredményektől, ahol 4 hó
napos korukban még a csecsemők 70%-át szoptatják 
(32). Az Egyesült Államokban a szoptatás kevésbé nép
szerű, m int a nyugat-európai országokban, ott csak a 
csecsemők 40%-át szoptatják 6 hónapos korukig (22).

Az általunk vizsgált csecsemőkben meglehetősen ko
rán történt az első tehéntejfehérje-bevitel, s időpontja 
nem  tolódott későbbre korábbi vizsgálatainkhoz képest 
(18). A nyugat-európai országokban az első tehéntejfe
hérje-bevitel sokkal később történik (14,29).

A klinikai tüneteket mutató csecsem őkben a külön
böző szervrendszerekre lokalizálódó tünetek  gyakorisá
ga hasonló volt ahhoz, am it igazolt tehéntejfehérje
allergiás gyermekben általában megfigyelnek, vagyis 
leggyakoribbak voltak a bőr- és légúti tünetek, míg rit
kábban jelentkeztek gastrointestinalis tünetek  (10, 14, 
17). Hangsúlyoznunk kell, hogy a vizsgált csecsemőkben 
az észlelt klinikai tünetek csak felkeltették a tehéntejfe- 
hérje-allegia gyanúját, de annak bizonyítása klinikai 
eliminációval és provokációval még nem történt meg. A 
m iénkhez hasonló más vizsgálatokban azoknak a cse
csem őknek az aránya, akik tehéntejfehérje-allergiára 
utaló tüneteket mutattak, 4,8 és 15% között mozgott (3, 
15,17). Vizsgálatunkban ez az arány 13,1% volt. A tehén
tejfehérje-allergiára jellemző tünetek megléte esetén 
azonban a kórképet csak az esetek egyharm adában vagy 
40%-ában lehet bizonyítani (3, 13, 15, 17). Mindezek 
alapján úgy tűnik, hogy a tehéntejfehérje-allergia valódi 
prevalenciája 1,5-5% között mozoghat (16). Az aller
giára jellemző tünetek legtöbbször 6 hónapos kor előtt 
jelentkeztek, ami a szokásos időpontja a tejallergia mani- 
fesztációjának (17).

Vizsgálataink legfontosabb részének annak megállapítását 
tekintettük, hogy vajon a táplálás módja befolyásolja-e az 
allergiás tünetek megjelenésének gyakoriságát. Először 1936- 
ban Grulee és Sanford számoltak be arról, hogy az anyatejes 
táplálás védelmet jelenthet a csecsemőkori ekzema kialaku
lásával szemben (11). Azóta számos vizsgálat megerősítette, 
hogy az anyatejes táplálásban részesült csecsemőkben jelen
tősen csökken az atopiás betegségek incidenciája, illetve, ha

mégis kialakulnak, akkor enyhébb formában jelentkeznek (23, 
31). Optimális ideig tartó anyatejes táplálás esetén ritkábban 
alakul ki a későbbiekben atopiás dermatitis (6), ismétlődő 
obstructiv bronchitis (4, 12) és tehéntejfehérje-allergia (12). 
Megjegyzendő azonban, hogy egyes szerzők nem erősítették 
meg az anyatejes táplálás preventív szerepét az atopiás beteg
ségek kialakulásában (19, 24, 26). A mi eredményeink való
színűsítik az anyatejes táplálás jelentős protektiv szerepét az 
allergiás betegségek megelőzésében a csecsemőkorban. A vizs
gált gyermekek további nyomon követése teszi majd lehetővé 
annak megállapítását, hogy az allergiás betegségek gyakorisá
ga és az egyes csecsemőtáplálási módok között egyéves koron 
túl is kimutatható-e összefüggés. Korábbi vizsgálatokban má
sok megállapították, hogy a hat hónapig tartó kizárólagos 
anyatejes táplálás esetén 3 éves korig ritkábban alakulnak ki 
allergiás kórképek (5,28).

Az anyatej kedvező hatása az allergiás tünetek meg
előzésében nem meglepő. Ilyenkor csökken a lehetősége az ide
gen fehérjék bevitelének, gyorsabb a vékonybél-nyálkahártya 
Barrier érése. Az anyatejben lévő szekretoros IgA védelmet 
jelent az infectiók kialakulásával szemben. így ritkábban 
alakul ki vékonybélnyálkahártya-sérülés, ami szintén kedvez 
vegyes táplálás esetén az idegen fehérjék felszívódásának (7, 
27).

Eredményeinket összegezve m egállapítható, hogy bár 
a korábbi hazai felmérésekhez képest a vizsgált területen 
többen szoptatták a csecsemőket, az anyatejes táplálás 
időtartam a mégsem érte el az optim ális hat hónapot, 
következésképpen korán történt az első tehéntejfehérje
bevitel. Az allergiára utaló tünetek szignifikánsan gya
koribbak voltak azokban a csecsem őkben, akiket rö- 
videbb ideig szoptattak, s korábban kaptak  tehéntejfe
hérjét. így igen valószínűnek látszik, hogy a hat hónapig 
tartó  kizárólagos anyatejes táplálás védelmet jelent a 
csecsemők allergiás betegségeinek kialakulásával szem
ben.
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Pályázni lehet:
1. Olyan, az Index Medicusban referált szaklapban megjelent (1995-1996 folyamán) 

vagy megjelenés alatt álló (szerkesztőségi elfogadó levéllel igazolt) hypertonia betegséggel foglalkozó közleménnyel,
amely más hasonló pályázaton még nem vett részt, vagy

2. A hypertoniás betegek kezelése, gondozása terén végzett újító jellegű (terápiás, diagnosztikus, szervezési, feldolgozási)
munka leírásával, maximum 10 oldal terjedelemben

Pályázati feltételek:
orvosi diploma, 40 évesnél nem idősebb életkor.

Cím: Magyar Hypertonia Társaság, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

B ek ü ld ési határidő: 1996. novem ber 1.
A két témacsoportban 3 pályázó részesül a díjban. Az eredményhirdetésre a decemberi kongresszuson kerül sor.
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RITKA KÓRKÉPEK

A Saint-szindróma

Besznyák György dr., Bak Géza dr. és Kovács László dr.
Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Eger II. Belgyógyászati Osztály 
(osztályvezető főorvos: Besznyák György dr.)

A szerzők két beteg észlelése kapcsán foglalják össze 
a cholelithiasisból, hiatus herm ából és colon diverticu- 
losisból álló Saint-szindrómával kapcsolatos ismere
teket. Jóllehet a tünetegyüttes m indegyik összetevője 
kü lön-külön  m eglehetősen gyakori, a szindróm a 
viszonylag ritkán kerül észlelésre. Egyrészt nem m ind
egyik kom ponense okoz klinikai tüneteket, így a dom i
náns panaszok alapján kerül sor kivizsgálásra és 
terápiára, m ásrészt feltehető, hogy a szindróma léte
zése nem  eléggé ismert. Hangsúlyozzák, hogy atípusos 
cholelithiasisos, colon diverticulosisos, hiatus herniára 
utaló panaszok esetén tanácsos erre a tünetegyüttesre 
gondolni, s a beteget m indhárom  irányban kivizsgálni.

Kulcsszavak: epekövesség, hiatus hernia, colon diverticulosis

The Saint’s triad . In connection with two cases authors 
review our current body of knowledge on Saint’s triad  
that means the concomitant occurrence of cholelithia
sis, hiatus hernia and colonic diverticulosis. Though 
each component of this syndrom e is fairly com m on, 
the Saint’s triad  is relatively seldom encountered. It 
does happen so because not all the components are 
likely to cause clinical symptoms. Consequently diag
nosis and subsequent therapy are targeted at the dom i
nating symptoms. On the other hand, the existence of 
the syndrome is also not sufficiently known in clinical 
practice. Authors stress that in the event of sim ultane
ous sym ptom s suggestive of atypic cholelithiasis, 
colonic diverticulosis and hiatus hernia one has to con
sider a potential Saint’s triad. Therefore it is recom 
mended to verify or exclude each of the three com po
nents to establish a precise diagnosis and adequate 
subsequent therapy.

Key words: cholelithiasis, hiatus hernia, colonic diverticulosis

A különféle kórképek együttes előfordulásának pontos 
felismerése fontos a beteg klinikai állapotának korrekt 
értékelésében és segítségünkre lehet a sikeres kezelés 
elérésében. A multiplex kórfolyamatok gyakori előfor
dulási helye a tápcsatorna.

A cholelithiasist, hiatus herniát és colon diverticulo- 
sist, m int nosologiai egységet, M üller (11) írta le 1948- 
ban, és a Cape Town-i Saint professzorra való hivatko
zással Saint-triásznak nevezte el.

Az első közlés után Brombart és mtsai (2) 1950-ben 
három esetüket ismertették. 1951-ben Palmer (13) 31 
hiatus herniás beteg között 5 Saint-szindróm át fedezett 
fel. Megállapítása szerint a három  önálló kórkép együt
tes előfordulása nem  olyan ritka, m int azt korábban gon
dolták.

A fenti megállapítást Jones (9) Caldwell (3) és Polley
(15) megfigyelései is alátámasztották. 1951-ben Wissmer 
(17), 1952-ben Berardinelli (1), 1953-ban Delannoy (5) 
ism ertettek újabb eseteket.

A hazai irodalom ban 1973-ban Gönczi és mtsai (7), 
majd 1977-ben Karády és m unkatársai (10) ismertettek 
egy-egy esetet.

Magunk is úgy véljük, hogy ez a tünetegyüttes sokkal 
gyakrabban fordul elő, m int ahogyan az a klinikai gya

korlatban megállapításra kerül. Előfordul, hogy m ind
három komponense pregnáns tüneteket okoz, m áskor 
pedig részben rejtve m aradhat, tünetmentes. így bárm e
lyikük észlelése, kórismézése a kezelő orvosban azt a lát
szatot, érzést keltheti, hogy a panaszok forrását meg
találta és nem ismerve ezt a szindróm át, vagy arra  nem 
gondolva, a vizsgálatot nem  terjeszti ki a másik két elvál
tozás irányába, így azok nem  kerülnek felfedezésre, 
észlelésre. A felismert kom ponens kezelése a beteget 
panaszmentessé teheti, de a teljes tünetegyüttes, a Saint- 
triász fennállása, ism eretlen  m arad. Közlem ényünk 
alapvető célja, hogy a szindróm a létezésére felhívjuk a 
figyelmet. Meggyőződésünk, hogy azt az eddigieknél is
mertebbé téve mások is gyakrabban fognak gondolni e 
kórkép fennállására és bizonyára gyakrabban kerül ész
lelésre.

A három komponensből álló tünetegyüttes egyes ösz- 
szetevői külön-külön önm agukban is előfordulnak. 
Bármelyikük észlelése kapcsán azonnal Saint-triászra 
gondolni és ilyen irányban részletesen kivizsgálni a be
teget minden bizonnyal diagnosztikus túlzást jelentene. 
Úgy véljük, ha a három összetevő egyikét észlelve a be
teg panaszai a megszokottól eltérnek, csak akkor kell a 
másik két elváltozás irányába kiterjeszteni a kivizsgálást.

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 36. szám 1983



1. ábra: Az ultrahangvizsgálat cholelithiasist bizonyít

Esetismertetés
S. J.-né 72 éves nőbeteget 1993 novemberében vettük fel osztá
lyunkra gyakori, főleg zsíros, illetve fűszeres étkezések után 
jelentkező hasi puffadásérzés, hátba sugárzó jobb bordaív alat
ti és epigastrialis fájdalmak miatt, melyek az utóbbi hetekben 
fokozódtak. A hasi ultrahangvizsgálat igazolta a felmerült 
cholelithiasist fi. ábra), majd az ezt követően hason fekvő 
helyzetben végzett radiológiai gyomorvizsgálattal férfiökölnyi 
hiatus hernia ábrázolódott. Kis gastrooesophagealis reflux is 
észlelhető volt. Álló helyzetben vizsgálva a hernia nagysága a 
felére csökkent (2. ábra).

Tekintettel arra, hogy a szindróma két összetevőjét már 
ismertük, irrigoscopiát végeztünk, amely a sigma területén 
több diverticulumot mutatott (3. ábra).

A beteg megfigyelésekor a tünetek alapján úgy gondoltuk, 
hogy panaszait elsősorban cholelithiasisa okozta, és ennek mű
téti megoldását ajánlottuk, melynek elvégzését a beteg a későb
biekben óhajtotta. Konzervatív terápia mellett tünet- és pa
naszmentessé vált. Két hónap múlva, az ellenőrző vizsgálat al
kalmával a beteg panaszmentes volt.

B. I., 57 éves férfi, bal alsó hasfélben jelentkező görcsök, 
hasmenés miatt került kórházi felvételre. Irrigoscopia a colon 
sigmoideumban babnyi, mogyorónyi diverticulumokat muta
tott ki. Diéta, konzervatív kezelés hatására panaszai megszűn
tek. Kb. 2 év múlva gyomorégés, savanyú felböfögés okának 
tisztázására végzett gyomor röntgenvizsgálat kisalmányi hia
tus herniát igazolt. Ez alkalommal történt hasi sonographia az 
epehólyagban cseresznyényi, solitaer követ detektált, amely a 
betegnek panaszt nem okozott. Konzervatív kezelésre reflux 
oesophagitises panaszai rendeződtek. A Saint-triász tisztázása 
óta eltelt 5 év alatt gyakorlatilag panaszmentes.

Megbeszélés

Palmer (13) megállapítása szerint a Saint-szindróma 
esetén többnyire az epekövességet ismerik fel és kezelik 
először, míg Saint (16), a szindróm a észlelője a sebészi 
megoldás szempontjából ta rto tta  fontosnak a három  
betegség összefüggésének ismeretét. Gönczi (7) és Ka- 
rády (10) véleménye szerint a diverticulosis és hiatus 
hernia magyarázható a M üller (11) által oki tényezőként 
feltüntetett kötőszöveti gyengeséggel, de a cholelithiasis 
nem . Felvetődhet a kérdés, hogy az igen gyakori cho
lelithiasis és az előbbi tény alapján valóban hárm as be
tegséggel állunk-e szemben, vagy csak a két m egbe
tegedés harmadikkal való véletlen együttes előfordulá
sáról van-e szó. A triászt illetően a patogenetikai össze
függések még nem tisztázottak. Foster és Knutson (6) fel
vetették, hogy a Saint-triász egy szindróma, amely a 
hasüregre ható számos faktor -  m int pl. obstipáció, idős

2. ábra: A röntgenképen férfiökölnyi hiatus hernia látható

3. ábra: A radiológiai kép colon diverticulosist mutat

kor, obesitas, többszöri szülés és veleszületett szöveti 
gyengeség -  változékony hatásából eredhet. Capron (4) 
véleménye szerint nem  valószínű, hogy a diverticulosis 
indukálja az epekövek képződését, vagy fordítva, de né-
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hány oki tényező valószínűleg közös m indkét betegség
nél. A leginkább plausibilis ok a környezeti, és különö
sen az étrendi tényezők szerepe, bár erre tanulm ányuk
ban Capron és mtsai (4) pontos magyarázatot nem 
adtak. Painter és Burkitt (12) az etiológiai érvelésben 
mindkét betegség okaként a megfelelő étrend fontos 
szerepére m utattak rá. Jaffe és Szabó (8) hangsúlyozták, 
hogy nem szabad megelégedni a szindróma két összete
vőjének észlelésével, és fontosnak tartották a harm adik 
keresését, illetve kimutatását.

A teráp ia  megválasztása szem pontjából lényeges 
annak megállapítása, hogy a beteg panaszait a triász m e
lyike okozza. A kezelést illetően az állásfoglalás nem  egy
séges. Palmer (13), Jaffe (8) és Gönczi (7) véleménye sze
rint csak a panaszokért felelős betegség operálandó. 
Általában először a cholelithiasis kerül megoldásra, de 
Palmer (13) szerint jelentős százalékban a hiatus hernia 
is operatív kezelést igényel, míg a colon diverticulosis 
szövődménymentes esetben nem operálandó. Több szer
ző egyetért abban, hogy sebészileg csak a triász panaszt 
okozó tagját kell kezelni.

Saját betegeink esetében felmerült a cholelithiasis 
m egoldásának szükségessége, a betegek azonban a kon
zervatív kezelést választva is évek óta panaszmentesek, 
ellenőrzés alatt állnak.

IRODALOM: 1. Berardinelli, G. W.: “Triad de Saint”., Med. chir. 
form. 1952, 195, 301-304. -  2. Brombart, M., Goutkinc, /.,

Laurent, Y: Les protusions gastriques a travers hiatus 
oesophagien. Acta gastroent., 1950,13, 222-244. -  3. Caldwell, 
R. K.: Diaphragmatic hernia associated with other gastroin
testinal and gallbladder disease. Am. Pract., 1948,2, 788-802. -
4. Capron, P, Piperaud, R., Dupas, L. és mtsai: Evidence for an 
association between cholelithiasis and diverticular disease of 
the colon. Dig. Dis. Sei. 1981, 26, 523-527. -  5. Delannoy, Y., 
Lautsoght, D., Dewambert, /.: Hernie diaphragmatique, 
cholelithiase et diverticulose colique (triade de Saint). Arch, 
mal. digest., 1953, 42, 82-86. -  6. Foster, /., Knutson, L.: Associ
ation of cholelithiasis, hiatus hernia and diverticulosis coli.
J. A.M.A., 1958,168, 257-261. -  7. Gönczi L, Jakab R, Regős J. és 
mtsai: A Saint-syndroma. Orv. Hetil., 1973,114,1123-1124. -  8. 
Jaffe, A., Szabó, R: Saint’s Triad: hiatus hernia, gallstones, and 
diverticulosis (A surgical problem). J. Int. Coll. Surg., 1956,26, 
275-279. -  9. Jones, C. M.: Hiatal esophageal hernia with special 
reference to comparison of its symptoms with those of angina 
pectoris. New Engl. J. Med., 1941, 225, 963-972. -  10. Karddy 
Gy., Marton T., Jakab R: A Saint-syndroma. Magy. Seb., 1977, 
30, 376-378. -  11. Müller, C. J. B.: Hiatus hernia, diverticula, and 
gallstones: Saint’s Triad. South Afr. Med. J., 1948,22, 376-383. -  
12. Painter, S., Burkitt, P: Diverticular disease of the colon. Clin. 
Gastroenterol., 1975, 4, 3-22. -  13. Palmer, E. D.: Saint’s Triad: 
hiatus hernia, diverticulosis coli and gallstones. Am. J. Digest. 
Dis., 1951,18, 240-241. -  14. Palmer, E. D.: Saint’s Triad: hiatus 
hernia, gallstones and diverticulosis coli. Am. J. Digest. Dis., 
1955,22, 314-315. -  15. Polley, H. R: Congenital short esopha
gus with thoracic stomach and esophageal hiatus hernia. J. A. 
M. A., 1941,116, 821-825,25. -  16. Saint, C. R: cit. Müller, C. J. B. 
-  17. Wissmer, B.: La triade hernie diaphragmatique, diverticu
lose, cholelithiase. Praxis, 1951,40, 396-397.

(Besznyák György dr., Eger, Pf. 15. 3301)

A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

k on feren ciá t és k özgyű lést ren d ez  
1996. n ovem b er 15-16-án

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem előadótermében.
Az értekezleten a gyermekorvosi alapellátást érintő időszerű egészségpolitikai és szakmai előadások hangzanak el. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezési határidő 1996. szeptember 15.

Levelezési cím: HGYOÉE 1136 Budapest, Tátra u. 48-52. Telefon: 149-8182. Telefon/fax: 149-7594.

Strausz János
t t t t i k . }

Bronchologia

Q  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:......................................................................................................
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Tájékoztató az sorozatról

SH atlasz SH atlasz

D. Heinrich-M. Hergt:

Ökológia

Az alapok, az elemi ökológiai folyamatok, az 
anyagkörforgalmak, a populáció ökológia és az 
ökoszisztémák ismertetése után a kötet a kör
nyezetre erősen ható emberi beavatkozásokat 
veszi sora (mezőgazdaság, bányászat, ipar, tele
pülések, szabadidő, közlekedés). A mű alaposan 
végig tárgyalja napjaink legfontosabb probléma
köreit (zaj, lég- és vízszennyezés, kártevők elleni 
védekezés, energiagazdálkodás, hulladék). 
Könyvünk értékeli az ökoszisztémákat, megol
dási javaslatokat ad, rámutat a globális problé
mákra is. A színes táblákon ábrák, vázlatok, tér
képek és táblázatok teszik könnyen érthetővé a 
szemközti tömör, igen alapos fogalmazásű szö
vegoldalakat. A kötetet részletes név- és tárgy
mutató zárja.

S. Silbernagl—A. Despopoulos:

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.

Ökológia

É le t ta n

A kötet először megismerteti az olvasót az élet-

“ "•  ̂

Élettan
lil ütne* oktal, ZU) tárgyhó tan alapfogalmaival, az ezzel összefüggő mate- 156 sano» oki*]. 4256 tirgsirrt

pj l | matikai-fizikai-kémiai jellemzőkkel, a sejtélettan-
M 1

i S t r
nal. Ezután részletesen tárgyalja szervpk, szerv-
rendszerek és működési egységek szerint: az I t j r "  1

Springer ',0' Hangírica

idegrendszer és a harántcsíkolt- és simaizomzat 
élettanát, a vegetatív idegrendszert, a vér, a lég- Springer 'Oj* Hunmarka

H. Benesch:

Emlékezet. Kommunikációelmélet. Aktivációs 
és érzelempszichológia. Személyiség-, fejlődés- 
és tömeglélektan. Környezet- és állatpszicholó
gia. Pszichodiagnosztika. Klinikai, alkalmazott és 
kultúrpszichológia. Fogalomtár. Név- és tárgy
mutató segíti a kötetben való eligazodást. 
Megjelenik az ÜNNEPI KÖNYVHÉT alkalmából.

Pszichológia

Pszichológia E kötet valódi hiánypótló mű a magyar pszi
chológiai irodalomban. Az SH atlaszok már jól is-

m  «fras oldat, 1 t?06tíj»**o

{ É l

mert formája mellett pszichológiai szakszótár 
teszi jól használhatóvá. 22 nagy fejezet tárgyalja 
a pszichológia ágazatait. A tartalomból: 
Szakszótár. Elmélettörténet. Metodika. 
Statisztika. Neuropszichológia. Észlelés.

S p r ln f f r(ó ' Hunmri. iíi:fgrr..v: Springrr ' f a '  Huogano

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.

Alulírott megrendelem az SH áüasz sorozat köteteit:

Megrendelőlap

SH atlasz Ökológia .................. pld. 1090,— Ft
SH atlasz Pszichológia .................. pld. 1690,— Ft

SH atlasz Élettan 
SH atlasz Biológia

pld.
pld.

1490,- Ft 
1890,- Ft

Ha mind a négy kötetet megrendeli 15% kedvezményt kap!

Megrendelő neve, címe:



HORUS

Kétszáz éves az Irgalmas Rend pécsi kórháza
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1. ábra; A kórházalapító Krautsack János György (olajfestmény)

„Az Űr nevében! Alulírott jelen soraim  rendjén kinyi
latkoztatom, hogy a szegény betegek, névszerint Pécs 
szab. kir. városnak iparos segédei iránti részvéttől ind ít
tatva, saját jószántamból huszonötezer rénusi forintot 
Istenes Szent János szerzeteseinek... hagyományoztam.” 
Ez áll -  egyebek mellett -  Krautsack János György m ol
nár és tímármester, jóm ódú pécsi polgár 1796. június 25- 
én kelt alapítólevelében (4). így kezdődött a ma is m ű
ködő pécsi Irgalmas Kórház története. A nagylelkű ado
mányozó emlékezetét a rendházban 1941-ben elhelye
zett vörösm árvány emléktábla és egy karakteres olajfest
mény is őrzi (1. ábra).

Mielőtt rátérnénk az öreg kórház két évszázados 
krónikájának ismertetésére, vessünk egy pillanást a Be
tegápoló Irgalmas Rend történetére is. A rend szellemi 
alapítója az a hányatott előéletű és kalandor természetű 
Cindad János (1495-1550) volt, aki felnőtt korában 
megtérvén, haláláig a szegény betegek gyámolítója lett. 
Ma Istenes Szent János néven tiszteli a világ (2. ábra), ő  
tulajdonképpen nem szerzetet, hanem  csupán egy kór
házat létesített és társakat vett maga mellé a betegek ellá
tásához. Ezt a betegápoló közösséget csak halála után, 
1571-ben hagyta jóvá V. Pius pápa és a Szent Ágoston-

2. ábra: Istenes Szent János beteget ápol. (Vert bronzérem,
35 x 39 mm, Itália, XIX. sz. A Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum tulajdona)

rend szabályait kellett követniük. Főnököt választhattak 
m aguk közül és egyet, ki lelki atyjuk lett, pappá szentel
hettek. Tizenöt év múlva m ár 18 kórházuk volt Spanyol- 
és Olaszországban. 1617-ben VI. Pál pápa szerzetesrend
nek ism erte el őket, szabályzatukat m egerősítette. Az 
Irgalmas Rend célja, hogy a „szegény és elhagyott bete
geket, vallás és nemzet különbség nélkül, lehetőleg in
gyen gyógyítsa, ápolja testileg úgy, m int lelkileg”. 1624- 
ben a rend két tartom ányra oszlott: olaszra és spanyolra. 
A rend elterjedt Európa-szerte, így Francia-, Német-, 
Lengyelországban és Ausztriában, ahol 1605-ben Felds- 
burgban telepedtek le, és innen szervezték a többi auszt
riai és m agyar rendházaik telepítését, amelyek egy tar
tom ányt képeztek. Kétszáz év múltával úgy vélték, hogy 
jobban  szolgálja a rend  érdekeit, ha különválnak. 
Tám ogatta ezen törekvést Scitovszky János hercegprí
más, akinek előterjesztésére 1856-ban IX. Pius pápa és
I. Ferenc József császár és király hozzájárultak a m agyar 
rendtartom ány megalakításához, amelynek tartom ány
főnöksége 1903-ig Pozsonyban, ezt követően pedig Bu
dapesten volt.

Az Irgalm asok ún. laikus rend voltak, vagyis csak né
hány testvért szenteltek pappá, akiknek feladata a rend
tagok és az ápolt betegek lelkipásztori szolgálatának 
ellátása volt. A rendtagok közül orvosokat, sebészeket, 
gyógyszerészeket, gyógyszerészsegédeket, ún. orvosse
gédeket (főbetegápolókat) és betegápolókat képeztek ki 
(4 ,5 ,6 ,7 ).

Napjainkban a világ öt földrészén 194 rendházban 
1634 irgalmas testvér tevékenykedik (4).
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Visszatérve történetünk pécsi fonalához, elm ondhat
juk, hogy a fentebb m ár idézett Krautsack János elhatá
rozását tett követte: az Irgalm as Rend bécsi tartom ány
főnökéhez, Bocci N orberthez fordult segítségért. H am ar 
sikerült megegyezniük az irgalmasok Pécsre telepíté
sének feltételeiben. Riediger M áté pozsonyi perjel u ta
zott Pécsre, hogy a rendtagok befogadására legalkalm a
sabb helyszínt kiválassza. Ő a kapucinusok volt tem plo
mát és rendházát ítélte megfelelőnek.

1796. augusztus 31-én foglalták el új rendházukat és 
templomukat az Irgalmas R end szerzetesei. A rendház
hoz tartozó hatalmas telket kertészkedésre és m éhész
kedésre használták. É pítkezniük is kellett. E lőször -  
1796-ban -  a templom keleti oldalán a földszintes p a ti
kaszárny készült el. Az em eleti részt csak 1884-ben épí
tették rá. Homlokzatát később -  1891-ben -  a tem plo
méval együtt Kirstein Á goston neoreneszánszra ép ít
tette át. A patika mai földszinti homlokzatát 1928-ban 
Hebenstreit Károly készítette, m íg az utcára nyíló ajtaját 
1929-ben nyitották. K orábban az ablakon adták ki a 
gyógyszereket és a személyzet a folyosóról nyíló o ldal
ajtón juthatott be a pa tikába (1, 3). A hom lokzat leg
szembetűnőbb díszei a szim m etrikusan elhelyezett re 
liefek, amelyeken jobbról Aszklepiosz, balról Hygiea, 
középen pedig a gránátalm a, a rend jelvénye látható. A 
templom, a patikaépület és az előttük álló, ún. Zsolnay- 
kút, ma Pécs egyik jellegzetes városképi együttesét al
kotják (3. ábra).

Az épületben m ár 1796-ban megnyílt az irgalm a- 
soknál hagyományosan „G ránátalm a” névre keresztelt, 
nyilvánossági jogot kapott gyógyszertár. (Az állam osítás 
után -  1951-től -  a patika helyén a II. Belgyógyászati Kli
nika ambulanciája m űködött. 1990-ben az O rvostudo
mányi Egyetem a volt patikahelyiségeket átadta a Bara
nya Megyei G yógyszertári Központnak. M egfelelő 
helyreállítás és az eredeti XVI. Lajos stílusú bú torzat 
visszahelyezése után ma ism ét „Gránátalma” néven, de 
állami gyógyszertárként m űködik  (4. ábra).

A régi kapucinus rendház betegápolásra alig volt al
kalmas, ezért kórházi szárnyra is szükség volt, am i a 
rendháztól délnyugatra épült fel, Madas szerint 1803- 
ban (3). A kórházépítés további állomásai: 1904-ben m ű 
tőterm et létesítettek. 1940-1941-ben Haraszty Károly 
tervei szerint, a régi kórházépület részbeni felhasz
nálásával a nyugati részen m egépült a kétemeletes, m a is 
álló épület, amelynek földszintjén üzletek voltak. Ezeket 
1955-ben szüntették meg és csatolták a klinikákhoz.

A kórház 1796-ban 12 ággyal kezdte meg m űködését. 
Csak férfi betegeket ápoltak. M inden ingyenes volt: az 
élelmezés, a gyógyszerek, a kezelés, a betegápolás.

Az Irgalmasok kórházának korai szakaszához k ap 
csolódik Pécs orvostörténelm ének egy érdekes epizódja: 
1815-ben ide is ellátogatott a később világhírűvé lett an 
gol orvos, Richard Bright. A látogatás emlékét m árvány
tábla és a rajta elhelyezett p o rtré  érem őrzi (7,8).

A következő érdemleges adatok  a kórház tevékenysé
géről 1845-ből Hölbling M iksától származnak: „ ...év en 
ként 400 betegnél több orvosoltatik a legcélszerűbb 
módon dr. Czirer szorgos és bölcs főkormányzása alatt. A 
kórterem  tágas, szép, a tisztaság és a gondoskodás a leg
nagyobb dicséretet érdemel. Az alapított ágyak szám a 
jelenleg 24-re megy” (2). Részletes táblázaton ism erteti,

hogy az elmúlt évben milyen „nyavalák orvosoltattak 
ezen intézetben” (5. ábra).

A megnövekedett igények miatt szaporították az ágyak 
számát, 1873-ban már 40 működött és sebészet is volt. A beteg- 
forgalomról és személyzetről 1894-ben a következőket olvas
hatjuk: „...24 ágy belső betegségek, 8 a külső, 8 pedig két el
különített helyiséggel ragályos és fertőző betegek számára. A 
kórházat kezelő személyzet áll: egy igazgató, egy fő és egy alor
vosból, míg az ápolói szolgálatokat fogadott ápolók végzik. A 
betegek rendelkezésére áll számos könyvből álló szép könyv
tár, melyet egy szerzetbéli lelkész kezel.”

A „Kimutatás az Irgalmas Rend pécsi kórházában 1911. 
évben ápolt betegekről” című Schick Jácint perjel, igazgató

ft

3. ábra: Az Irgalmas templom és a patikaszárny látképe 
napjainkban. (Szerző felvétele)

,

4. ábra: A Gránátalma gyógyszertár díszes ablaka belülről. 
(Szerző felvétele)
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A g g a s z á l y - - 5 H a g y m á z  -  -  - - 1 0

A r a n y é r  - - - - 1 H a sd u g u lá s  - - -  5

B e l s ő f e n e - - 3 Himlő - -  - - -  8

B u ja s e n y v - - 3 6 I lu g y  f ö la k a d á s  - - 2

C síp fájdalom - - 1 H u ru t ,  id ü lt  - - - 11

C so n tszu .  - - - - 3 K o m o rk ó r  - - -  1

D a g a n a t  - - - - 4 K ö s z v é n y  -  - - 21

F e k é l y  - - - - 3 4 K u ty a g ö r c s  - - -  2

F ic za ra o d á s  - - - 1 f C s o r v á s  - - - 3 3

/ B é l  - - - - 2 ■ * lC s u z  - -  - - 12

^ 1 F ü l lő m ir ig y - - 2 w l E p e  - - - - 5

1 H ash ártya - - 1 K ( i d e g  - -  - - 1 3

cs lM ellhártya - - 13 /M in d en n a p i  - - 5 0

”  jS z en i  -  - . - 5 f 3-napi -  - - 2 6

^ I T o r o k - - 5 \4 -n a p i  -  -  - -  1 9

0 [ T ö k g o l y ó - - 8 L é g c s ő s o r v a d á s - 1

I T ö d ő  - - - - 1 N y a v a la t ö r é s - 1

R á k fen e  - - - - 1 V é r k ö h  - - - - 2
B o n cz o lá s  
Rüh - - -

- - 5
2 7

V iz k ó r  - -  - - 2 0
•

S á r g a k o r  - - - - 1 Ö s z v e s e u  a’ h a lva  bebo-
S e b  - - - - - 4 zattal e g y ü t t -  4 3 0
S é r v k is z o r u lá s - - 1 E z e k  k ö z ö l  f ö lg y ó g y u l -
S o r v a d á s  -  - - - 2 tak  -  - - - 3 9 6
T á l y o g  - - - - 6 M eg h a lta k  -  - -  3 4
T ü d ő g ö r c s - - 2 K ath . v o lt  k ö z tö k - 2 5 5
T ü d ő s z é lb ü d é s - - 1 P r o te s t .  -  -  - -  5 5
T ü d ő v é s z - - 6 G ö r ö g  - -  - - 8
V érh as - - - - 2 Z s i d ó  -  -  - - 1 2

5. ábra: Az Irgalmas Kórházban 1844-ben kezelt betegek 
diagnosis szerinti megoszlása. (Hölbling Miksa után)

főorvos által összeállított kiadványból minden eddiginél rész
letesebben értesülhetünk a 40 ágyon lebonyolított betegforga
lomról, betegségekről, műtétekről, halálozásról, az ápoltak 
foglalkozásáról, vallásáról stb. Külön említésre méltó, hogy 
„mint járó betegek (ambulánsok), igen sokan részesültek or
vosi kezelésben, részint belgyógyászati, részint sebészeti, ré
szint szemészeti esetben, melyeknek száma az utolsó évtized
ben 40 440 volt. Ehhez hozzávéve még a foghúzást, mely az ir- 
galmasrend nevével úgyszólván össze van nőve” (6).

1924-ben a kórház nyilvános jellegű lett. 1926-ban 
ágyainak száma az emeleti lakószobák kórtermekké alakí
tásával 100-ra növekedett. Már külön női osztály is létesült.

1923-1924-ben Pécsre költözött az Erzsébet Tudo
m ányegyetem . Az egyetem i k lin ikák  m eghatározó 
jelen tőségűek  lettek  Pécs egészségügyében. Ennek 
megfelelően az Irgalmas Kórház szerepe csökkent, bizo
nyos értelem ben a Belgyógyászati Klinika kisegítője 
lett, sőt elsőként Ángyán  János professzor személyében 
világi főorvos felügyelte.

1950-ben a Rákosi-rendszer az irgalm asokat is felosz
latta -  néhány kivételtől eltekintve -  a többi férfi és női 
szerzetesrenddel együtt, óriási, szinte máig betöltetlen 
űrt okozva a betegápolás terén.

Az állam osított Irgalmas Kórházat a Pécsi Orvos- 
tudom ányi Egyetem kapta meg. Itt létesítették 1951-ben

~ 4

6. ábra: Az Irgalmas Rendház és a Tartományfőnökség 
bejárata. Pécs, Széchenyi tér 5. (Szerző felvétele)

a II. sz. Belgyógyászati és Sebészeti Klinikát, am elyek ma 
is az épületben működnek. (Az első igazgatók Hámori 
Artur, illetve Kudász József professzorok voltak.)

1990-ben az Irgalmas Rend kérésére az O rvostudo
mányi Egyetem a volt rendházi épületből 7 helyiséget 
visszaadott eredeti tulaj donásának. Kereken 40 év után 
ismét itt m űködik a rendház, sőt ez lett a székhelye a ta r
tom ányfőnöknek is (6. ábra).

1992. január 27-én Dömötör László Hilár, az Irgalmas 
Rend tartományfőnöke és Kelényi Gábor, a POTE rektora 
megállapodást írtak alá, mely szerint a rend visszakapja 
teljes ingatlanát, de a benne lévő klinikákat az elkövetke
zendő 10 évben továbbra is az egyetem működteti. Nevük 
ettől kezdve: Pécsi Orvostudományi Egyetem és Irgalmas 
Rend II. sz. Belgyógyászati, illetve II. sz. Sebészeti Klinika.

A kórház történetének legutóbbi -  akár meglepőnek is 
minősíthető -  fejleménye: 1994-ben szorgos építőm unká
sok szállták meg az épületet és munkájuk eredményeként 
az ódon -  helyenként másfél m éter vastag -  falak között 
elkészült a szívsebészet. A POTE m odern „Szívcentrum”- 
át 1995. november 2-án ünnepélyes keretek között avatták 
fel.

Ahol két évszázaddal korábban a derék szerzetesek 
„sérvkiszorulás, húgyfölakadás és hasdugulás” m iatt 
kezelték a szegény betegeket, ahol majd fél évszázada 
M agyarországon másodikként Kudász professzor zárt 
com issurotom iát végzett, ott ma a kései tanszéki utód, 
Korompai Ferenc professzor és m unkatársai a legm oder
nebb szívsebészetet művelik.

Ügy látszik, öreg falak, nem  vén falak...
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Szerző köszönetét mond Csorna Zsigmondné muzeológus
nak (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum) az Istenes Szt. 
János érem fotójának átengedéséért.

IRODALOM: 1. Czagány I.: Magyarország barokk patikái. 
Comm. Hist. Artis Med. Suppi., 1977, 9-10., 91-101. old. -  2. 
Hölbling M.: Baranya vármegyének orvosi helyirata. Pécs, 
1845. -  3. Madas ].: A pécsi volt kapucinus rendház telke. A 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1978, XXIII. 246-249. -  4. 
Puskely M.: Szerzetesek. Zrínyi Nyomda Kiadója, 1990. -  5.

Sasvári L: A magyarországi betegápoló Irgalmas Rend 
működése (1867-1918). Comm. Hist. Artis Med., 1986. 
115-116., 125-137. old. -  6. Schick Kimutatás az Irgalmas 
Rend pécsi kórházában 1911. évben ápolt betegekről. Pécs, 
1912. -  7. Sülé T.: Az Irgalmas Rend pécsi kórházának 
története. BARANYA (Történelmi és honismereti folyóirat)
1991,4, 189-199. -  8. Sülé T: Richard Bright Pécsett. Orv. Hetik, 
1995,136, 1845-1847.

Sülé Tamás dr.

Zuckerkandl Ottó (1861- 1921)

A második bécsi iskola m ég az első világháború u tán  
is, jó ideig sugározta fényét. Ebben a fényben különös ra- 
gyogású volt Zuckerkandl O ttó neve. Tizenkét évvel volt 
fiatalabb, mint testvérbátyja Emil, a kor híres anatóm usa 
és tanszékvezetője, de az orvostörténelemben elfoglalt 
helye közelebb hozta hozzá, m int a korkülönbség. Ő is 
Győrben született, de középiskoláit már Bécsben végezte 
a Ferenc József nevét viselő gimnáziumban. Érettségi 
után követte bátyja útját a bécsi egyetemre. Az orvosi fa
kultásra iratkozott be. Emil akkor már az anatóm ia p ro 
fesszora volt ott.

Már növendék korában bátyja intézetében dolgozott, 
kutatott és első tanulmányai is bonctani tapasztalatairól 
adnak számot. A fiatal orvos első munkahelye Albert 
Eduard professzor sebészeti klinikája, ahol tanúságot te
hetett gazdag anatómiai ismereteiről. A sebészet terén  ko
rán feltűnt ügyességével, pontosságával és a m anuális 
szakmákban oly fontos biztonságérzetével. H árom  évig 
dolgozott a sebészeten, m ajd új területre lépett és ez az 
urológia volt. Nevezetes mesternek, Leopold v. Dittel 
professzornak lett az asszisztense. Itt a betegek hatalm as 
száma állott rendelkezésére és Zuckerkandl anatóm iai és 
szövettani vizsgálódásai alapján igyekezett minél köze
lebb jutni a betegség okaihoz és a pontos diagnózishoz. A 
vizsgálati módszerek fejletlensége miatt elmaradt volt 
még akkor a medicinának ez az ága. Ezért m inden erejé
vel a metodikák fejlesztésére és modernizálására töreke
dett.

Odaadó munkássága elismeréséül 31 évesen kinevez
ték egyetemi docensnek és negyvenévesen lett profesz- 
szor. Ezzel egy időben nevezték ki a bécsi Rotschild K ór
ház sebészeti osztálya vezető főorvosává. Az osztályt 
maga rendezte be és term észetesen különös helyet és 
megfelelő ellátást kaptak benne a húgyivarszervi bántal- 
makban szenvedő betegek. Zuckerkandl rendkívüli te
hetséggel megáldott oktató volt. Egyetemi előadásai köz
ismertté tették nevét az egész kontinensen. Távoli orszá
gokból kerekedtek fel m eghallgatni őt mind szakorvo
sok, m ind tanulni vágyó diákok. A kórházi osztályon 
végzett munka olyan imponáló volt, hogy az európai szak
orvosok valóságos találkozóhelyévé lett. Az új, operatív

módszerek elsajátítása céljából Amerikából, Japánból is 
felkeresték őt az érdeklődők. Zuckerkandl Ottó m unkás
ságában jelentős szerepe volt a szaporodó szakiroda- 
lomnak. Termékeny szerző is volt, akinek majd száz köz
leménye jelent m ár meg. Számos könyvet írt és társszer
zőnek kérték fel több monográfia, Handbuch számára. 
Első önálló munkája az „Atlas und Grundriss der chirur
gischen Operationslehre” volt. Orvosok és m edikusok 
egyaránt használták az alapismeretek elsajátítására és a 
további tapasztalatok megszerzésére. A következő tanul
mánya 1898-ban jelent meg a nagy Hermann Nothnagel 
„Spezielle Pathologie und  Therapie” c. m unkájában -  
Die nervösen Erkrankungen der Blase, vagyis a húgyhó
lyag helyi bántalmai -  tárgykörből. Ugyancsak ott tette 
közzé „Die lokale Erkrankung der Harnblase” c. tanul
mányát. Az orvosirodalom  jelentős eseménye volt a 
„Handbuch der Urologie” megjelenése 1905-ben. Ezt a 
kézikönyvet Zuckerkandl a morfológiai és orvosszociális 
munkásságáról egyaránt ism ert Julius Tandler profesz- 
szorral írta. A mű az orvosnövendékek és gyakorló o r
vosok standard kézikönyve lett.

Az első világháború kirobbanása idején önként bevo
nult és a front közelében hadikórházat állított fel. Éjt 
nappallá téve dolgozott a m űtőben, hogy ellássa a sérül
teket, betegeket. A m onarchia elveszítette a háborút, a vi
szonyok az egészségügy szám ára is kedvezőtlenebbé vál
tak. Zuckerkandl azonban töretlenül végezte munkáját. 
Tudásának, módszereinek híre m indjobban terjedt és a 
bécsi Rotschild-kórház a háborút követően is orvosok, 
orvoscsoportok találkozójának színhelye lett. Nem volt 
az urológiának olyan területe, amely ne érdekelte volna. 
Vizsgálatok hosszú során át tanulmányozta a hólyag 
papillomatosisos betegségeit, azaz a leggyakrabban jó in 
dulatú, de recidiváló daganatait, valamint az akkor cysti
tis néven ismert uretritis cysticát. Az idők folyamán 
érdeklődése középpontjába kerültek a prostata meg
betegedései és kezelési m ódjai az idős korban. Az első 
világháború után jelent meg erről szóló munkája, a 
„Studien zur Anatomie und Klinik der Prostatahyper
trophie”.

Kiterjedt orvosirodalmi tevékenységét jelzi: szerkesz-
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tője és társkiadója volt a „Zeitschrift für Urologie”-nek és 
a „Zeitschrift für urologische Chirurgie”-nak. Sebészeti 
művek szerzői őt kérték fel az Urológia fejezet írására. Ott 
találjuk nevét a következő munkákban: Völcker-Wossid- 
los: Urologische Operationslehre, A lbert-H ochenegg: 
Lehrbuch der speziellen Chirurgie. Több más helyen sze
repelt társszerzőként.

Zuckerkandl Ottó tekintélyes, cselekvő tudós volt, de 
személyében szerény. Kedvelte a klasszikus zenét, de leg
főbbképpen o tthonát, m ert családszerető ember volt.

Mindössze hatvan éves volt, amikor egy erőltetett 
munkanap után agyvérzésben hirtelen elhunyt. 75 évvel 
ezelőtt.
IRODALOM: 1. Fischer, L: Biographisches Lexikon der hervor
ragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre. München-Berlin, 
Urban u. Schwarzenberg, 1962, II, 19730. -  2. Lesky Erna: Die 
Wiener Medizinische Schule im 19. Jahrhundert. Graz-Köln, 
Herman Böhlaus Nachf., 1965,163. old. -  3. Schönbauer, L.: Das 
medizinische Wien, Urban u. Schwarzenberg Wien. 1947, 394. 
old.

A. Em ed dr.

A Demeter Verlag Kongresszusi Naptárából

1996. 10. 1-2.
Koppenhága
Dánia

10th Conference on Medical Plastics
Elnök'. P.O. Gravesen, Lynge
Információ: Soc. o f Plastics Engineers, Mikkel Bryggers Gade 10, DK-1460 Kopenhagen; 
Tel.: 45/33114122, Fax: -/33133859

1996. 10. 1-5.
Budapest
Magyarország

EUROSON - 9th European Congress for Ultrasound in M edicine and Biology
Információ: Hungarian Convention Bureau, Kecskeméti utca 14, H-1053 Budapest; 
Tel.: 0036/1/138-4351, Fax:-/117-5057

1996. 10. 1-5.
Drezda
Németország

51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Elnök' Prof. Dr. W. Künzel, Giessen
Információ. Sekr. Prof. Dr. W. Künzel, Frau Jacobi, Klinikstrasse 32, 35392 Giessen; 
Tel : 0641/7023302, Fax:-/7023369

1996. 10. 1-5.
Bécs
Ausztria

28th Meeting of the International Society of Pediatric Oncology
Elnök'. Prof. Dr. H. Gadner
Információ: Imedex, PO Box 3283, NL-5203 DG s Hertogenbosch; Tel.: 31/73/429285, Fax: -/414766

1996. 10. 2. 
Bonn
Németország

Unfallchirurgisches Kolloquium
Elnök'. Prof. Dr. M. Hansis, Bonn
Információ: Prof. Dr. M. Hansis, Klinik u. Poliklinik f. Unfallchirurgie, Sigmund-Freud-Str. 25, 
D-53105 Bonn; Tel.: 0228/2875477, Fax: -/2875044

1996. 10. 2-5. 
Bécs 
Ausztria 
Str. 4

28. Jahrcstagung der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Elnök: Prof. Dr. G. Hagmüller, Dr. M. Hold, Wien
Információ: Österr. Ges. f. Gefässchirurgie, c/o Wiener Med. Akad., Prof. Dr. G. Hagmüller. Alser 
A-1090 Wien; Tel.: 43/1/40513830, Fax: -/405138323

1996. 10. 2-5.
Zürich
Svájc

International Congress on Bioengeneering and the Skin
Elnök: Prof. Dr. P. Eisner, Zürich
Információ: Prof. Dr. P. Eisner, Dermatol. Klinik, Univ. -Spital, Gloriagasse 31, CH-8091 Zürich;
Tel.: 43/1/2553305, Fax: -/2554412

1996. 10. 2-6.
Istambul
Törökország

7th International Symposium the Pain Clinic
Elnök: Prof. S. Erdine, Istanbul
Információ: Sec. Prof. Dr. S. Erdine, Dpt of Algology, Med. Faculty of Istanbul. Istanbul Univ., 
Monoblok Capa Klinikleri, TR-34390 Istanbul; Tel.: 90/212/6350135, Fax: -/6310541

1996. 10. 3-4.
Burlington
USA

Sports Medicine Conference
Információ: L. Saia, Continuing Med. Education, 1 South Prospect St., USA-Burlington, 
VT 05401-3444, Tel.: 1/802/6562292
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1996. 10. 3-4.
Várna
Bulgária

VIL National Conference on Burn Injuries and Plastic Surgery
Elnök: Prof. Dr. O. Hadjiiski, Sofia
Információ'. Prof. Dr. O. Hadjiiski, Sect, of Bum Injuries and Plast. Surg., Inst. Pirogov. 21 
Macedonia Bl„ BG-Sofia 1606; Tel.: 359/2/5153325, Fax: -/521717

1996. 10. 3-5.
Budapest
Magyarország

26th Annual Conference and M eeting of the European Association for Behaviour and Cognitive 
Therapy
Elnök: Dr. T. Tury, Miskolc
Információ'. Dr. T. Tury, Borsod-Abaúj-Zemplén County Hosp., Szentpéteri kapu 76, H-3526 Miskolc; 
Tel.: 36/46/321211, Fax: -/323694

1996. 10. 3-5.
Freiburg
Németország

20. Tagung der Deutschen G esellschaft für Allergie- und Immunitätsforschung
Elnök: Prof. Dr. E. Schöpf
Információ: Univ.-Hautklinik Freiburg, Prof. Dr. Schöpf, Hauptstr. 7, D-79104 Freiburg; 
Tel.: 0761/2706729, Fax: -/2706818

1996. 10. 3-5.
Mailand
Olaszország

VHIth Annual International M eeting of the Society for Minimally Invasive Therapy
Elnök: Mr. J.E.A. Wickham, 2nd Fir. New Guy s House, Guy s Hospital, St. Thomas Street, 
GB-London SEI 9RT
Információ: Prof. E. Pisani, Dept, of Urology, Univ. o f Milan, Via della Commenda 15, 1-20122 
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SEBÉSZET

Szétpukkad a laparoscopia léggömbje?
Treacy, P. J., Johnson, A. G. (Department of 
Surgical and Anaesthetic Sciences, Royal 
Hallamshire Hospital, Sheffield, UK): 
Lancet, 1995,346, (suppl): 23.

1995-ben a tényeken alapuló gyógyító te
vékenység került a figyelem központjába. 
A laparoszkópiát (LP) övező néhány éves 
euphoria után a sebészek kritikusan kezd
ték szemlélni a laparoszkópiával szemben 
támasztott extravagáns igényeket. A LP 
körüli pezsgésben széles nyilvánosságot 
kapott a minimális fájdalom, kisebb heg, 
gyorsabb gyógyulás és pénzmegtakarítás, 
ami ahhoz vezeett, hogy esetleg a műtétek 
80%-át lehet LP útján elvégezni.

Azonban a buborékok kezdenek szét
pattanni. Nemcsak közlemények jelennek 
meg a keletkezett súlyos szövődmények
ről (nagyerek, epeutak sérülései, mélyvé
nás thrombosisok, a behatolás kapujában 
megjelenő metastasisok), de terjed az a fel
ismerés is, hogy számos gyakori operáció 
kis metszés (minimally invasiv) útján el
végezhető.

A LP cholecystectomia és fundusplica- 
tio elfogadott, mivel a hasüregi műtéti te
vékenység megegyezik a nyílt műtétek 
technikájával. Kevésbé meggyőző ered
ménnyel járnak azok a műtétek, ahol a mű
téti technikát a LP készülékhez -  műszer
hez alakították.

Randomizált herniaműtétek vizsgálata 
szerint ellentmondásos eredmények szü
lettek a postoperativ fájdalmak és a gyors 
gyógyulás területén, miközben a költsé
gek növekedtek. A LP appendectomia is 
jól mutatkozott be, de a várakozásokat 
később nem igazolta. A LP colorectalis se
bészet lassan terjedt, főleg a magas LP 
technikai-ügyességi követelmények miatt, 
de hiány van a megfelelő műszerekben is. 
Mindenesetre a 24%-os súlyos szövődmé- 
nyi ráta és a 41%-os conversio komoly fi
gyelmeztetés.

A LP védelmében a sebészek nagy fi
gyelmet fordítanak a kozmetikai eredmé
nyekre, mégis szegényes a LP cholecys- 
tectomiákat ajánló közlemények száma. 
Az eddig több, mint 800, LP cholecystecto- 
miával foglalkozó cikk közül csak 15 közli 
a kontrollált, randomizált vizsgálatok ered
ményeit a LP és a hagyományos cholecys- 
tectomiák összehasonlításával. Mindösz- 
sze három szerző határozta el a LP és 
small incision (mini-laparotomia) cho
lecystectomia összehasonlítását, emellett 
egy szerző kettős vak vizsgálattal arra a 
következtetésre jutott, hogy a postopera- 
tiv táplálás, rendes diéta, majd a munkába 
való visszatérés hasonló időszakban tör
ténik mindkét eljárás után. A LP hosszabb 
műtéti időt vesz igénybe.

A halmozódó beutalók és a sebészi in- 
dicatió kiszélesedésének következménye
ként a LP-ba vetett bizalom növelte a cho- 
lecystectomiák számát, ezzel együtt az 
egészségügyi kiadásokat.

A jövőben szimulátoron lehet elsajá
títani az LP-hoz szükséges kézügyességet, 
computer vezérelte modellezéssel. Mégis 
azt gondoljuk, hogy a következő évben a 
tényekre alapozott sebészet elfordul a kur
rens LP műtétektől, szélesedik a minila- 
parotomiás sebészeti terület, feltehetőleg 
a coronaria revascularisatiónál, hasi aorta 
aneurysma endoluminalis graft műtétjé
nél, de még a solitaer axillaris nyirokcso
mó biopsiánál is, az axillaris block dissec
tio helyett. Az érzelmek és érzések helyére 
a szigorú, kemény tények iránti igény lé
pett, gondoljunk az emlőrák-szűrés szent 
tehenére.

[Ref.: a LP is lassan elfoglalja a se
bészetben a megfelelő helyet, gondolok itt 
elsősorban a gyereksebészet területére. A 
kezdeti fellángolás csökken, mivel a sebé
szek képzésében is speciális szerepet ka
pott, sokan LP útján kezdtek operálni, 
anélkül, hogy a hagyományos sebészeti 
képzésben részesültek volna. Számtalan 
esetben a conversiónál idősebb, tapasztal
tabb sebészt kellett segítségül hívni elvég
zéséhez. Rozsos professzor által kifejlesz
tett mini- és micro- (3 cm-es metszés) la- 
parotomia biztosítja a három dimenziós 
térben való látás lehetőségét és műtéti 
gyorsaságával (kb. 15-20 perc) a jelenleg 
győztes alternatíva a LP cholecystectomiá- 
val szemben.]

Novák László dr.

Implantatiós metastasis laparoscopos 
cholecystectomia után epehólyag carci- 
nománál. Buhr, J. és mtsai (Klinik für 
Allgemein -  und Thorax Chirurgie der 
Universität, Langhansstr. 10, 35392
Gießen, NSZK): Dtsche med. Wschr., 1996, 
121, 57.

A szerzők egy 66 éves nőbeteg kortörté
netét ismertetik. A betegnél 4 éves epekö
ves panaszok után laparocopos cholecys- 
tectomiát végeztek. A szövettani vizsgálat 
meglepetésre, közepesen differenciált ade- 
nocarcinomát mutatott, mely a subsero
sus zsírszövetet infiltrálta (pT2G2).

Három hónappal később a műtéti heg
ből kb. 2 cm átmérőjű tumort távolítottak 
el, mely metastasisnak bizonyult, lymphan
gitis carcinomatosa mellett. További 2 hó
nap múlva került a beteg a szerzők klini
kájára. Ekkor az epigastriumban, ill. a j. o. 
hegben egy 2 cm., ill. egy 3-4 cm göb volt 
tapintható.

Az UH az epigastriumban tapintható 
göböt körülírtnak, a j. o.-it elmosódott ha
tárúnak írta le. A hasban ascites, intrahepa
ticus cholestasis volt bizonyítható, a CT az 
epehólyag ágyban localis recidívát muta
tott.

Műtét során a hasfali recidívákat eltá
volították, a j. o.-infiltrálta az izomzatot, a 
fali peritoneumot. A hasüreg megnyitása
kor carcinosist találtak, a pylorust comp- 
rimáló cseplesz metastasist eltávolították. 
2 hónappal később mechanicus icterus

alakult ki, mely miatt Strecker-Stent-et 
helyeztek be. 13 hónappal az első műtét 
után a beteg az alapbetegségben exitált.

Szerzők 850 laparoscopos cholecystec- 
tomiát végeztek, 1 esetben mutatott a szö
vettani vizsgálat epehólyag carcinomát. A 
beteget 2 hét múlva reoperálták, az epe
hólyagágy resectióját és lymphadenec- 
tomiát végeztek. A beteg 7 hónappal a mű
tét után panaszmentes.

Javasolják, hogyha a tumor gyanúja fel
merül, az epehólyagot kesztyűbe, vagy 
zsákocskába helyezve távolítsák el, meg
gátolva az implantatiós metastasis kép
ződést. Ha a macroscopos kép malignus 
tumorra utal, conversio javasolt és a mű
tétet az onkológiai elveknek megfelelően 
kell folytatni.

Ha a carcinoma véletlen lelet, a tapasz
talat szerint 3-4 hónap múlva a trockárok 
helyén implantatiós metastasis alakulhat 
ki. Ezért ajánlatos ilyen esetben reoperati- 
ót végezni, kimetszeni az epehólyag ágyát 
és a nyirokcsomók eltávolítása után az epe
hólyag eltávolítására szolgáló trockár he
lyét is.

Regős János dr.

Laparoscopos cholecystectomia során 
szóródott epekövek: az intraperitonealis 
granulomák új okai. Warren, C. W. és 
Wyatt, J. I. (St. James’s University Hospi
tal, Leeds): J. Clin. Pathol., 1996,49, 84.

Electiv császármetszéskor egy 32 éves nő 
csepleszében több tömött csomót találtak, 
de a műtét során primer kismedencei 
vagy abdominalis tumort nem észleltek. 
Két csomót szövettani vizsgálatra küld
tek. A csomók körülírtak és nehezen 
metszhetők voltak. A metszetekben cent
rálisán epefestékkel színezett szemcsés 
anyag volt idegentest típusú granulomato
sus reactióval a környezetében. A széli 
részen kötőszövetet és kioldódott Choles
terin részeit látták. Daganatszövetet a 
vizsgálat nem mutatott. A csomók legin
kább epeköveknek feleltek meg.

Az anamnesisben 2 évvel korábban la
paroscopos cholecystectomia szerepelt és 
kiderült, hogy a műtét kapcsán a perito
nealis űrbe kisebb mennyiségű epe és egy 
nagyobb epekő került. Akkor úgy gondol
ták, hogy a legtöbb darabot sikerült ki
emelni. A beteg a műtét után tünetmentes 
volt.

A laparoscopos cholecystectomia szé
les körben elterjedt. Szövődmények 
2-6%-ban fordulnk elő nagyobb tanul
mányok szerint. Epekőszóródás 20-30%- 
ban is előfordulhat, de ezt követően prob
léma nem szokott általában jelentkezni, 
bár sepsis szerepelhet ez utóbbi szövőd
ményeként. Jelen esetben tumort utánozó 
granulomatosus reactiót észleltek az epe
kőszóródás miatt, ami a granulomatosus 
peritonitisek aetiologiai listájának hosszú 
sorát bővíti egy olyan entitással, amely 
napjaink pathologiai gyakorlatában egyre 
gyakoribb lehet a laparoscopos cholecys- 
tectomiák széles körű végzése mellett.

Cserni Gábor dr.
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Endoscopos, retroperitonealis adrenalek- 
tomia. Heintz, A. és Junginger T. (Klinik 
und Poliklinik für Allgemein -  und Abdo
minalchirurgie der Universität Langen- 
beck str. 1. 55101 Mainz, NSZK): Dtsch. 
med. Wschr., 1995,120,1685.

A mellékvesék sebészi feltárására több le
hetőség van, a választás az elváltozás 
nagyságától, localisatiójától és a tumor 
dignitásától függ. Nagy, egy vagy kétoldali 
tumoroknál transabdominalis behatolás, 
kis, nem malignus tumoroknál extraperi
tonealis feltárás javasolt.

A műtéti trauma további csökkentésére 
dolgozta ki Gagner a transabdominalis, 
laparoscopiás adrenalektomiát. Az eljárás 
nem tudta kiszorítani a technikailag egy
szerű és kíméletes konvencionális extra
peritonealis eljárást. Ez vezette a szerzőket 
az endoscopos retroperitonealis műtét ki
dolgozására.

Műtéti technika: oldalfekvésben (b. o. 
tumoroknál j. oldal, j. o. tumoroknál b. o. 
oldalfekvésben), a középső hónaljvonal
ban 1,5 cm metszésből hatolnak be az 
izomzat és a peritoneum közé. 10 mm-es 
trokáron át ballont vezetnek a retroperi
tonealis térbe, majd felfújva, az így ki
alakított mesterséges térben CO2 insuffla
tio mellett végzik a műtétet. Az eljáráshoz 
25 fokos optikát és két másik 10 mm-es 
trokárt használnak. A zsírszövetet levá
lasztva a vese capsuláig, cranialis irányba 
preparálnak a mellékveséig. A mellékvese 
ereit clippel zárják.

Szerzők 1994-1995. között 25 adrena
lektomiát végeztek. 11 beteget endoscopos 
eljárással operáltak, egy esetben kétoldali 
műtét történt. 12 műtétből 11 volt sikeres, 
1 esetben konvencionális beavatkozásra 
tértek át. A műtét átlagos ideje 180 perc 
volt, az átlagos vérzés 200 ml. Egy esetben 
pleurasérülés, 2 esetben jelentős subcutan 
emphysema alakult ki. Átlagos postopera- 
tiv időszak 6 nap volt.

Az eljárás előnye a minimális műtéti 
trauma, jó kozmetikai eredmény. Az en
doscopos adrenalektomiát a szerzők 
nem malignus, 1 vagy 2 oldali mellék
vese tumoroknál ajánlják, 5 cm-es nagy
ságig.

Regős János dr.

Pentoxifyllin hatása a bél ischaemiás-re- 
perfusiós sérülésére. Mustafa, N. A. és mt- 
sai (Departments of General Surgery, 
Pathology Faculty of Medicine, Karadeniz 
Technical University, Trabzon, Törökor
szág): Tr.J. Med. Sei., 1995,23,13.

Az intestinalis ischaemiát követő reper- 
fusio súlyosabb károsodást okoz, mint 
maga a bélischaemia s ennek fő mediátora 
a bél neutrophil sejtes infiltratiója, rész
ben a lysosomalis enzimek felszabadításá
val, részben oxigéngyökök képzésével. 
E sejtek képesek leukotrien B4 és throm- 
boxan A2 szintézisére is. A pentoxifyllin 
infusio képes haemorrhagiás shockban 
javítani a bél mikrocirculatióját, interfe- 
rálva a neutrophileknek a hajszálerek en- 
dotheliumához való tapadásával és acti- 
vatiójával. A szerzők a pentoxifyllin e

védő hatását tanulmányozták a reper- 
fusiós károsodás kivédésében.

Ezért 30, 200-300 g súlyú hím patká
nyon egy éjszakai szomjaztatás nélküli 
éheztetés után im. anaesthesiában laparo- 
tomiát végeztek s az arteria mesenterica 
superior keringését atraumaticus mikro- 
vascularis kapoccsal 30 percre elzárták, 
kifejezett ischaemiát okozva ezzel az ér ál
tal ellátott területen. Majd az érkapocs 
eltávolításával megkezdték a bélszakasz 1 
órás perfusióját, mely után az állatokat 
elvéreztetve, megvizsgálták a károsodott 
bélszakaszon kívül a coecumot is. A 3 x 10 
patkányt az alábbiak szerint értékelték: 1. 
ischaemia-csoport: a fenti ér 30 perces 
elzárása, 2. csoport: érocclusio + reper- 
fusio, 3. érocclusio + reperfusio + iv. 25 
mg/kg pentoxifyllin infusio.

Kórszövettanilag az alábbiak szerint 
értékelték a károsodást: a) általános szö
veti állapot (az ép 0-tól a teljes laesiót jelző 
5-ös értékig), b) mucosavastagság, c) bo- 
holymagasság és d) cryptamélység mérté
ke.

Eredmények: a) általános szöveti ál
lapot: 2,2 (1. csoport), 3,6 (2. cs.), illetve, 
2,5 (3. cs.), b) mucosavastagság: 407, 327, 
illetve, 505 pm, c) boholymagasság: 210, 
156, illetve 294 pm, d) cryptamélység: 196, 
171, illetve, 200 pm. A különbség az első 3 
szövetileg vizsgált tényező alapján signifi
cans volt mind az 1. és 2., mind a 2. és 3. 
csoport értékei között, míg a crypta
mélység tekintetében csak a 2-3. csoport 
viszonylatában.

Kísérleteikben a pentoxifyllin, mint se- 
lectiv vasodilatator növelte a splanchni
cus keringést a mikrovascularis vérát- 
áramlás javításával, gátolva a phosphor- 
esterase-t s így emelte a cyclicus adeno- 
sinmonophosphat szintet és elősegítette 
a prostacyclin felszabadulást az endothe- 
liumból, amely értágulatot okozott. Emel
lett e készítmény gátolta a neutrophil deg- 
ranulatiót, a Superoxid anionok képződé
sét, a tumor necrosis factor és az interleu- 
kinek secretióját. A súlyos ischaemiás és 
anoxiás betegekben a pentoxifyllin okozta 
intestinalis vascularis vérátáramlás javu
lása nemcsak a bél élettani működését se
gíti, hanem javítja az itteni vitális barrier 
functióját, gátolva innen a kórokozók és 
azok toxinjainak a systemás keringésbe 
jutását, akadályozva így a multiplex szervi 
károsodás kialakulását. Miután a pentoxi- 
fyllin-infusio ezen intestinalis keringés
javító és reperfusiós laesiót kivédő, illetve, 
enyhítő hatása bizonyított, a szerzők a ha
sonló pathogenesisű klinikai kórképek
ben meggyőződéssel ajánlják használatát.

Major László dr.

Ileum pouch -  anális anastomosis Crohn- 
betegségben. Panis, Y. és mtsai (Depts. of 
Surgery and Pathology, Hopital Lariboi- 
siére, 75475 Párizs, Cedex 10, Francia- 
ország [Dr. Patrice Valleur]): Lancet, 1996, 
347,854.

Az általános felfogás szerint Crohn-beteg- 
ség esetén nem készíthető ileum pouch és 
analis anastomosis (IP-AA). Ezt a felfo
gást azoknak a betegeknek a retrospectiv

vizsgálata alapján alkították ki, akiket 
colitis ulcerosa preoperatív diagnosissal 
operáltak, majd az eltávolított specimen 
részletes szövettani vizsgálata Crohn-be- 
tegséget igazolt. A szerzők 1985-ben azon
ban elhatározták, hogy prospectiv fel
mérést végeznek, megvizsgálva, milyen 
szerepe lehet az IP-AA-nak a különben 
definitiv vég-ileostomával járó procto- 
colectomiát igénylő Crohn-betegség ese
tén. Az 1985-1992 között folytatott tanul
mányba 31 beteget vontak be. (15 férfi, 16 
nő, átlagéletkor: 36 év.) A betegség csak a 
colorectumra lokalizálódott, anoperine
alis-, vékonybél-manifesztáció nem volt. A 
kontrollcsoportot az ez idő alatt szintén 
IP-AA-val operált 71 colitis ulcerosás be
teg adta. Felmérve az IP-AA szövődmé
nyeit, a két csoportban szignifikáns elté
rést nem találtak. A 31 Crohn-beteg közül 
6-nál lépett föl (19%) a módszerrel kap
csolatos szövődmény, a 9 hónaptól 6 évig 
terjedő megfigyelt időszakban: 3 pouch - 
gát fistula (2 esetben pouch-resectiót igé
nyelt), 1 puch-hüvely fistula (m. gracilis 
interpositióval gyógyították) és 1 extra- 
sphinctericus tályog (feltárták). Két be
tegnél (6%, egyiküknél lépett fel a tályog), 
a Crohn-betegség recidívája alkuit ki a 
pouchon, ők ezt követően sikeres azathio- 
prin kezelést kaptak. A colitis ulcerosás és 
Crohn-betegek 5 éves kontrollvizsgálata 
alkalmával nem találtak különbséget a 
székürítés frekvenciájában (4,7, illetve 5 
per nap), a kontinenciában, széklet, szél
differenciálásban, valamint a váladékozás, 
betéthasználat, sexualis aktivitás terén 
sem.

Egri Gábor dr.

Mindig normális a sürgős appendecto- 
mia után talált normális appendix szövet
tani lelete? Wang, Y. és mtsai (Children’s 
Research Centre, Our Lady’s Hospital for 
Sick Children, Dublin): Lancet, 1996, 347, 
1076.

Az appendicitis továbbra is a sebész diag
nosztikai jártasságának az erőpróbája. 
Sok appendicitis gyanújával eltávolított 
féregnyúlvány a hagyományos szövettani 
vizsgálattal normálisnak bizonyul, ezért a 
szerzők az utóbbi esetben cytokin szinten 
is megvizsgálták a gyulladásos elváltozá
sokat. A cytokin gerjesztés (TNF-alfa, 11-2 
stb.) a gyulladásos válasz lényeges tarto
zéka.

Míg 10 klinikailag és szövettanilag is 
akut appendicitisnek bizonyult esetben a 
TNF-alfa és az 11-2 expressiója kifejezett 
volt, 12 egyéb hasi műtét alkalmával eltá
volított normál féregnyúlványban csak
nem teljesen hiányzott. 31 klinikailag ap
pendicitisnek vélt, de szövettanilag nem 
igazolt eset közül hétben a TNF-alfa és az 
11-2 megjelenése azonos volt az akut ap- 
pendicitisével.

Az appendicitisnek a pontos okát még 
nem ismerjük, de a mikroorganizmusok
nak az appendix falába való behatolása a 
legutolsó kóros esemény. Bármilyen ere
detű eldugulás nagy hajlamosító tényező a 
betegség keletkezésében.

A tanulmány új betekintést ad az ap-

1994



endicitis immun-pathologiai folyamatá- 
a. Az említett cytokinek megjelenése a 

gyulladásos választ tükrözi a szövettani
lag normális féregnyúlványban, amikor a 
mikroszkóp még nem jelez gyulladásos 
szövettani eltéréseket.

[Ref: Régi megfigyelés, hogy a vissza
térő hasi panaszok egy részét az appen- 
dektomia megszüntetheti. Ilyenkor a se
bész az eltávolított, legtöbbször ép appen
dixet kifelé„app. chr.”-val szokta igazolni.

Zavaró, amikor a szerzők „szövettanilag 
normál appendicitis”-ről írnak. Az ellent
mondást talán a fogalmak tisztázásával 
lehetne feloldni. Mi a gyulladás?

Míg a talajban rögzült növény számára 
előnyös a testében felhalmozódott védő
anyagok (salicyl-, csersav stb.) minél na
gyobb mennyisége, a helyváltoztató állat 
részére ez hátrány lenne. Az evolúció az ál
latnak csekély védőanyagot juttatott, de 
ezt a keveset a gyulladás kiváltásának a 
képességével kárpótolta. A gyulladás az ál
latszűkös védőanyagainak és védő-eltaka- 
rító sejtjeinek a kárhelyen való összevo
nása a kapillárisok részvételével.

Ennek a folyamatnak ez első felvonása 
hírvivő anyagok (mediátorok, cytokinek 
<TNF-alfa, 11-2 stb.> kiszabadulása a ká
rosodott sejtekből, amelyek már klinikai 
tüneteket, fájdalmat okoznak, de szövet
tani eltérést, gyulladást még nem.]

Kollár Lajos dr.

Implantálható katéterrendszerek. 1000 
centrális vénás port-katéteres betegen 
szerzett tapasztalatok. Kock, H.-J. és 
mtsai (Abt. f. Alig. Chir, Chir Kiin. u. 
Polyklin. der Univ. Essen): Dtsch. med. 
Wschr., 1996,121, 47.

Az implantálható katéterrendszerek 
gyógyszerek és infusiós oldatok egyszerű, 
tartós és biztos iv. bevitelét teszik lehető
vé. Az 1980-as évek óta használják az USA- 
ban kifejlesztett port-rendszereket, me
lyek egy szilikon vagy polyuretán centrá
lis vénás katéterből és egy subcután el
helyezendő, titánból vagy műanyagból 
készült port-kamrából állnak. Alkalmazá
sukkal elkerülhetők a bőrből kiálló katé
tervégek okozta kellemetlenségek és biz
tosítják a beteg teljes mozgásképességét. 
Főleg malignus tumoros betegek ambu
láns chemotherapiás kezeléséhez, haema- 
tologiai betegek kezeléséhez alkalmazzák, 
újabban pedig AIDS-es betegek kezelésé
nél.

Tanulmányuk a klinikájukon 1983-1993 
közt kezelt 1000 beteg prospektiv elem
zésén alapszik, ebből 479 férfi és 521 nő. 
Átlagos életkoruk 49 év (15-86 év). Min
den beteget a kezelés végéig vagy a port 
eltávolításáig követtek. Gyerekeket és 
AIDS-es betegeket nem vettek be tanul
mányukba. A port implantatio indikációja 
965 esetben (96,5%) chemotherapia volt, 
23 esetben parenteralis táplálás, 5 esetben 
transfusio, 7 esetben fájdalomtherapia. 
A beültetést ambulánsán, lokál-anaesthe- 
siában, egy metszésből végezték. A katéter 
végét a v. cava sup.-ban intraoperativan 
röntgen képerősítővel ellenőrzik és az
után perifériásán rövidítik meg.

A port átlagban 284 napig (2-1563) volt 
működésben. Az esetek 12,8%-ában lépett 
fel szövődmény. Ebből 4,9% volt a katéter
fertőzés, 3,2% a thrombosis. 1 beteg halt 
meg tüdőembóliában. 2,4%-ban fordult 
elő a katéter elmozdulása, ami sebészeti 
korrekciót igényelt. 2,3%-ban fordultak 
elő egyéb ritka szövődmények (funkciós 
zavarok, utóvérzés, bőrnekrózis, katéter
törés, disconnectio, ptx.). A 128 betegnél 
fellépett szövődmény miatt 119 esetben 
volt szükség a port rendszer explantatió- 
jára, ez az összes beteg 11,9%-a. A szolid 
tumoros betegeknél a fertőzéses és egyéb 
szövődmények száma szignifikánsan ala
csonyabb volt, mint haematologiai bete
geknél (6, ill. 8%, p < 0,05).

Az implantatio az esetek 72%-ában a 
jobb v. cephalicába, 9%-ban a bal v. cepha- 
licába történt, 9%-ban a jobb v. subclaviá- 
ba, 4%-ban a jobb, ill. bal v. jugularis int.- 
ba, 2%-ban a bal v. subclaviába és 2%-ban 
a jobb, ill. bal v. jugularis ext.-ba.

Tapasztalataik alapján a teljesen im
plantálható centrális vénás port katéter 
rendszerek jól alkalmazhatók tartós iv. 
kezelésre, a szövődmények száma ala
csony. Fő alkalmazási területük az inter- 
mittáló cytostaticus chemotherapia, de a 
jövőben peptid hormonok substitutiójára 
és AIDS-es betegek kezelésére is lehetősé
get nyújtanak. Hátrányuk csak a magas 
egyszeri beszerzési ár, ezzel szemben áll a 
szövődmények alacsonyabb száma és a 
betegek jobb életminősége.

Metzl János dr.

Ausztráliában a sebészet a zenét is alkal
mazza. Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdsc- 
hr. Geneesk., 1996,140, 48.

Közismert, hogy a zene nyugalmat sugal
maz a gyakran hangos műtéteknél. Ez 
nem csak a tudatnál lévőknél, hanem a 
narcosisban lévőknél is jelentkezhet. A 
British Journal of Surgery (1995, 82, 
1586-1587.) két ausztrál sebész beszél
getését közli, melyben az eddig mellékes
nek tekintett zenének a műtőben dolgo
zókra tett hatását hangsúlyozzák. Az auszt
rál orvosok arra mutatnak rá, hogy a ze
nének kedvező a hatása a psychophysiolo- 
giás reactiókra, különösen a nehezen meg
oldható helyzetekben gyorsítja és pon
tosítja a reactiókat. A sebészek teljesít
ményeit fokozza, feszültségét enyhíti, ed
dig ezeket nem mérték műtét közben 
zenével vagy enélkül, a zene jó hatásáról a 
JAMA (1994, 272, 882-884.) is számot 
adott. Ötven sebész számolt be a zene 
hatásáról, az egyik csoportnál zene nél
kül, a másiknál kívülállók által összeállí
tott zeneprogramnál és a harmadikban ele
mezték a sebészek által kiválogatott zene
programnál tapasztalt hatásokat vizsgálták. 
A vizsgálatnál a Canon in D-Pachebel 
szerinti mércét használták, ez egy hang
szeres darab, melyet gyakran használtak 
stress reductiójához. A sebészek gyorsasága 
mellett fiziológiai paramétereket is alkal
maztak az értékelésnél, a szívműködés fre- 
quentiáját és a vérnyomást. A zenének pozi
tív volt a hatása, a legjobban a sebészek által 
kiválasztott zenedarabok hatottak. A se

bészek ízlése nagyon különböző volt: két 
sebész az ír népzenét kívánta, dobolással 
és sípolással, sokan a jazzt kértek, de 
legtöbb esetben hangszeres zenét sze
rették. A legélénkítőbbek azok a zene
darabok voltak, melyekben váratlan for
dulatok és a nem kényelmes halk muzsi
ka volt a jellemző. A rock muzsika 
határozottan népszerűnek mutatkozott. 
Egy másik vizsgálatnál azt vizsgálták, 
hogy mi a hatása az ismert zenének. Ki
tűnt, hogy ismert zenedaraboknál na
gyobb a koncentráció és nagyobb az 
éberség. Az ausztrál vizsgálatok bizo
nyítják, hogy a zenei ízlés fontos szerepet 
játszik, de nem lehet mindenkinek meg
engedni, hogy saját „walkman”-ját hasz
nálja, mert ez megnehezítené a kommu
nikációt. Sokan zavaró tényezőnek minő
sítik a műtőben a zenét, mindenesetre, 
jelenleg a műtőben a zenét a koncentrá
ció fokozásához alkalmasnak tartják az 
ausztrál orvosok.

Ribiczey Sándor dr.

Leltározás a francia sebészetben. Meijer 
Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1995,139, 2395.

A francia biztosítási nemzeti pénztár, a 
francia biztosítási alap elemezte az 1992. 
évi sebészeti beavatkozásokat. Kiderült, 
hogy Franciaországban gyakran mérté
ken felül alkalmazzák a műtéteket, és en
nek megoszlása az országrészekben egyen
lőtlen (Liberation, 1995. okt. 26.). Ötven
ötmillió lakosnál 1992-ben 8 millió sebé
szeti beavatkozás történt, elosztva 1605 
eü. intézetben. Franciaország alföldje sin
csen alulértékelve, minden departement 
17 intézménnyel rendelkezik, melyekben 
a sebészi ellátás biztosítva van. Sok kór
házban emiatt a sebészi ellátás nincsen in
tenzíven kihasználva. Háromszáz in
tézetben a műtőt naponta kevesebbszer, 
mint 1 alkalommal használják. A francia 
betegbiztosító szerint nyilvánvaló a 
túlkínálat a sebészeti vonalon. Jellemzőek 
a leggyakoribb beavatkozások számai 
1992-ben. A gyomor-bél csatorna és a 
nyelőcső endoscopiája az összműtétek 
9%-át teszik ki. Ezután következnek a ton- 
sillectomiák (5,8%), a cataracta műtétek 
(4,5%), az appendectomiák (4,2%), a her- 
niaműtétek (4,1%), a visszérelváltozások 
((3,6%). Végül jönnek az abortusok és a 
foghúzások, melyek Franciaországban 
nem szerepelnek a műtétek között. Az ese
tek 90%-ában rutinbeavatkozások tör
ténnek. Nyugtalanító a vidékenkénti nagy 
eltérés; miért történik pl. északi orszá
grészben háromszor annyi endoscopia, 
mint Elzászban, vagy Korzikában, vagy 
miért történik Elzászban kétszerannyi 
visszéreltávolítás, mint északon? A vidé
kenkénti lakosság kormegoszlásával ezt 
sem lehet megmagyarázni. Megrendítő 
sok az éjjel is igénybe vett sebészeti szol
gáltatás. Kétezer intézetben 277 sebész és 
481 anaesthesiologus teljesít ilyen szol
gálatot és éjjelente csak 300 esetben van 
rájuk szükség, leggyakrabban (15%-ban) 
császármetszésről van szó. A biztosító le
vonja a következtetést: szükséges az ellá-
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tás reorganisatiója, számba véve a szük
ségletet és a használható gondoskodást.

Ribiczey Sándor dr.

SZEMÉSZET

A szaru fénytörő erejét megváltoztató új 
módszerek. Voelker, R. (Medical News and 
Perspectives): JAMA, 1995,274, 1493.

A technikai lehetőségek fejlődése, újabb 
módszerek és eszközök bevezetése a rö
vidlátás, távollátás, astigmia, presbyopia 
okozta látásromlás megszüntetése, a 
szemüveg és a kontaktlencse használatá
nak elkerülése és mindezek gazdasági kö
vetkezményei nagy vitát váltottak ki az 
amerikai szakirodalomban is. Előzetes 
számítások szerint a kis és közepes fokú 
myopiaellenes műtétek gazdasági kihatá
sai ($1500-$ 2000 egy-egy szemen) 
melyek a refraktív sebészet 10%-át jelen
tik, az elkövetkező években évi 1,5 mil
liárd $ forgalmat jelentenek az Egyesült 
Államokban.

Excimer laserrel történő beavatkozá
sok. A photorefractiv keratectomia (PRK) 
során a szaruhám eltávolítása után exci
mer laserrel a szarustroma centrális részét 
vékony rétegben eltávolítják, felszínét la
posabbá teszik. Az elmúlt években a vilá
gon 250000 ilyen beavatkozást végeztek, 
az esetek 90%-ában 20/40 (o. 5) correctio 
nélküli látóélességet sikerült elérni. Jelen
leg az USA-ban a FDA a beavatkozást kis 
és közepes rövidlátásnál, kisfokú astig- 
miánál engedélyezi. A beavatkozás kb. 20 
percet igényel, ambulanter elvégezhető, a 
szaru behámosodásáig, kb. 72 óráig, kel
lemetlen tünetek (idegentestérzés, fény
kerülés, könnyezés, átmeneti látásromlás) 
kísérik. A látóélesség 3-6 hónap után sta
bilizálódik. A beavatkozás Achilles-pontja 
az egyénenként különböző sebgyógyulás, 
mely az esetek 1-3%-ában heg, szaru
homály kialakulását, következményes lá
tásromlást okoz.

Az eredmények javítása érdekében az 
elmúlt 4 évben a refraktív sebészet új 
módszerét dolgozták ki. a „laser-assisted 
in situ keratomileusis” (LÁSIK) lényege, 
mely eljárásnak a refraktív beavatkozások 
összes típusa közül a legjobbak az ered
ményei, az epithelium eltávolítása nélkül a 
szarun felszínes korong alakú bemetszést 
ejtenek egy speciális készülékkel, a fel
színes vékony szarulebenyt lehajtva az 
alapszöveten történik a laseres beavat
kozás, mely után a lebeny visszahajtható, 
további rögzítést sem igényel. Az esetek 
67%-ában szemüveg nélkül teljes látó
élességet értek el, látásromlást egyetlen 
esetben sem észleltek. Mivel az epitheliu- 
mot nem kell eltávolítani, a sebgyógyulás 
komplikációi kicsik. A betegek hamarabb 
látnak jobban, discomfort nincs. A beavat
kozás hátránya, hogy nagyobb a műszer
igény, így egy beavatkozás költsége maga
sabb, kb. $ 2000.

Gyűrűk és lencsék. A myopia refraktív 
sebészetének újabb lehetősége az intra- 
stromal corneal ring (ICR), melynek 
klinikai vizsgálatai 1991-ben kezdődtek és 
jelenleg a II. fázisú kísérleti stádiumnál

tartanak. A beavatkozás lényege, hogy 
a corneastroma rétegei közé különböző 
vastagságú és átmérőjű műanyag gyűrű
ket ültetnek be, ezzel csökkentve a szaru
felszín görbületi sugarát a központi opti
kai zóna épen hagyása mellett. így a műtét 
után az optikai zóna tiszta, a postoperativ 
hegesedés okozta szaruhomályok a látó
élességet nem befolyásolják.

Az elkövetkező években várhatóan a re
fraktív sebészet új területei alakulnak ki. 
Előrelépés várható az időskori alkalmaz
kodóképesség-csökkenés, a presbyopia 
műtéti korrekciója területén is. Mivel ez a 
korral járó elváltozás minden 45 év feletti 
embert érint, az érdeklődés ez iránt a be
avatkozás iránt várhatóan nagyobb lesz, 
ezzel együtt nőhetnek gazdasági kihatá
sai. A műtét lényege, hogy igen kis, 2-3 
mm átmérőjű műanyag lencsét ültetnek 
be az optikai zóna felső felébe a cornea 
rétegei közé. A műtét eredménye hasonló 
a bifocalis szemüveg hatásához, a külön
böző fókuszú képek megszokása és elkü
lönítése az agy számára kb. 6 hónapot 
igényel. A beavatkozás kidolgozása jelen
leg is folyamatban van, a műtét után az 
operáltak nagy része a távoli látás kisfokú 
romlásáról, a közeli látás javulásáról szá
mol be.

A laseres refraktív sebészet jelenleg 
még csak az első generációs hardware-t 
használja. Az elkövetkező évtizedben e te
rületen is új technológiák fognak megje
lenni. A különböző refrakciós elváltozá
sok kezelésére valószínűleg különböző 
beavatkozási formák fognak kialakulni, 
ahogy nincs olyan cipő, amelyik minden 
lábhoz megfelelő lenne.

Deák György dr.

Cataracta-műtét és anaesthesia. Lalanne, 
B. és mtsai (Service de Réanimation poly
valent Hopital Saint-Joseph, Marseille, 
Franciaország) Presse Méd., 1996,25, 99.

Hatvanhat klinika, ill. kórházi osztály 
részvételével reprezentatív nemzeti felmé
rést végeztek arról, hogy hogyan történik 
ma egy cataracta-műtét.

A műtét technikáját illetően: a szemé
szek 71%-a dominálóan phakoemulsi- 
ficatiót végez, melynek előnye a kicsi seb s 
ezért elhanyagolható az astigmia. Az ere
deti extracapsularis hályogkivonást több
nyire csak várhatóan nagy és kemény len
csemag esetében alkalmazzák. Luxált és 
subluxált lencsék esetében azonban to
vábbra is az intracapsulis módszer a köve
tendő. Az optikai rehabilitációt rutinsze
rűen az intraocularis műlencse biztosítja.

Ami az anaesthesiát illeti: az operatőrök 
91%-a a helyi érzéstelenítést részesíti 
előnyben. Egyetlen osztályon sem egyed
uralkodó az általános anaesthesia. A helyi 
érzéstelenítés területén az utóbbi években 
a retrobulbaris anaesthesiát a peribul- 
baris váltotta fel. A szemészek többsége, 
66 közül 50, a műtétek 90-100%-ában ez 
utóbbit alkalmazza. Altatás előtt a meg
kérdezettek fele hypotonizálást nem vé
gez. A többiek acetazolamid vagy manni- 
sol adása után ballonos oculopresszort 
helyeznek fel.

Összegyűjtötték a helyi érzéstelenítés 
ellenjavallatait. Ezek a következők; 1. ha a 
beteg ehhez nem járul hozzá; 2. gyermek 
és fiatal felnőtt korban (15-18 év); 3. ha a 
hátonfekvés nehéz vagy lehetetlen (arth
rosis); 4. előrelátható kooperációs nehéz
ségek esetén (nyelvi nehézség, süketség, 
szorongás, debilitás, psychopathia); 5. ál
talános betegségekben (chronicus ob
structiv légzési elégtelenség, véralvadási 
zavar, dekompenzált cardiovascularis be
tegség); 6. szemészeti betegségekben 
(nagyfokú myopia, monophthalmia); 7. ha 
a műtét előreláthatóan hosszabb (30-45 
percnél); 8. ha már egyszer sikertelen volt 
a helyi érzéstelenítés.

Ha a műtét közben csökken a helyi an
aesthesia hatásfoka, az esetek 32%-ában 
kiegészítő sedativumokat adnak. A perope
ratív sedálás létjogosultsága azonban vita
tott, mert légzési depressziót, ill. paradox 
izgatottságot okozhat.

Az ambuláns cataracta-műtét -  Ameri
kával szemben -  Franciaországban még 
nem annyira elterjedt. A szemészeknek 
csak 16,7%-a részesíti előnyben. Ilyenkor 
kizárólag helyi érzéstelenítés történik.

Gábriel István dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érintő 
kérdésekről. Neurotechnika Németor
szágban a vakok kezelésében. (Szerkesz
tőségi cikk): Der Spiegel, 1996,10,188.

A neurotechnikát alkalmazták már eddig 
pl. a szívritmusszabályozókban és a belső 
fület pótló protézisekben. Ebben az évben 
a hannoveri vásáron mutatták be az első, 
alig rizsszemnyi méretű chipet, amelyet 
már kimondottan arra a célra állítottak 
elő, hogy az erősen csökkentlátás bizo
nyos eseteiben (például pigmentsejtes 
ideghártyai elfajulásban), vagy a vakság 
bizonyos típusaiban ismét látási benyo
másokat közvetítsen az ideghártya ép ma
radékán keresztül az agy látóközpontjába. 
Ezt a programot Németországban a bonni 
Kutatási Minisztérium támogatja anyagi
lag. A chip pótolná az ideghártya bizonyos 
funkcióit és a terv szerint a jövőben bizo
nyos esetekben az ideghártya alá, míg más 
esetekben az ideghártya fölé, azzal kon
taktust teremtve építenék be. A chip tehát 
elektromosan ingerelné az erősen csök
kentlátók és vakok maradék, ép ideg
hártyai elemeit. Hasonló chipeket az USÄ- 
ban már ültettek be macskáknak és az ún. 
VEP, azaz az agyi elektromos tevékenység
nek látási ingerek hatására bekövetkező 
változásaival kimutatták, hogy ezek bi
zonyos korlátok között működnek is. Nem 
valószínű azonban, hogy egy ilyen mes
terséges chip és az ideghártya kapcsolata 
tartós maradhat. A tervek szerint 4-5 év 
múlva fognak Németországban ott tarta
ni, hogy az első speciális chipet embernek 
beültetik.

[Ref: E cikk szemorvos referense hosz- 
szabb ideje foglalkozik azzal, hogy a lát
ható világgal kapcsolatos információkat 
hogyan lehetne az erősen csökkentlátók
nak és a vakoknak tolmácsolni. A régebben 
végzett orvosok még nem tanultak arról, 
hogy az emberi ideghártya nem csupán
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egy ingertovábbító, elektromos „kábelrend
szer”, hanem maga is egy bonyolult 
számítógép, azaz már az ideghártyában 
megkezdődik a látási ingerek bizonyos fokú 
kiértékelése. Ebből következik, hogy ameny- 
nyiben az ideghártyát egy akármilyen chip- 
pel; azaz egy mini méretű kis komputerrel 
elektromosan ingereljük, azzal kb. ugyanaz 
érhető el, mintha a személyi számítógépünk 
chipjeinek hibáját úgy próbálnánk kiiktat
ni, hogy a számítógép valamelyik vezetékét 
kívülről, elektromosan „piszkálgatnánk”. 
Egy ilyen „piszkálgatásnak” az lenne a 
várható következménye, hogy a számító
gépünk képernyőjén bizonyos rendszer 
szerint villogások lépnének fel. Termé
szetesen bizonyos tanulási, megszokási idő 
után képesek lennénk elsajátítani, hogy en
nek a kezdetben zavaró villogásnak mi is a 
jelentése. A referált cikkben vázolt „látó 
chip”-től sem várható több, mint az agyban 
bizonyos „villogás” érzésének kiváltása, 
amit mindenki megtapasztalt már, amikor 
a szemeit dörzsölgette. Egy ilyen mikrochip 
emberbe ültetése, akár az ideghártya alá, 
akár az ideghártya fölé csak rendkívül de
struktív mikrosebészeti beavatkozással 
lehetséges, azaz a fentiekben leírtak hatása 
legjobb esetben is csak átmeneti lehet. Az 
ezzel régen és ma foglalkozó tudósok ál
talánosan elfogadott álláspontja szerint 
„gép”, azaz esetünkben egy mikrochip és az 
emberi agyszövet, a példánál maradva az 
emberi ideghártya nemcsak ma, de e jövő
ben sem lesz összekapcsolható -  bár ilyen 
jellegű humanoidok gyakran szerepelnek a 
sei-fi filmekben. Ha ez valaha sikerülne az 
emberiségnek, ez azzal a következménnyel 
is járna, hogy egy ember mintegy a „gépbe”, 
azaz egy kellően bonyolult számítógépbe 
„költözhetne” és újszerű „élete” így mester
ségesen tetszőlegesen meghosszabbíthatóvá 
válna. A mesterséges intelligencia, azaz az 
emberi gondolkodásra jellemző folyamatok 
számítógépes modellezése, így a látás, vagy 
az ideghártya bizonyos komplexitású mo
dellezése természetesen lehetséges, amellyel 
hazánkban Roska Tamás és Hámori József 
foglalkozik. „Mesterséges ideghártya”, akár 
mikrochip méretben tehát már előállítható, 
de nem csatlakoztatható eredményesen és 
tartósan az emberi agyszövet valamelyik 
részéhez, például az ideghártyához. A cikk 
referense számára az utóbbi évek újszerű 
tapasztalata volt az is, hogy igen erősen 
csökkentlátók is képesek maradék látásukat 
bizonyos gyakorlatok végzésével rendkívüli 
mértékben megjavítani, ami az agyunk jól 
ismert plaszticitásának további bizonyíté
ka. Az objektív, természettudományos gon
dolkodásra nevelt orvos számára hi
hetetlennek hangzik, mégis meg kell em
líteni azt a tényt is, hogy igen sok vak hal
lása segítségével ugyancsak képes tárgyakat 
és formákat azonosítani és ez a képesség is 
tanítható, tanulható.]

Dervaderics János dr.

SZEXOLÓGIA, SZEXUÁLPATOLÓGIA

A szexológia történelme. Waynberg, J. 
(Inst, de Sexologie F-75003 Paris, rue 
Chariot 57) Sexualmedizin, 1995,17, 259.

Kereken 100 éve annak, hogy forradalmi 
változás következett be a szexualitás meg
ítélésében, amennyiben ez humánusabb 
lett, mégpedig alig egy évtized alatt. Hoz
zájárultak e fejlődéshez a szabadság- és 
emancipációs mozgalmak, valamint az 
osztályharc (Marx) is.

Míg korábban a családok nemi életét az 
egyház és a politika irányította, a pionírok 
(Moll, Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld) 
a homoszexualitás és a perverziók meg
ítélését kérdőjelezték meg, az egész szexu
alitást nem élettani folyamatnak tekintet
ték.

Ez az óriási fejlődés német nyelvte
rületen indult ily nagy erővel, ezt azonban 
a nácik 1933. május 6-án megsemmisítet
ték. A II. világháború után az USA-ban 
virágzott fel ismét a szexológia (Kinsey, 
Masters-Johnson).

Mi a helyzet ma? 1933 óta nem sok a 
javulás, mert még mindig erősen kötődik 
az orvostudományhoz, mintha „betegség” 
lenne a lényeg. Igaz ugyan, hogy sok újat 
tudunk ma már az élettani-biológiai szex
folyamatokról, közbeszólt az AIDS is, fej
lődött a reprodukciós medicina, de még 
élnek a régi magatartásmodellek, erkölcsi 
normák. így kérdés, hogy ha Ivan Bloch 
feltámadna, meg lenne-e elégedve a hala
dással?

Aszódi Imre dr.

Iskolai szexnevelés. Mellanby, A. és mtsai 
(Dep. of Child Health, Post Graduate 
Medical School, University of Exeter, 
Exeter EX2 5SQ, UK): BMJ, 1995,311,414.

Ügy tűnik, hogy szinte világszerte fel
merül az igény a szexuális nevelésre és 
ebben -  akarva, nem akarva -  az iskolák
nak kiemelkedő jelentőségük van. Az is
kolai foglalkozás azonban egyetlen orszá
gon belül sem „kötelező” és egységes, 
többnyire egyéni kezdeményezésen alap
szik.

A szexuális magatartás befolyásolásá
nak az „eredménye” a dolog természetéből 
adódóan csak jóval később mérhető le ér
demlegesen, de a rövid távú megítélés is 
több a semminél.

A szerzők kidolgoztak egy általuk a 
szokásosnál jobbnak tartott módszert és 
azt, hogy ez valóban hatékonyabb a koráb
biaknál, a hagyományosnál, be is kívánják 
bizonyítani. A mintába 12-16 év közötti 
gimnazisták kerültek, összesen 8000-en és 
közülük közel 1200 kapott felvilágosítást 
az új módszer szerint.

Ezen új módszer lényege: orvoson és 
nevelőn kívül a nevelendőkkel hasonló 
korú diákot előre kiképeztek és utána ez a 
diák is tartott órákat. [Ref: Simon prof. 
szerint is hatékonyabb a fiatalok bevonása 
a felvilágosításba, bár ő orvostanhallgató
kat képez ki erre és küldi őket a gimnáziu
mok felsőbb osztályaiba.]

Az újítók úgy gondolják, hogy a kortárs 
aktivitásának az az előnye, hogy ez a for
ma újszerű a diákok számára és mivel „kor
társak”, szabadon lehet velük vitatkozni, 
netán jobban is hisznek nekik, mint az 
idős bácsiknak, néniknek.

Ahhoz, hogy a felvilágosítás eredménye

mérhető legyen, tudni kell, hogy mi a kiin
dulási helyzet és a későbbi státust ezzel kell 
összehasonlítani egyfelől, másfelől pedig 
ugyanilyen felmérést kell végezni a hagyo
mányos módon informált osztályokban is.

Módszerük a kérdőíves felmérés volt, 
mégpedig olyan formában, hogy összeve
tették a felvilágosítás előtti helyzetet az 
egy, ill. két évvel későbbi szituációval.

A kérdések lényegileg véleménykuta
tási jellegűek voltak és a szexuális életvi
telre vonatkoztak. Természetesen a vizs
gálóban is felmerült a kérdés, hogy meny
nyiben igazak a válaszok, ezért néhány 
lényegileg közömbösnek tűnő, de konkré
tan meghatározható kérdést is „becsem
pésztek” (pl. hány testvére van?, van-e idő
sebb testvére?).

A kapott információk alapján azt a kö
vetkeztetést vonták le, hogy módszerük 
hatékonyabb a hagyományos felvilágosí
tásnál, mert

-később kezdték el a közösülést a 
komplex felvilágosításban részesültek;

-  többen jöttek arra rá, hogy a partner- 
kapcsolat tartósságát nem kizárólag az 
befolyásolja, hogy közösülnek-e;

-többen megtanulták az „elhárítás” 
technikáját;

-  többen adtak helyes választ a fogam
zásgátlással és a nemi úton terjedő beteg
ségekkel kapcsolatban.

[Ref: A referálóban hiányérzetet kelt, 
hogy nincs szó a cikkben arról, hogy akik 
nemi életet éltek, milyen gyakorisággal al
kalmaztak valójában megbízható fogam
zásgátlási módszereket, különösen a leg
első közösülés alkalmával és hogy vajon 
hány nem kívánt terhesség jött létre. Pedig 
ez is legalább olyan fontos paraméternek 
tűnik, mint a hymen épsége.]

Aszódi Ágnes dr.

Van-e kapcsolat a szexuális felvilágosítás 
és a korai szexuális élet között? Wellings,
K. és mtsai (Dep. of Public Health and Po
licy, London, School of Hygiene and Tro
pical Medicine, London WC1E7HT): BMJ, 
1995,311, 417.

Az első szexuális kapcsolat létrejöttének 
ideje egyre korábbra tevődött az elmúlt év
tizedekben, ezért a szerzők arra keresték a 
választ, hogy vajon van-e kapcsolat a 
szexuális felvilágosítás és a coitarche ideje 
között.

Angliában 18876 férfit és nőt interjú- 
voltak meg 1990 májusa és 1991 novembere 
között -  személyes beszélgetés és kérdőív 
kitöltése segítségével -  akik életkora 16-59 
év volt. A válaszadási ráta 65% volt. A 
kérdések a következőkre vonatkoztak:

- a  coitarche ideje akár más-, akár azo
nos neművel,

-  kitől szerezte a szexuális életre vonat
kozó információit,

-  melyikből tanult a legtöbbet.
A coitarche átlagideje a 16-19 éves nők

nél 1990-ben 17 év, míg az 55-59 éve
seknél, 4 évtizeddel korábban, 21 év volt. A 
férfiaknál csak 3 év volt ez a különbség.

A 16-19 éves nők 18,7%-ának 16 éves 
kora előtt volt az első szexuális kapcsola
ta, míg az 55-59 éves nők esetében ez csu-
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pán 1%-ban fordult elő. Férfiaknál ugyan
ezen arányok 27,6%, ill. 5,8%.

A legtöbb embernél nem az iskolai órák 
jelentik a szexuális információk szerzé
sének fő forrását. A többség ma is bará
taitól szerzi az ismereteket, bár a fiatalabb 
korcsoportban ez valamivel kevesebb 
(nőknél 27,4%, férfiaknál 37,4%), mint az 
idősebbek között (40,5%, ill. 56,9%). 
Vagyis az iskolai felvilágosítás a fiatalab
bak körében -  különösen a fiúknál -  egy
re nagyobb szerepet játszik: idősebb fér
fiaknál 7,9%, fiatal fiúknál 27,2%, míg 
ugyanez nőknél 28,8%, ill. 19%.

Az információit a fiúk 5%-a és a lányok 
17%-a, míg a férfiak 1,8%-a és a nők 9,9%- 
a kapta az anyjától.

Apját és a médiát a válaszadók csupán 
5%-a jelölte meg információforrásként.

Az egész minta 2h -a gondolta úgy, hogy 
az első közösüléskor nem volt kellően 
felvilágosítva. A várttal ellentétben a fiata
labbak között nem voltak nagyobb arány
ban azok, akik úgy gondolták, hogy „eleget 
tudtak”.

Arra a kérdésre, hogy kitől szerettek 
volna többet tudni az első együttlét előtt, 
életkortól függetlenül a nők 35,2%-a és a 
férfiak 51%-a az iskolát jelölte meg. Azok 
között a fiúk között, akik az iskolában sze
rezték ismereteiket, valamint akik vallá
sos nevelésben részesültek és iskolázot
tabbak voltak, kisebb valószínűséggel volt 
a coitarche 16 év előtt. A lányoknál ez az 
összefüggés nem ilyen egyértelmű. Ugyan
ez vonatkozik a fogamzásgátlásra is: ezen 
fiúk nagyobb valószínűséggel védekeztek 
az első alkalommal és többnyire condo- 
mot használtak.

Bár sokan az iskolai szexuális felvilá
gosítást teszik felelőssé a coitarche idejé
nek csökkenéséért, ez a vizsgálat egyér
telműen kimutatta, hogy azok között, akik 
az iskolában tanultak a szexuális kérdé
sekről, nemcsak hogy a 16 év előtti első 
szexuális kapcsolat létesítésének csökken 
a valószínűsége, hanem ők gyakrabban 
védekeztek ezen első alkalom során.

Aszódi Ágnes dr.

Tinédzser terhesség: a megszakítást vagy 
a kiviselést választók között végzett 
összehasonlító tanulmány. Pearson, V. A.
H., Owen, M. R., Phillip, D. R. és mtsai 
(Exeter and North Devon Health Autho
rity, Univ. of Exeter, England): J. R. Soc. 
Med., 1995,88, 384.

167 terhes tinédzser (13-19 év közötti) 
töltött ki kérdőívet, közülük 56,9% válasz
totta a megszakítást, a maradék 43,1 % vál
lalta a terhesség kiviselését. Az értékelés 
során kiderült, hogy csak 6 tinédzser ter
vezte terhességét, 73% el akarta kerülni a 
terhességet. 70%-uk használt valamiféle 
fogamzásgátló módszert. A megszakítást 
választók 80%-a egyedülálló vagy elvált 
volt, ebben a csoportban az óvszer hasz
nálata volt a gyakoribb, a terhességet vál
lalók között a tabletta. A megszakítást ké
rők a fogamzásgátlás módszereit a maga
zinokból, vagy az iskolában a tanártól ta
nulták, a terhességet vállalók gyakrabban 
mentek orvosi rendelésre, rendszeresen

jártak fogamzásgátlási tanácsért. Gyakran 
panaszkodtak a tinédzserek arról, hogy az 
orvoshoz fordulás ez ügyben nagyon kí
nos és zavaró.

A tanulmány megerősíti, hogy a fogam
zásgátló módszerek használata sikertelen 
volt. Ismert, hogy a szociális-demográfiai 
faktorok fontosak a terhesség megtartásá
val kapcsolatos döntésben. A tinédzser 
terhességek száma magasabb a szegé
nyebb területeken, a terhességmegszakí
tás a gazdag területeken gyakoribb. Szo
ciális és szülői nyomás is közrejátszik az 
eredményben. Az abortus az idősebb 
egyedülállóknál még mindig valószínűbb.

A tanulmány rámutat, hogy a fogam
zásgátlással kapcsolatos ismeretek fő for
rása az iskola, mely minőségben elmarad 
az orvos adta tanácsoktól. Az iskola főleg 
az óvszer használatára és a természetes 
módszerekre tanít, melyek kevésbé meg
bízhatóak, rendszertelen használatuk fo
kozza a hibalehetőséget. A tinédzser ter
hesek döntő többsége nem védekezik, 
ugyanakkor rendszeres szexuális életet él. 
Ha növekedne az orális fogamzásgátlást 
választók száma, csökkenne a tinédzserek 
fertilitási aránya, a megbízható fogam
zásgátló tabletták használatával csökken
ne a tinédzser terhességek száma. Külö
nösen 16 év alatt, amikor szinte alig van 
fogamzásgátlás, ezen terhességek több
sége megszakítással végződik.

Bóna Renáta dr.

A kielégítetlen gyermek utáni vágy. Geis- 
hövel, F. (D-79 098 Freiburg. Kaiser-Joseph 
Str. 168.): Sexualmedizin, 1995,17,227.

A vezércikk szerzője szerint a nem kívánt 
gyermektelenség a szoros értelemben vett 
orvosi kérdésen felül mindinkább tár
sadalomorvosi probléma is. A nők nyuga
ton a tanulmányuk befejezése után hiva
tásukban óhajtják önmagukat megvalósí
tani, ezért aránylag nem fiatalon szülik 
meg első gyermeküket. Ezen kívül több 
idő telik el a partnerkereséssel addig, 
amíg végre kiköt egy fix partnernél. 
A gyakori válás miatt pedig nő a második, 
fix kapcsolatok száma, s ilyenkor ismét 
fellép a gyermek utáni vágy.

A szülészet a többi orvosi szakmától, -  
amely főleg reparál -  eltérően, új élet vi- 
lágrajöttét segíti.

A reprodukciós medicina is a többitől 
eltérő diszciplína, mert a gyermektelenség 
„betegségét” gyógyítva új élet keletkezését 
segíti elő s így korszerű, liberális és hu
mánus szakma, hisz jellemző rá a házas
pár és az orvos közötti partnerségen épü
lő interakció.

Aránylag könnyebben érthető-indo- 
kolható, ha valaki nem akar szülni, mint 
az, ha mindenáron szeretne. Ez utóbbi in
doka érzelmi-lelki-vallásos jellegű.

Az egyes problémák nehezen hozhatók 
közös nevezőre. Azért, mert Angolában a 
túlnépesedés a gond, a német pár még tö
rekedhet arra, hogy meddőségét kezeljék, 
de Németországban épp úgy kell segíteni 
azon, aki terhességmegszakítást kér, mint 
azon, aki meddősége miatt szenved. Ezért 
is kifogásolható egyes nőszervezetek ál

láspontja, mely szerint támogatandó az 
abortus (az én testem az enyém) és elve
tendő a „gyermekcsináló” -  sterilitást ke
zelő -  orvos és ezt igénybe vevő nő egy
aránt. Épp így helytelennek tartja a szerző 
azt is, ha egyesek helytelennek tartják a 
reprodukciós medicinát, mert nem sza
bad a természet, vagy az isten rendelteté
sén változtatni, hagyjuk őket szenvedni.

Aszódi Imre dr.

A prostitúció magatartásbiológiai aspek
tusa. Jendrosch, T. T. (Wirtschaftspsycho
logische Beratung D-4281 Haan. Ohligser 
Str. 11.) Sexualmedizin, 1995,17,244.

A becslések szerint Németországban 
mintegy 60 000 prostituált van. Napi 3-4 
ügyféllel számolva, ez naponta 200000 
ügyletet jelent, tehát naponta 30 millió 
márkát költenek erre a férfiak, tehát felet
te jól keresnek e hölgyek.

Az a magyarázat, miszerint a férfiak 
„ösztöneik kielégítése” céljából veszik 
igénybe e szolgáltatást, nem tűnik kielégí
tőnek, hisz az onania is ezt szolgálja és ol
csóbb (a legolcsóbb nő is 100,- DM). Való
szerű, hogy „kézzel fogható” szexuális 
partner az igény és így minden bizonnyal 
pszichoszociális szempontok is szerepet 
játszanak, nemcsak orgazmust igényelnek 
a férfiak, hanem -  ha csak pillanatnyi de 
jelenlévő -  szociális, testi közelséget, szo
ciális partnert, szeretet-félét is. Bonyolítja 
az eligazodást az is, hogy olyanok is pros
tituáltakhoz mennek, akiknek van partne
rük. Ezek lehet, hogy valami „új”-ra vágy
nak (neophylia), amit a társuknál nem 
találnak (fiatalság, kéjelgés stb.). A „más” 
környezet is csábító lehet, mint ahogy a 
tiltott dolog is az. (Lehet, hogy nem lenne 
olyan vonzó, ha nem lenne tilos.) Az is 
szempont lehet, hogy „otthon” nem lehet/il- 
lik bizonyos praktikákat (orális stb.) meg
mondani, véghezvinni. A prostituált néha 
az „álomnőt” testesíti meg, aki gyöngéd, 
tapasztalt, kedves, empátiával rendelke
zik, vágyaikat kitalálja stb., tehát a kliens
re összpontosítja tevékenységét. Nem is 
beszélve arról, hogy „otthon” sokan nem 
tudják szado-mazochista és egyéb perverz 
vágyaikat kielégíteni és egyes prostituál
tak épp ilyenekre specializálták magukat.

Feltételezhető, hogy amíg a szociális 
keretek, kultúránk nem változik, a pros
titúció ventil-szerepe életben fog marad
ni, megmarad a szexuális igények piaci sza
bályokon nyugvó szerepe.

Az egyik neves reklámügynökség -  a 
hamburgi Springer & Jakobi -  és a prosti
tuáltak szövetségének az ügynöksége kö
zös hirdetési kampányt szervezett azzal a 
céllal, hogy a prostitúció imázsát emelje. 
Ez adott alkalmat a szerzőnek arra, hogy e 
témával foglalkozzon.

Néhány reklámképet is mellékel a 
cikkhez. Egymás mellett látható ezeken 
egy férfi és egy -  láthatóan magát áruló -  
nő. Egy katonás férfit ábrázoló kép felett a 
felirat: nálam minden strammul áll, a női 
képen: nálam is. A szaxofont fúvó férfi 
felett a felirat: ez ördögien fújja, a nő felett: 
ő is.
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SKAT VÁKUUM

Mit választott 194/331 = 58,6% 110/331 =3,2
sikeres volt 159/194 = 82% 77/110 = 70%
az első alkalom után abbahagyta 42/194 = 21% 59/110 = 53,6%
6 hónap után abbahagyta 79/152 = 52% 6/51 = 11.8%
megelégedett 65/73 = 89% 43/45 = 95,6%
a kezelés ára 1560,-DM 700,-DM

Talán nem felesleges azt is megjegyez
ni, hogy a prostituáltaknak szervezetük 
van s a tagok foglalkozását magyarán fo
galmazzák meg. A plakáton szerepel egy 
kis vignetta a kövekező szöveggel: „Pros
titúció. Minden második ember igénybe 
veszi a szolgáltatásainkat. Milyen jó lenne, 
ha ezt nyíltabban tehetnénk és bennünket 
el is ismernének, hogy eredményesebb le
gyen az együttműködésünk.”

[Ref: Talán nem felesleges mindehhez 
ma és hazánkban még azt is hozzáfűzni, 
miszerint pár évvel ezelőtt -  emlékezetem 
szerint Frankfurtban -  egyidőben rendez
tek gyűlést a szexológusok és a prostituál
tak szövetsége és a szexológusok ex catedra 
üdvözölték az ősi mesterség képviselőit, 
akik tüntettek is elismertetésükért, hogy 
épp úgy lehessen nekik is adót fizetni és 
nyugdíj- és betegségbiztosítást kötni, mint 
más dolgozóknak. Mindez talán azért is 
érdekes „most és itt”, mert úgy tudom, mi
szerint hazánkban sem bűncselekmény a 
prostitúció, de még vétség és mint ilyen, 
nem egyértelmű a helyzetük. Ha státusuk 
tisztább lenne, talán kevesebb bűncselek
ménnyel párosodna, s emelkedne az adó
bevétel is.]

Aszódi Imre dr.

A sterilitás pszichoszomatikus aspektu
sa. Kentenich, H., (Univ. Klinik. D-14059 
Berlin. Charlottenburg. Pulsstr. 4-14.): 
Sexualmedizin, 1995,17, 279.

Napjainkra a reprodukciósmedicina oly 
sokat fejlődött technikailag, hogy sokszor 
sikerül oly esetekben is a kezelés, ame
lyekben korábban nem volt semmi re
mény. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, 
hogy az orvos szinte mechanikusan el
végez minden olyan beavatkozást, ami az 
adott esetben indikáltnak tűnik.

A szerző éppen ezért arra hívja fel a fi
gyelmet, hogy a meddőség pszichés vo
natkozásáról sem szabad megfeledkezni, 
hiszen e tény tudatosulása sokszor teremt 
a párkapcsolatban krízishelyzetet, s ezt a 
„kívánt” terhesség elérése nem mindig 
oldja meg, ezért pszichológiai módszerek
kel is szinte minden esetben foglalkozni 
kell a párral. Arra sem biztosít az orvos 
minden esetben lehetőséget a párnak, 
hogy önmaga döntse el azt, hogy milyen 
kezelésnek veti alá magát.

Ezért elengedhetetlen, hogy minden 
beavatkozás előtt minden pár korrekten 
legyen felvilágosítva arról, hogy milyen 
lehetőségek közül választhat, melyiknek 
mi a prognózisa és veszélye, miközben 
pszichoterápiásán közelítse a beteget és 
vesse fel annak a gondolatát is, hogy a 
steril nem „köteles” kezeltetni magát, s 
adoptálhat is.

Aszódi Imre dr.

A házastárs megerőszakolása. Gödtel, R. 
(D. 66869 Kusel): Sexualmedizin, 1995,17, 
291.

Nem a „természet”, hanem a kultúra-civi

lizáció a felelős azért, hogy a szép remé
nyekkel induló házasság elromlik, a har
móniát erőszak váltja fel. Ebben talán sze
repet játszik az is, hogy a patriarchátus 
kora elmúlóban van és a férfi nehezen tole
rálja, hogy a nőnek is lehet „önbecsülése”, 
s ennek elviselésére gyenge.

A szerző szerint Németországban 4,5 
millió férfi veri a feleségét és 2,5 millió 
meg is erőszakolja, azaz minden ötödik fe
leséget legalább egyszer közösülésre kény- 
szerített a férje.

A jogászok szerint aligha fognak a nők 
feljelentést tenni -  ha erre a törvény lehe
tőséget is ad majd -, mert a gyengék to
vább fognak tűrni, egyesek elválnak, má
sok pedig azért maradnak, mert a házas
ság adta szociális státusukat nem akarják 
feladni, nem is beszélve arról, hogy a „tet
tet” szinte lehetetlen bizonyítani.

Jó megoldásnak tűnik a pszichoterápia, 
mégpedig a férj kezelése abban az irány
ban, hogy konfliktusát -  gyengeségét -  ne 
erőszakkal oldja meg. A feleség pszicho
terápiája sokkal bonyolultabb kérdés, 
mert az együttérzés csak a további „tűrés
re” ösztönöz. Aki nem akar többet áldozat 
lenni, az vegye a kezébe saját sorsa irá
nyítását.

A szexuálterápia alapelve -  a párterápia 
-  ilyenkor szinte kivihetetlen és ered
ménytelen.

[Ref: A cikkből -  a sorok között -  az ol
vasható ki, hogy egy ilyen törvény lényegi
leg nem sokat segít, tehát minek?]

Aszódi Imre dr.

Az erekciós zavar kezelése. Fedel, M. és 
mtsai (Humboldt Univ. Urolog. Klinik. D- 
13344 Berlin. Augustenburger Pl. 1.) 
Sexualmed., 1995,17, 236.

Az USA-ban végzett felmérések szerint a 
40-70 éves férfiak fele valamilyen mérté
kű erekciós zavarban szenved.

A szervi alapon fellépő probléma ese
tén leggyakrabban két módszert alkal
maznak: a SKAT-ot (a beteg önmagának 
adott intracavernosus injekciót) és a Vá- 
kuum-ot (egy plasztik- vagy üveghen
gerbe vezetik be a penist és vákuumot 
teremtenek egy pumpával, ami a vér be
áramlását segítve, erectióhoz vezet. Azért, 
hogy ez az állapot kellő ideig fennálljon, a 
penis gyökerét egy speciális gumigyűrű 
leszorítja). Mindkettőnek van előnye és 
hátránya.

Korábban SKAT céljára Papaverint, ill. 
Papaverin-Phentolamin keveréket alkal
maztak, újabban pedig a Caverject elne

vezésű PGEi prostaglandin származékot, 
mert ez kevesebb mellékhatással jár.

A szerzők 1992-1994. között 331 bete
get kezeltek (átlagéletkoruk 50,2 év volt), 
megfigyeléseiket egy táblázatban foglal
ták össze:

Csodaszer tehát nincs, számos körül
ménytől függ, hogy ki melyiket választja 
és milyen gyakorisággal tart ki, ill. melyik 
milyen mértékben hatásos. Fontos azon
ban, hogy kellő felvilágosítás után a beteg 
válasszon. Ebben nyilván szerepet játszik 
a kezelés költsége is. A mellékhatások gya
korisága csekély, ennek ellenére elenged
hetetlen, hogy mindegyikről kapjon a 
beteg információt és arról is, hogy ilyen
kor mikor és hová forduljon.

Kiemelik a szerzők, hogy mindkét mód
szer költségeit a biztosító támogatja.

[Ref: aktuális a cikk ismertetése azért 
is, mert hazánkban is forgalomba került a 
Caverject injekció és egyes szexüzletekben 
kapható valamilyen vákuumfelszerelés, de 
az nem olyan jó, mint az eredeti, nincs 
nyomásmérő rászerelve.]

Aszódi Imre dr.

A SKAT helye az erekciózavarok kezelé
sében. Mattarelli, G. (Rologie FMH CH- 
4410 Liestal. Hammerstr. 5.): Sexual
medizin, 1995,17, 268.

Az erekciózavar valójában sokkal gyako
ribb, mint azt feltételezzük, mivel nem 
mindenki fordul ezért orvoshoz. A szer
zők eltérő gyakoriságban tulajdonítják e 
panaszt pszichés és/vagy szervi eredetű
nek, de mindkét csoportban manapság 
„divat” a SKAT, tehát az, hogy a beteg ön
magának ad vasoactiv injekciót a barlan
gos testbe. Legelőször Papaverint hasz
náltak, ma pedig egy prostaglandin ké
szítményt, s ez utóbbi sokkal kevesebb 
szövődménnyel jár. Fontos, hogy az orvos 
megfelelően megtanítsa a beteget az in
jekciózás technikájára és felhívja a figyel
met, hogy priapismus esetén idejében for
duljon orvoshoz. E módszer jó terápiás 
hatású mindkét esetben és bizonyos dif
ferenciáldiagnosztikus segítséget is jelent. 
Így ma már ritkábban alkalmazzák az in
vazív vizsgálatokat és érsebészeti beavat
kozásokat, ill. ezekre csak a SKAT alapján 
kiválogatott esetekben kerül sor.

A cikk kommentárja (Wylegalla, R.) fel
hívja a figyelmet arra, hogy SKAT esetén is 
fontos a partner bevonása, mert szervi 
eredet mellett is fontos a pszichés mo
mentum s e tekintetben a partner hozzá
állása kiemelkedő jelentőségű.

Aszódi Imre dr.
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Sperma-út rekonstrukció. Wagenknecht,
L. W. (D-20148 Hamburg Mittelweg 18): 
Sexualmedizin, 1995,17,298.

A sperma útjának az elzáródása bekövet
kezhet gyulladás következtében (többnyi
re az epididymovasalis átmenet helyén), 
ductus-aplasia miatt és sterilizálást kö
vetően.

A szerző 15 év alatt igen sok ilyen mű
tétet végzett és az e téren nyert tapaszta
latait foglalja össze.

A rekonstrukció indikált, ha kétszer 
azoospermia mutatható ki, nincs hormo
nális elváltozás és retrogád ejakuláció. 
Epididymovasostomiát 642 ízben végzett, 
mégpedig főleg gyulladást követő elzáró
dáskor és fejlődési rendellenesség miatt. 
Eredmény akkor várható, ha a tervezett 
anastomosis helyén élő spermatozoonok 
-  vagy legalább azok töredéke -  mutatha
tók ki (327 eset). Meghatározó az anasto
mosis helye: ha ez a fej, nem várható ered
mény (csak átjárhatóság), ha a fej-test 
határ, 32%-os, ez alatt 52%-os a siker.

Vasovasostomiát 724 ízben végzett. Ha 
a sterilizálást követő 5 éven belül került 
erre sor, 92%-ban értek el átjárhatóságot 
és 74%-ban terhességet. Ha több, mint 5 év 
telt el, az eredmény rohamosan romlik, 
sok szerző szerint 10 év után nem is ér
demes hozzákezdeni. Lényeges a műtéti 
technika: több sikert lehet elérni, ha két
soros a varrat és ragasztószert is használ
nak. A terhesség sokszor csak pár év múl
va következik be. A műtét átlag 2 órát tar
tott. A műtét után 6 héttel, ill. 3 hónappal 
végzett spermavizsgálat sokszor mutatott 
oligo-astheno-teratospermiát.

Reoperációt 42 ízben végeztek és az 
ekkor eltávolított anyag szövettani vizs
gálata varrat- és spermagranulomát, elzá
ródott utat mutatott. A terhesség elmara
dásának az oka lehet a rossz spermato- 
gramm és a szabaddá tett út újraelzáró- 
dása is, de szerepet játszhat ebben a gyul
ladás és a nő fogamzóképességének a 
csökkenése is.

A műtét technikája az idő folyamán 
változott (mikrosebészet, varróanyag, ra
gasztó stb.), de technikai ok miatt néha 
3-4 órát is eltart a beavatkozás. Jobbak a 
remények, ha az intraoperative végzett 
spermavizsgálat eredménye jobb, vala
mint ha legalább az egyik oldalon sikerül 
az anastomosist a megfelelő helyen elvé
gezni.

Néha a herét fel kell hozni az inguinális 
tájra és ez eredményes is lehet. Ha a duc- 
tusból nagyobb rész hiányzik, alloplasti- 
cus spermatokele készíthető. E megoldá
sok több sikerrel kecsegtetnek, mint az 
egyesítendő szövetek túlzott megfeszítése.

Sok függ az operatőr jártasságától is.
[Ref: Hazánkban még aránylag keve

sebb ilyen beavatkozás történik, így csak 
kevesen rendelkeznek megfelelő jártasság
gal és nincs mindenütt mikrosebészeti mű
szerezettség. Ezért talán jobb lenne az ilyen 
eseteket centralizálni. De a műtéti technika 
„gyakorolható” úgy is, hogy a bármi miatt 
eltávolított készítményen gyakorolhatnák 
az anastomosis készítését.]

Aszódi Imre ár.

Mikor indikált a körülmetélés? Bülow, H. 
(Urolog. Klinik. Krankenhaus Leopoldina 
D-97419 Schweinfurt): Sexualmedizin, 
1995,17, 306.

Orvosi szempontból akkor indikált a 
gyermek circumcisiója, ha phimosisa van, 
vagy recidiváló balanoposthitise.

Csaknem minden újszülöttnek van phi
mosisa -  tehát ez élettani jelenség, ami 
idővel csökken és 17 éves korban csak 1%- 
os gyakoriságú. Gyakran keletkezik bala
noposthitis és ez pedig hegesen gyógyulva 
tovább szűkít. Újszülöttkorban tehát nem 
indokolt e beavatkozás, az USA-ban mégis 
80%-ban végzik nem-vallási ok miatt, 
inkább „szokásból”, mégpedig többnyire 
az anya kívánságára a legváltozatosabb in
dokolások mellett. Ezen érvek közül kü
lön hangsúlyt kap a penis- és cervix-cc. 
megelőzése, ami igaz, de senki sem bizo
nyította még be azt, hogy a műtét haté
konyabb, mint a higiéné. Az USA Gyer
mekgyógyász Társasága szerint e beavat
kozás felesleges és nem is veszélytelen, 
ezért feltétlenül szükséges ez irányban is 
előre felvilágosítani a szülőket. Ugyanis - 
főleg izraeli megfigyelések szerint -  a 
húgyutak fertőződése a körülmetélteknél 
gyakori, mert az előbőr eltávolítása miatt 
a húgycsőnyílás jobban ki van téve a szék
lettel való megfertőződésnek.

Anyagi oka is van a gyermekkori cir- 
cumcisiónak. Ez az újszülöttkorban -  nar
cosis nélkül -  125 dollárba kerül, míg fel
nőtt korban -  narcosisban -  3000 dollárba.

Újabban megnőtt az igény a körül
metélés utáni rekonstrukciós műtétre is, 
különösen a homoszexuálisok soraiban, 
mert az előbőr hiánya zavarja a nemi iden
titásukat és a „csupasz” nem olyan „szép”.

Rituális célzattal nemcsak a zsidók és a 
mohamedánok végeztetnek körülmeté
lést, hanem sok afrikai primitív nép is -  
többnyire felnőtt korban és így sok szö
vődménnyel -, mégpedig főleg azért, mert 
a nem körülmetélt férfi házasságkötési esé
lye kicsi.

Sok afrikai országban hátrányos hely
zetben vannak a nem körülmetélt nők is, 
prostitúcióra kényszerülnek, mert kisebb 
értékűek.

[Ref.: Már korábban is referáltam ilyen 
esetekről az OH-ban és abban a cikkben 
arról is volt szó, hogy a Németországban 
élő vendégmunkás afrikaiak ott is elvé
geztetik leányaik körülmetélését.]

Aszódi Imre dr.

A férfi/nő transzszexuálisok orgazmus
készségének a biztosítása. Szalay, L. (Kli
nik f. Plastischechirurgie D-60 322 Frank- 
furt/Main Finkenhofstr. 15.): Sexual
medizin, 1995,17, 302.

A férfi/nő nem-átalakító műtétet együlés- 
ben végzik, amikor is a hüvelyt a herezacs
kó és a hímvessző bőréből alakítják ki és a 
húgycsövet megrövidítik. E nők is kelle
mesnek tartják a közösülést, de „igazi” 
orgazmust többnyire nem éreznek. Ezért a 
műtét technikáján változtattak és a hím
vessző makkjának egy részéből csiklót

képeztek s így már valódi orgazmust si
kerül biztosítani.

A szerző e módszert fejlesztette tovább 
alapos anatómiai tanulmányok alapján. A 
makk azon részéből képzi -  pontosan 
megadva az anatómiai szituációt -  a csik
lót, amely idegvégződésekben a leggazda
gabb és e terület érellátását igyekszik a ko
rábbi technikáknál jobban biztosítani. így 
már tökéletes az orgazmus.

Aszódi Imre dr.

RITKA KÓRKÉPEK

A Stewart-Treves-syndroma. Immunhisz
tokémiai tanulmány két eset kapcsán. Le
Bouédec, G. és mtsai (Centre Jean Perrin, 
F-63 011, Clermont-Ferrand Cedex 1.): 
Presse Médicale, 1995,24, 639.
Az immuno-hisztokémia megoldotta a 
Stewart-Treves-syndroma aetiopathoge- 
nesisének dilemmáját. Kiderült, hogy nem 
egy mamma eredetű cutaneo-brachialis 
anastomosisról van szó, mint azt az anti- 
cytokeratin antitest epithelialis markere is 
bizonyította, hanem egy krónikus lym- 
phooedemás bőrterületen kifejlődött pri- 
maer angiosarcomáról, amely válasz a 
kötőszöveti és endothelialis markerekre, 
mint az antivimentin antitestek és a Vill
ás anti-factor antitestek is.

Az 1. táblázattal és 2. ábrával szemlél
tetett immunhisztólogiai vizsgálatok ta
nulmányozásánál 5 antitestet használtak: 
anti-cytokeratin (KLi), anti-EMA (epi- 
thel-membran antigen), anti factor-VIII, 
anti-vimentin, anti-actin antitesteket. Az 
adatok összegzését egy táblázat mutatja 
be. A metastasisok mammáris eredetét cá
folta a két betegnél részben az epithelialis 
markerek negativitása, részben a kötő
szöveti és endothelialis markerek pozitivi- 
tása. A két beteg közül -  mint azt az anti- 
actin pozitivitása, illetőleg negativitása bi
zonyította -  az egyiknél lymphangio-sar- 
comáról, a másiknál haemangio-sarco- 
máról volt szó.

Az immunhisztológiai technikák lehe
tővé tették, hogy a malignus proliferáció 
két típusát elkülönítsék egymástól -  bár 
ezek a lymphadenopathiával összekötött 
mastectomia után egy lymphadeno-oede- 
matosus végtagon fejlődtek ki.

A leírt megfigyelésben a cutan tumort a 
cytokeratino-epithelialis marker negativi
tása eldifferenciálta a mammaris eredet
től, szemben az endothelialis markerek és 
VIII-as factor affinitásával, ami bizonyítja 
a vascularis kötőszöveti eredetet. Az im- 
munohisztokémia bizonyítékot nyújt a 
lymphangio-sarcoma mellett az első beteg 
esetében és a haemangio-sarcoma mellett 
a második betegnél az actin-marker nega
tivitása, illetőleg pozitivitása révén.

Difi. diagnosztikai problémák merül
hetnek fel a mellrák és a Kaposi-sarcoma 
esetében. A mellrák brachialis recidiváló 
metastasisai krónikus lymphadenomán 
egy pseudo-vascularis jelleget mutatnak. 
Az epithelialis metastasisok morpholo- 
giailag a bőrszövetben oedemás marad
ványokat tárnak fel, kiterjedt lymphás sta- 
sissal. A mammális tumor szövettani szer
kezete felismerhetetlenné válik. Az elekt
ronmikroszkóp lehetővé teszi, hogy ész-
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leljük a desmosomiás kapcsolatrendszert. 
Az immuno chemiás test egyszerűbb és 
gyorsabb az előbbi rendszernél, meg
erősítheti a metastasis diagnosisát, jelezve 
az anti-KLi és anti-EMA markerekkel a 
mamma neoplasmás sejtjeit. Ezzel ellen
tétben a VlII-anti-factor marker nem re
agál a neoplasmás sejtekkel.

A Kaposi-kór egy angio-sarcomatosu- 
sos proliferáció, semiológiailag közelebb 
áll a ST-hez, nosologiailag azonban külön
bözik, immuno-hisztokémiailag is, mert 
csak ritkán lehet a fusiformis sejtekben 
VIII-as faktor és UEA 1 markerek poziti- 
vitását felfedni, annak ellenére, hogy való
színűleg endothelialis sejtekről van szó. A 
ST prognosisa nagyon lesújtó -  kezelése 
lényegében palliativ. A sebészi beavat
kozás a túlélést megnyújtja, a radio-thera- 
pia jó hatása nem bizonyított, bár 18 éves 
túlélésről is beszámolt az irodalom. Az an- 
tibiotherapia is csalódást keltett. Actino- 
mycin-D iv. adva két esetben látványos re
missiót eredményezett -  ugyanez mond
ható el az im. adott Bleomycinről is.

A ST-syndroma ritkábbá vált azóta, 
hogy a Halsted-műtétet és a felső végtag 
lymphoedemájának prophylaxisát elhagy
ták.

Kövér Béla dr.

Metasztatikus pancreas-vipoma. Diag
nosztika és terápia somatostatin analóg 
octreotiddal. Scheffold, N., Arnold, R. és 
Cyran, J. (Med. Klinik I des Städtischen 
Krankenhauses Heilbronn und Abt. Gast- 
roenetrol., und Stoffwechsel, Zentrum für 
Innere Med., der Univ. Marburg, Német
ország): Dtsch. med. Wschr., 1995, 120, 
1463.

A hasnyálmirigy adenomák endokrin for
mái közül a gastrint és inzulint, glukagont 
termelő formák mellett viszonylag ritka a 
vasoaktiv intestinalis polypeptidet ter
melő vipoma, ami 1:1000 000/év gyakori
ságban fordul elő. Akárcsak növekedési 
sajátosságai, úgy klinikai tünetei is rop
pant változatosak és a típusos, tankönyvi 
formákon kívül tünetmentes és lappangó 
esetek differenciáldiagnosztikus problé
mákat okoznak. Sokszor csak akkor isme
rik fel, ha májáttéteket képez.

A 82 éves nőbeteg ismertetése azért 
érdekes, mert mostani panaszai előtt két 
évvel rectum-carcinoma miatt operálták. 
Egy éve panaszkodik gyakori koleriform 
súlyos hasmenésekről, melyek néhány he
te naponta 8-10-szer fordulnak elő. Tíz 
kilót fogyott, étvágytalan, hányingere van 
és hány. Háziorvosa kifejezett anaemiát 
talált (Hb.: 5,2 g/dl).

A leromlott nőbeteg fizikális statusa tu
lajdonképpen negatív volt. Labor-vizsgá
lati leletei közül az anaemián kívül emel
kedett ws. süllyedést, alacsony se. összefe- 
hérjét találtak. Se. nátrium 125 mmol/1, se. 
kálium 2,7 mmol/1, chlorid 98 mmol/1, se. 
kreatinin 5,4 mg/dl, kreatinin-clearence 4 
ml/min. Kapilláris vérgázanalízis metabo- 
likus acidózist derített ki (ph. 7,16) BB: 
-20,3 mmol/1, standard bicarbonat 7,1 
mmol/1. A székletben nem találtak vért.

Legelőször rectum-cc. recidiva vető

dött fel, de ezt a soron következő vizsgála
tok nem igazolták. Hasonlóképpen nega
tívan záródtak Whipple-kór, coeliacia stb. 
irányában végzett vizsgálatok. Legelőször 
mágneses magrezonacia mutatott a panc
reas testének környékén 1,4 cm nagyságú 
térszűkítő folyamatra, amit CT-val is meg
erősítettek. Ekkor vetődött fel endokrin 
pancreas-tumor, amire a biopsziás anyag 
szövettani lelete is utalt. Ezután került sor
ra a peptid hormonok tükrének a vizs
gálata. Kiderült, hogy a VIP a normálisnak 
közel 22-szerese, a pancreas polypeptid 
(PP) 112-szerese és a gastrin éppen 10-sze- 
rese. A gyomorban pentagastrin stimu- 
lálással sem volt sósav kimutatható. 
Somatostatin-receptor szcintigráfia alkal
mával az ismert elváltozáson kívül a jobb 
ovarium vetületében újabb hasonló, me- 
tasztázisra utaló 1,8 cm-es nagyságú meleg 
pont látszott. Ezután kezdték el kezelni a 
somatostatin-analóg ocreotiddal (Sandos- 
tatin). A napi székletürítés ennek hatására 
gyorsan csökkent, az első napon a felére 
redukálódott, a 10. naptól kezdve nem ha
ladta meg az egyet és konzisztenciája is 
normálissá vált. Későbbiekben a kóros la
bor paraméterek rendeződtek és 5 hó
napig tartó kezelés után a beteg panasz- és 
tünetmentesen távozott. Az octreotid napi 
adagja 3 x 150 pg s. c. injekcióban.

Aktív endokrin pancreastumorok kö
zül carcinoid 55%, insulinoma 17%, vipo
ma viszont csak 2%-ban fordul elő, amit 
Verner-Mollison 1958-ban ismertetett 
először és találóan pancreas-kolerának ne
vezte. Jellemzői, a vizes hasmenés, hypo
kalaemia és achlorhydria. Az adenylatcyc- 
lase az enterocytákban aktiválódik, nő az 
intracellularis cAMP koncentráció, ami
nek során a Lieberkühn-cryptákban foko
zódik a víz és az elektrolitok szekréciója; 
ezzel párhuzamosan csökken a NaCl ab
szorpció az enterocytákban. Vipomás be
tegeknek közel 100%-ában hypokalaemia 
mutatható ki, aminek több oka van; folyo
mánya sec. hyperaldosteronizmus, meta- 
bolikus acidosis és enterális bicarbonát- 
vesztés. Achlorhydria 83%-ban található.

A betegség gyógyításában egyaránt he
lye van műtétnek és gyógyszeres terápiá
nak. Az ismertetett esetben és áttétes folya
matokban csak az utóbbi jöhet szóba. A di
agnosztikában somatostatin-receptor szcin- 
tigráfiával új utak nyíltak meg, hiszen így 
megállapítható, hogy a tumor solitaer v. 
már áttéteket is képezett. Szemben az eddi
gi terápiás javaslattal, itt nem tartottak 
szünetet és az adagot sem csökkentették. A 
vizes hasmenés már akkor is megszűnt, 
amikor a serum VIP-tükör még emelkedett 
volt, feltehetően egy nagy molekulasúlyú 
újabb VIP-származék révén, melynek bi
ológiai aktivitása csökkent. 1988-ban a Nat. 
Inst, of Health konferencián először fog
lalkoztak az octreotid antiproliferativ ha
tásáról endokrin tumorokban, különös te
kintettel a tumormassza csökkenésére vo
natkozóan, ami 13%-ban valóban létrejön, 
míg 50%-ban nem változik. Arra vonatko
zóan nincs magyarázat, hogy a kis adagnak 
kisebb fokú antiproliferativ hatása lenne, 
mint az ultradózisoknak.

Bán András dr.

Progressiv supranuclearis bénulás, gya
kori az elkésett diagnózis. Van Marum, R.
J.és mtsai (Sliedrecht, Amsterdam, Gonin- 
chem, Dordrecht): Ned. Tijdschr. Gene- 
esk., 1995,139, 1521.

A lassan progrediáló neurológiai beteg
ségeknél gyakran nehéz a diagnosztizálás, 
az 1964-ben Richardson, Steele és Olszew
ski által közölt betegségnél is ez a helyzet; 
legszembetűnőbb tünetei: a vertikális te
kintés paresise, pseudobulbaris paralysis, 
axialis rigiditás, és dementia. A relatív is
meretlenség miatt gyakori a távdiagnózis, 
a curatióra ugyan ennek nincsen hatása, 
de a gondviselőknek alkalmat ad a helyte
len bánásmódra.

A 68 éves férfi fáradtság, fokozódó te
hetetlenség miatt keresi fel háziorvosát. A 
beteg merevsége, lomhasága a következő 
években fokozódik, három év múlva a neu
rológus vizsgálja. Előrehajolt tartásban, 
kis lépésekkel közlekedik, feledékeny, 
mimikaszegény, emlékezőképessége csök
kent. Szemmozgása normális, de nyakban 
és jobb karjában fogaskerék tünetet talál
nak, de nincsenek tremorjai. EEG normá
lis, CT az agy kisfokú atrofxáját mutatja, a 
dg.: kezdődő dementia és extrapiramida- 
lis tünetek. Az amantadin kezelés hatásta
lan, a dementia miatt családja rosszul bá
nik vele. Később axialis rigiditás, beszéd- 
és nyelési zavarok, lefelé nézésnél tekintet- 
paresis, és az ún. babafejtünet jelentkezik 
(a beteg nem tud felfelé és lefelé active 
nézni, a fejtartás változásakor a szemek 
passzívan mozdulnak el). A járás hypoki- 
netikus és indulásnál düledező. A demen
tia nem fokozódott. A betegnél a dg. pro
gressiv supranuclearis bénulás, a beteget 
nappali kezelésre utalták egy ápolási ott
honba, a családdal történt megbeszéléssel 
javult a gondozókkal való viszonya, a 
lakást átalakították a beteg számára, de 
egy év múlva felvették az ápolási otthon
ba, félrenyelési pneumoniában exitált pár 
hónap múlva.

A második beteg egy 65 éves férfi, aki
nél 60 éves korban kezdődő motorikus 
panaszai fokozódtak. Később bizonytalan 
járása miatt neurológus vizsgálta, a beteg 
nem tudja begombolni a mellényét. Alsó 
végtagjainak tónusa fokozódott. Ügyetlen, 
főleg a jobb karja, strabismus divergensen 
kívül nincsen más szemtünete, desorien- 
tált helyben és időben. Labor és CT, MRI 
vizsgálatok negatívok. Szóban és cseleke
detben gyakran agresszív, emiatt meg
romlott a házastársi viszonya. Psychiat- 
riára jár nappali kezelésekre, többeknek 
az a benyomásuk, hogy a beteg szimulál. A 
diagnózis „conversio”. Egy év múlva telje
sen invalid és nem beszél már . Egy idő 
múlva felveszik a somatikus ápoldai rész
legbe, ahol gyakran hangosan kiált a fe
leségéért, a családja szerint szimulál, 1 év 
múlva teljesen invalid és megszűnik be
szélni. A jellegzetes szemtünetek, a verti
calis szemmozgások hiánya miatt a dg.: 
Progressiv supranuclearis bénulás. A csa
lád megkönnyebbül, gyakran felkeresik, 
fél év múlva aspiratiós pneumoniában exi- 
tál a beteg.

A következő beteg egy nő, 55 éves ko
rától feledékeny és lomha, háziorvosa Alz- 
heimer-kórosnak tartja. Convergentia-
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zavarok és dysartriája miatt neurológus 
vizsgálja, a leletek azonban nem bizonyí- 
tóak. Négy év múlva pseudobulbaris be
szédzavarok és gyakori elesések folytán 
progresszív neurológiai betegségre gya
nakodnak, a szemtünetek, a fokozott vég
tagmerevség, a gyakori elesések (comb
nyaktörést is bekövetkezett) és a gyakori 
félrenyelés miatt percutan endoscopiás 
gastrostomiás szondát alkalmaznak. Aspi- 
ratiós pneumoniában exitál.

Negyedik beteg egy 64 éves férfi, foko
zódó járásnehézség, bal kar és alsó végtag 
ügyetlensége (mellényúlások) miatt kerül 
vizsgálatra, szemtünetek is pozitívak, be
széde dysartriás, a dg.: progressiv supra
nuclearis bénulás. Ergotherapia, a lakás 
átalakítása, logopedista kezelése után a fi- 
sioth. valamit segít, végül tolókocsiban 
mozgatható csak. A félrenyelés és dysart- 
rián kívül a beteg szellemi állapota meg
felelő.

A betegség előfordulása 1:250 000- 
350 000; főleg férfiaknál fordul elő, jelleg
zetes tünete a verticalis szemmozgás bé
nulása, a babafejtünet, a pseudobulbaris 
syndroma, nyelészavarok, dysartria, álarc
szerű arc, ritkán kényszerzokogás, vagy 
kényszernevetés. Jellemző az axialis rigi- 
ditás, a cognitiv problémák jelentkezése. 
A dg. átlag 3 évet késik.

Ribiczey Sándor dr.

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK

Pulmonalis infectiók és tumorok kimu
tatása és elkülönítő kórisméje AIDS-be- 
tegekben. Mellkas röntgenfelvétel és CT 
összehasonlítása. Kang, E.-Y. és mtsai 
(University of British Columbia and Van
couver Hospital and Health Sciences 
Centre, Vancouver): Amer, J. Roentgenol., 
1996,166,15.

139 AIDS-beteg mellkasi röntgenfelvé
telét és mellkasi CT-vizsgálatának anya
gát retrospektive elemezték. Arra ke
restek választ, hogy melyik eljárás milyen 
mértékben képes egyrészt a tüdőben lévő 

yulladásos vagy daganatos elváltozások 
imutatására, másrészt azok szöveti jelle

gének megítélésére. Különböző intézet
ben dolgozó két radiológus egymástól 
függetlenül tanulmányozta a képanyagot, 
nyilatkozott arról, látszik-e intrathoraca
lis kórfolyamat és ha igen, akkor meg
jelölte a legvalószínűbb kórismét és való
színűségi fokát. 89 betegnek 1 bizonyított 
AIDS-szövődménye volt, 17-nek kettő, 
33-nak pedig nem volt intrathoracalis 
kórfolyamata. A kórképek között szere
pelt pneumocystis carinii pneumonia, 
pyogen fertőzés, lymphoma, cytomega
lovirus pneumonia, tuberculosis, Kaposi- 
sarcoma, hörgőrák, metastasis, crypto
coccosis és aspergillosis. A 106 pozitív 
beteg képanyagát értékelve a két leletező 
a mellkas röntgenfelvételeken 90%-ban 
észlelt szövődményt, az összesen 212 lele
tezés során 191 esetben. Ugyanezen 
anyagban a CT-felvételek leletezése a 212- 
ből 204 esetben adott pozitív eredményt a 
kimutathatóság vonatkozásában. A 33 
mellkasi kórfolyamat nélküli beteg anya

gának 66 értékelése során a röntgenfel
vételek alapján 48, a CT-képek alapján 57 
esetben született helyes negatív vélemény, 
ez 73, illetve 86%. A 89 igazoltan pozitív 
eset 178 értékelése közül a leletezők a 
mellkasfelvétel alapján 61-ben, a CT 
alapján 83-ban állítottak fel valószínű 
diagnózist, ez 34, illetve 47%. A 61 mell
kasfelvételen alapuló kórisme közül he
lyesnek bizonyult 41, a 83 CT-kórisme 
közül 72, ez 67, illetve 87%. Eszerint a CT 
megbízhatóbb AIDS-betegek pulmonalis 
szövődményeinek kimutatásában vagy 
kizárásában, kisebb mértékben a speci
fikus kórisme megközelítésében is. 
Az esetek zömében azonban a pozitív 
mellkasi röntgenkép elegendő, CT-re 
inkább a klinikailag problematikus esetek 
tisztázásában van szükség.

Laczay András dr.

Új MRI technikák az acut ischaemiás 
stroke megítélésére. Fisher, M., Prichard, 
J. W., Warach, S. (Medical Center of Cent
ral Massachusetts, USA): JAMA, 1995,274, 
908.

A neuroradiológiai diagnosztika a CT- és 
a standard TI és T2 súlyozott MR-vizs
gálatokkal forradalmát éli. Ezekkel a vizs
gálatokkal a vérzések, a subacut infarctus 
(1 és 7 nap között) jól megítélhetők, a 
helyük pontosan lokalizálható. Mindkét 
technikával azonban az ischaemiás terület 
teljes kiterjedése a kezdeti 12-24 órában 
nem ítélhető meg, csak kicsi nonspeci- 
fikus elváltozások láthatók általában, de 
ez sem minden esetben. Az ischaemiás 
stroke kimutatása (az ischaemia helyzete, 
kiterjedése, súlyossága) a kezdeti órákban 
nagyon fontos, mert ebben a szakaszban 
fejlődik ki az infarctus és ennek nagysága 
nem közömbös a beteg szempontjából és 
meghatározza a terápiát. Az új MRI tech
nikák, a diffusion weighted imaging 
(DWI), a perfusion imaging (PI), valamint 
az előrehaladott magnetic resonance 
spectroscopy (MRS) új technikái képesek 
kimutatni a korai biokémiai változásokat, 
az akut fokális agyi ischaemiát.

A DWI érzékeny a vízmolekulák ran
dom (brownian) mozgására. Az érzéke- 
nyítés a diffúziós súlyozásra két erős, 
gyorsan kapcsolt gradiens pulzus hozzá
adásával történik a normális MRI pulzus 
szekvenciákhoz. (Pl. a liquor, ahol a víz
molekulák mozgása nagyobb, sötétebben 
ábrázolódik, mint az agyi parenchyma. 
Az agyállományban a víz eredő diffúziós 
coefficiensét (ADC = apparent diffusion 
coefficient) pixelről pixelre meghatároz
zuk. A gyűjtött képeken az ADC pontossá
got a diffúziós súlyozás különböző szintjei 
növelik. Az ADC szint függ az anyagtól 
(parenchyma, folyadék) és a térbeli elhe
lyezkedéstől. Ha folyadék ADC-t határo
zunk meg, a vízmozgást minden síkban 
nézhetjük, azonban parenchymában, ha 
a gradiens pulzus merőleges a myelin ros
tokra, akkor az ADC érték alacsonyabb, 
mint ha a rostok hosszirányában alkal
mazzuk a gradienst. Ezt anisotrophiának 
hívják. Ezért az ADC mérés átlagát mind
három orthogonalis síkból származtatják,

melyeket trace mapping technikának hív
nak. Ezzel a technikával az artefactumok 
jobban kiküszöbölhetők. A DWI a stan
dard spin echo MRI sequenciákkal is kivi
telezhető, de mivel több percet vesz igény
be és az egész agyállományról ad képet, 
számos artefactummal társulhat. EPI 
technikával egy agyi szeletet vizsgálunk, 
amihez az adatgyűjtési idő csak 25-100 
millisecundumot vesz igénybe. (12 szelet 
kb. 5 másodperc alatt elkészül.) Az EPI 
ultragyors volta kiküszöböli a mozgási ar- 
tefactumokat és használható Pl-re és funk
cionális képalkotásra. Ezzel a technikával 
az artériás elzáródás után röviddel már 
kimutatható az ischaemiás terület a pa
renchymában. A képen magasabb jelin
tenzitásként fog ábrázolódni, mint a nor
mál parenchyma. Betegben a stroke fel
lépte után az ischaemiás terület a törté
nést követő két órán belül kimutatható kb. 
4 mm nagyságban. A korai DWI vizsgálat 
és a késői (néhány nappal a történés után 
végzett) T2 súlyozott vizsgálat között dis
crepanda van az ischaemiás terület nagy
ságában, a T2 képen nagyobb, ami azt je
lenti, hogy a korai ischaemiás laesio kiter
jed. (Hasonlót mutattak ki állatkísérletek
ben is.) Amikor a T2 súlyozott kép abnor
málissá válik, a nagyon alacsony ADC 
szint és a megnyúlott T2 signal kombiná
ciója használható az infarctusos terület 
kimutatására. Az ADC szint csökkenés 
az ischaemiás agyszövetben markerévé 
válik az agyi keringés romlásának, mely 
az ischaemiás hypoxia által indukált ener
giazavarral társul. (Mivel az intracellularis 
folyadék diffúziós képessége kicsi, úgy 
gondolják, hogy az extracellularis folya
dék csökkenése okozza az ADC szint meg- 
kisebbedését. A DWI vizsgálat az első né
hány napban használható vizsgálati mód
szer, mert a korai alacsony ADC szint 3-4 
nap múlva normalizálódik, vagy emelke
dik. Ez a megfigyelés jól használható, mert 
egy régiónál több területet érintő focalis 
ischaemia esetén a kezdeti DWI vizsgálat
tal elkülöníthető a régi ischaemiás terület 
az újonnan kialakult ischaemiától.

A perfusion imaging (Pl) a vérmennyi
ség, vér tranzitidő és véráramlás relatív 
mérésére alkalmas. Két perfúziós stratégia 
ismert, az egyik a gadolliniumtartalmú 
kontrasztanyagok mágneses érzékenyítő 
hatásán, a másik az arteriális víz nonin- 
vazív mágneses jelölésén alapszik.

Az elsőt az angolszász irodalom az 
alábbi nevekkel illeti: „dynamic contrast- 
enhanced susceptibility-weighted perfu
sion imaging” és „contrast agent bolus 
tracking”. A kontrasztanyagot gyorsan 
bolusban adjuk be és a hatását ultrafast 
szekvenciákkal vizsgáljuk. A gadollinium
tartalmú kontrasztanyagok erős érzéke
nyítő hatással rendelkeznek, miáltal az 
erek körüli szövetekben a mágneses tér 
inhomogenitását, torzítását okozzák. Az 
erek körüli jelintenzitás ennek következ
tében csökken. A stroke-ban a kontraszt 
beadást követően minden 1-2 másod
percben képi információkat gyűjtünk, így 
a kontraszt áthaladást minőségileg és 
mennyiségileg is tudjuk úgynevezett di
namikusan monitorozni. Á jelvesztést 
meg tudjuk határozni, és ez arányos a vér
mennyiséggel. A véráramlást a vérmeny-
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nyiség és a szöveteken átáramló vér átlagos 
tranzitidejének arányából származtatjuk.

A másik módszer az arteriális víz non- 
invazív mágneses jelölése, melynek elő
nye, hogy nem kell kontrasztanyag. A pro
tonok (spinek) az arteriális vízben mág
nesesen jelölhetők rádiófrekvenciás im
pulzusokkal, és ez a jelölés követhető az 
agy artériás keringésében. Az agyi vér
áramlás meghatározása az arteriális spi
nek folyamatos adiabaticus inversiójával 
történik. Az agyi véráramlás mennyiségi 
térképezését ugyancsak leírták az EPI 
(echo planar imaging) használatánál, 
amikor a beáramló arteriális spinek egy 
egyszerű inverziós inpulzust kapnak, és 
kivonjuk a jelölt és nem jelölt képeket 
egymásból. Ez a vizsgálat kb. 1 percig tart. 
Ezzel a technikával acut cerebralis ischae- 
miában szenvedő betegekben jól körül
határolt csökkenéseket láthatunk a perfú
zióban. Jól használható a vérmennyiség 
megítélésére a dinamikus contrast-en
hanced T2 súlyozott MR angiographia, 
melyet a korai közlemények is alátámasz
tanak. Újabban a többszeletes EPI hasz
nálatos az acut infarctus tanulmányozá
sára együtt a dinamikus contrast-enhan
ced T2 súlyozott képalkotással. A korai 
DWI és Pl kombinációja a klinikai képpel 
együtt képes prognosztikai információk
ra, segítségükkel különbséget tehetünk 
azok között, akiknek a spontán javulása 
várható és akiknek nem.

Magnetic resonance spectroscopy 
(MRS). Az MRI vizsgálatnál az agy vízte
reinél a megfigyelés központjában a hyd
rogen proton szignálja áll. A más kompo
nensek kisebb szignáljai is detektálhatók 
az élő szövetben, így az agyban is. 
Ezeknek a kis jeleknek a tanulmányozásá
ra használatos az MRS. A vizsgálat non in
vasive, a stroke bármely stádiumában vé
gezhető, az agyi biokémiai változások je
leníthetők meg segítségével. A stroke sú
lyos biokémiai változásokat eredményez, 
melyeket a phosphor P31 és a nem víz 
hydrogen Hl vizsgálatával tanulmányo
zunk. Az energia metabolizmusban kulcs
szerepet játszó phosphocreatine és adeno
sine triphosphate erős jelet szolgáltat. 
Ezekből és egyéb jelekből az intracellu
laris PH és a szabad magnézium koncent
ráció kiszámítható. Például a lactate emel
kedés stroke-ban jól detektálható H1 MRS 
technikával, vagy a Hl MRS szignál 
eltűnését láthatjuk az N-acetyl csoport
ban, főként az N-acetyl-aspartate esetén. 
(A laktát emelkedés az acut szakban 
szembetűnő, de amennyiben hosszú ideig 
persistál, az emelkedés hátterében más 
oknak vagy okoknak is kell lennie.)

A stroke therapia jövőbeni sikerét a 
DWI, PI, MRS technikák (és továbbfejlesz
tett változataik) rutinszerű használata alap
vetően meghatározza, mivel a beteget lé
nyegesen nem terhelve olyan gyors és fon
tos információkhoz juthatunk az ischae- 
miás laesiót illetően, melyek therapiás von- 
zatai jelentősen befolyásolhatják az ischae
mia nagyságának kifejlődését, jó nyomon 
követést tesznek lehetővé és jó prognoszti
kai lehetőségeket hordoznak magukban.

Battyány István dr.

Az MR angiográfia szerepe a pancreastu- 
morok operálhatóságának eldöntésében.
McFarland, G. E. és mtsai (Dept, of Ra
diology, Massachusetts General Hospital 
Boston MA): A. ]. R„ 1996.166, 37.

A pancreastumor reszekálhatóságának fel
tétele, hogy az elváltozás a környezetében 
levő erekre ne terjedjen rá. A szerzők a 
konvencionális és MR angiográfia értékét 
vizsgálták és ezek eredményeit a sebészi 
beavatkozás eredményeivel összehasonlí
tották. A felmérésben 20 sebészileg is iga
zolt pancreastumoros beteg szerepelt. Az 
MR angiográfiát TOF (time of flight) 
módszerrel koronális és axiális síkokban 
készítették. Mind a konvencionális, mind 
az MR angiográfiák során a véna lienális, 
véna mesenterica superior és a véna por
tae tumoros érintettségére utaló jeleket 
keresték. A sebészi beavatkozás eredmé
nyeként a 20 beteg közül a tumor 11 eset
ben reszekálhatónak bizonyult. Az MR 
angiográfia 11 reszekálható és 5 nem re
szekálható esetben pontos diagnózist 
adott, míg 4 betegnél álnegatív ered
ményű volt. A hagyományos angiográfia 
eredménye 13 betegnél volt helyes, 3 eset
ben álnegatív, 4 betegnél álpozitív diag
nózist véleményeztek. A vizsgálatok ered
ményeit öszszehasonlítva a szerzők az 
MR angiográfia kapcsán az álpozitív vizs
gálatok hiányát hangsúlyozzák, de meg
említik, hogy az álnegatív eredmények 
miatt a felesleges műtét nem mindig ke
rülhető el.

Puskás Tamás dr.

A digitális és konvencionális képalkotás 
diagnosztikai értéke intravénás urogra- 
phiánál. Hundt, C. és mtsai (Institut für 
Radiologische Diagnostik im Klinikum 
Grosshadern München, LMU München): 
RöFo., 1995,163, 395.

A cél a digitális luminescencia radiogra- 
phia minőségi megítélése a konvencionális 
film-fólia technikával összehasonlítva, kü
lönös tekintettel a kiválasztásos uro- 
graphiánál bizonyos anatómiai struktú
rák ábrázolhatóságára. Négy-mező teszt 
és ROC analízis történt a diagnosztikus 
érték meghatározására.

135 beteg került a prospektiv tanul
mányba. Három független vizsgáló érté
kelte a rutintevékenységben készült ki
választásos urographiákat 5 perccel 
(n = 59) vagy 10 perccel (n = 76) a kont
rasztanyag adás után készült digitális hasi 
felvételeket és az ennek megfelelően ké
szített konvencionális felvételeket, itt 5 
percesek (n = 76) és 10 percesek (n = 59) 
voltak. A vizsgálathoz 50 ml nem ionos jó- 
dos, vízoldékony kontrasztanyagot alkal
maztak, intravénásán, bolusban beadva. 
A parenchymás kontraszthalmozást a be
adástól számított 20. percben vizsgálták. 
Digitális technikával minőségileg jobb a 
megítélhetőség a veseparencnym,a lágy
részstruktúrák, valamint a csontos struk
túrák részéről. Közel hasonlók a veseme
dence, üregrendszer részletgazdagság fel
ismerésében. Mindkét módszer azonos 
szenzitivitásúnak bizonyult a digitális ra-

diographia magasabb specificitása mel
lett.

A digitális radiographia új lehetősé
geket nyitott meg a röntgendiagnosztikai 
ábrázolásban. A jobb képminőség hozzá
járul a diagnózis biztonságához. Ezt segíti 
elő a magas érzékenységű fólia alkalmazá
sa (erősítés 1:10 000). A fólia használata 
jelentős dózisredukciót is eredményez. Az 
expozíciós dózis felvételenkénti redukció
ja nem okoz a diagnózis szempontjából 
fontos információvesztést. A digitális kép
alkotás a kép minden pontján jó részlet- 
gazdagságot mutat. PACS-rendszerrel kom
binálva a képarchiválás is komputeren le
hetséges.

Dérczy Katalin dr.

A musculus sternalis, egy szokatlan nor
mál képlet a mammográfiás képen. Brad
ley, F. M. és mtsai (The New England Dea
coness Hospital, Boston): Amer. J. Roent
genol., 1996,166, 33.

32000 mammográfiás vizsgálat anyagá
ban négy esetben láttak a cranio-caudalis 
irányú felvételeken medialisan a mellkas
fal közelében egy szokatlan képletet, mely 
emlőbeli gócra utalt és értékelése némi 
gondot okozott. Más intézetből további 
két hasonló eset került értékelésre. Egyik 
42 éves betegük a mammográfia, az azt ki
egészítő CT és MR vizsgálat után műtétre 
került tumor gyanúja miatt. A műtét so
rán a mammográfiával lokalizált képlet 
a sternum szélén húzódó izomkötegnek 
bizonyult. Ez a musculus sternalis, amely 
ritkán előforduló anatómiai variáns, 
a legtöbb anatómiai könyv nem is szól 
róla. Mivel a mammográfiás felvételek 
készítésekor mindig törekszünk a mell
kasfalhoz közeli, mély területek ábrá
zolására is, ez a képlet a cranio-caudalis 
vetületben 1-2 cm méretű, tumort utánzó 
lágyrészként ábrázolódig. Oldalirányú 
vagy ferde felvételen megjelenése kevésbé 
kifejezett. Mivel ugyanezen lokalizá
cióban emlőrák is előfordulhat és hasonló 
képet mutathat, ez az izomvariáns pozitív 
és negatív irányú tévedést egyaránt 
okozhat. Ilyenkor célszerű CT vagy MR 
vizsgálatot végezni, amely pontosan ábrá
zolja a képletnek a mellkasfalhoz való vis
zonyát, és lehetővé teszi musculus ster- 
nalisként való azonosítását. Az izom ál
talában a sternum mindkét oldalán meg
található, de egyik esetükben a mammo
gráfiás kép csak egyik oldalon mutatta, 
ami különösen félrevezető lehet. Előfor
dulási gyakoriságára nincs adat, de vél
hetően az optimális beállításra való tö
rekvés következtében a variáns ismere
tében gyakrabban fogják észlelni. A radio
lógiai szakirodalomban erről eddig köz
lést nem találtak.

Laczay András dr.

Emlő térfoglaló folyamatok color Dopp
ler ultrahangos vizsgálata. Giuseppetti, G.
M., Baldassarre, S., Argalia, G. (Institute of 
Semeiotics, Diagnostics and Instrumental

2003



Therapy, Department of Radiology, Uni
versity of Ancona, Regional Hospital, I- 
60020 Torrette diAncona [AN],Italy): Eur. 
Radiol., 1994,4 ,102.

Még ha az ultrahang (UH) nagyobb diag
nosztikus pontosságot mutat is más kép
alkotó eljárásokhoz képest, a benignus és 
a malignus solid képletek közti különb
ségtétel behatárolt. Valójában az emlőrá
kok UH képe nem mindig felel meg azon 
diagnosticus kritériumoknak, mint a sza
bálytalan szél, a környező szövetek infil- 
tratiója és a hangárnyékolás. Gyakran jól 
körülhatároltak, homogének, nincs mö
göttes hangárnyékolásuk, akárcsak egy be
nignus elváltozásnak. Az esetek nagy 
részében a képalkotó eljárások nem vezet
nek megbízható kórisméhez és biopsia 
szükséges a korrekt therapiás eljárás meg
tervezéséhez. Úgy tűnik, a color Doppler 
UH hasznosan egészíti ki az UH-t az emlő 
térfoglaló folyamatok esetén a benignus 
és a malignus elváltozások közti differen
ciálás pontossága tekintetében.

A szerzők 65 betegről (koruk 34-76 év)

számolnak be, akiknél mammographia, 
UH és color Doppler UH készült. Olyan 
betegek kerültek a tanulmányba, akiknek 
a tumora a környező szövetektől jól el
különíthető volt, látszott a mammogra- 
mon és UH-val solidnak ábrázolódott. A 
végső diagnosis 38 esetben histologiai, 27 
esetben cytologiai (UH vezérelt biopsia) 
volt. A betegeknél 29 fibroadenomát 
(méretük 0,8-3 cm) és 36 carcinomát 
(0,6-4 cm) véleményeztek, utóbbiak közül 
29 infiltrativ ductalis, 4 lobularis, mucoid 
carcinoma, 1 pedig nem infiltráló jellegű 
ductalis carcinoma volt.

Ahhoz, hogy a parenchyma kis ereinek 
alacsony áramlását maximálisan detek
tálhassák, alacsony pulzus repetitiós fre- 
quentiás értékeket használtak (0,5-0,8 
kHz), a filter 50 Hz volt, a színerősítést 
olyan szintre állították, ahol a zaj „kez
dett megjelenni” a képernyőn, majd las
san csökkentették, hogy tiszta legyen a 
kép.

A következő paramétereket vizsgálták: 
az áramlás jelenléte, a színjelek megosz
lása a tumoron belül (perifériásán, cent

10/34 (29,4%) 9/12 (75%)
3/34 (8,8%) 2/12(16,7%)

21/34 (61,8%) 1/12 (8,3%)

2/34 (5,9%) 6/12 (50%)
32/34 (94,1%) 6/12 (50%)

14/34 (41,2%) 12/12(100%)
17/34 (50%) 0
3/34 (8,8%) 0

rálisán, szabálytalanul), az áramlás iránya, 
a színes és a színtelen területek aránya a 
tumorban (10%, 10-30%, 30%).

Az emlőrák typusos color Doppler 
UH-s megjelenése: egy echoszegény, sza
bálytalan szélű területen belül multiplex, 
kétirányú, inhomogén és irreguláris áram
lási jelek. A color Doppler UH kiértékelé
sét az alábbi táblázat mutatja:

Egy mucoid és egy infiltrativ ductalis 
carcinoma nem mutatott áramlási jeleket. 
Egy fibroadenománál találtak malignus 
mintát (különböző áramlási irányokat, és 
szabálytalan eloszlást).

Jól ismert, hogy a malignus emlőtumo
rok növekedése az aktív érújdonképző- 
déssel összefüggő, így a tumorok általá
ban hypervascularisaltak a környező nor
mális szövetekkel ellentétben.

A gyulladásos elváltozások is képesek 
neoplasticus folyamatokhoz hasonló hy- 
pervascularisaltságot mutatni.

A legtöbb malignus tumor hypervascu- 
larisalt, a color Doppler-vizsgálat során sza
bálytalan áramlási megoszlást és áramlási 
irányt mutat. Ezzel ellentétben a fibroade- 
nomák nagyobb részének csak a perifériá
ján látni áramlást. A mucoid carcinoma és 
az infiltrativ ductalis carcinoma szegényen 
erezett. A mucoid carcinománál a Doppler
jelek hiánya valószínűleg azzal kapcsolatos, 
hogy nagy extracelluláris mucoid kompo
nenst tartalmaznak és csak kicsiny, szegé
nyesen erezett stromájuk van.

A szerzők munkájából nem lehet mesz- 
szemenő következtetéseket levonni a ma
lignus emlőtumorok color Doppler UH-s 
vizsgálatának szenzitivitását, specificitását 
és diagnosticus pontosságát illetően. To
vábbi vizsgálatok és tanulmányok szüksé
gesek ahhoz, hogy a color Doppler-vizsgálat 
szerepét pontosabban megismerjük a be
nignus és a malignus emlőbetegségek dif
ferenciáldiagnosztikájában.

Szalai Gábor dr.

color Doppler-paraméterek malignus benignus

34/36 (94, 
2/36 (5,6%)

12/29 (41,4%) 
17/29 (58,6%)

vascularisatio megléte 
hiánya

áramlási megoszlás 
perifériás 
centrális 
irreguláris

áramlási irány 
egyirányú 
kétirányú

áramlási „arány”
10%
10-30%
30%

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

szakmai programjait, valam int egészségüggyel, 
orvostudom ánnyal kapcsolatos pályázatok, 
ösztöndíjak felhívásait 15 sor terjedelem ig  

térítésm entesen közöljük
az Orvosi Hetilap eló'fizetői részére.

A pályázati hirdetm ények ugyancsak térítésm entesek, 10 sor terjedelemig.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ
Gondolatok az alternatív medicináról

T. Szerkesztőség! Az Orvosi Hetilap 137. 
évfolyam 25. -  1996. június 23-i számában 
megjelent „Propolisz és nyárfarügy- 
kivonat (Néhány gondolat az alternatív 
medicináról)” című Szerkesztőségi Közle
ményükre szeretnénk reagálni a Magyar 
Homeopata Orvosi Egyesület Elnöksége 
nevében.

Mindenekelőtt nagyon örülünk a cikk 
megjelenésének. Megtörni a hosszú ideje 
tartó hallgatást és beszélni valamiről any- 
nyit jelent, hogy helye van a vitának, létjo
gosultsága van az eltérő véleményeknek, 
így igen nagyra értékeljük a Szerkesztő 
Bizottságnak feltehetően prof. dr. Rák 
Kálmán által megfogalmazott álláspont
ját. Szeretnénk előrebocsátani, hogy a 
professzor urat tiszteljük tudásáért és az 
ún. racionális orvoslásban elért eredmé
nyeiért. Mi a cikknek a homeopátiát érin
tő részeire szeretnénk reflektálni, miután 
e területen tartjuk álláspontunkat auten
tikusnak.

A cikk nem többet és nem kevesebbet 
állít, mint azt, hogy a homeopátia már 
csak „orvostörténelmi kuriózum” és para
doxonnak véli, hogy a világon „mégis 
nagy keletje van” ennek az eljárásnak. Mi 
ezt inkább elgondolkoztatónak tartjuk, 
valamint azt is, hogy a világon egyre több 
cikk jelenik meg a homeopátiás szerekkel 
kettős vak placebo kontrollos klinikai 
vizgálatokról, amelyek a homeopátia ha
tásosságát bizonyítják. A homeopátiás sze
rekkel növényeken, szövetkultúrákon és 
állatokon is végeztek kísérleteket hasonló 
eredménnyel.

A világszerte a homeopátiát az egysé
ges orvoslásba integráló törekvések közül 
szeretnénk kímélni, hogy az Európai Unió 
már öt éve létrehozta bizottságát, amely a 
homeopátia oktatásának és a homeopá
tiás gyógyszerkönyveknek az egységesíté
sével foglalkozik.

Ma már az is bizonyított, hogy a ho
meopátia hosszú távon olcsóbb gyógy
mód, mint a racionális orvoslás. Erről a 
profitorientált nyugati biztosító társasá
gok állásfoglalását kell megnézni.

Cikkük írója elfogadja, hogy a homeo
pátia ártalmatlan. Ez az állítás ugyanolyan 
tapasztalati tényekre alapozott, mint az, 
hogy a homeopátia hatásos. Ha az egyik 
oldalon hitelesnek tartja az empíriumot, 
miért kérdőjelezi azt meg a másik olda
lon?

Nagyon sok kísérlet és törekvés irányul 
arra is, hogy bemutassa, hogyan hat a ho
meopátia. Ma már tudjuk, hogy erre a 
kérdésre nem a kémiai és a biokémiai 
vizsgálatok, hanem a biofizika és az infor
matika tudománya adhatja meg a választ, 
éppen ezért tartják igen sokan a XXI. 
század orvoslásának és nem orvostör
téneti kuriózumnak a homeopátiát.

Elmondjuk azt is hogy a dr. Samuel 
Hahnemann által nagyító alá vett, de már 
Hippokratész által is emlegetett simile elv 
(hasonlósági szabály) -  amely a homeo
pátia alapelve -  természeti törvény, amely

akkor is létezik, ha ezt nem ismerjük el 
vagy ha azt esetleg a mai tudományos esz
közökkel még nem tudjuk racionális gon
dolkozásunk számára kellően bizonyítani. 
Triviális példával élve a Föld akkor is göm
bölyű volt, amikor a tudósok laposnak 
gondolták.

Befejezésül még két apró helyreigazí
tás: a homeopátia lényege nem az, hogy 
„minél kisebb egy szer dózisa, annál na
gyobb a hatása”, hanem az, hogy minél na
gyobb a hasonlóság egy homeopátiás szer 
gyógyszerképe és az adott betegségkép 
között, annál biztosabbak lehetünk a gyó
gyulásban. Tény, hogy a dózis is fontos. A 
kis dózisok alkalmazására azonban van
nak példák a racionális orvoslás területén 
is, 1. védőoltások vagy allergológiai de- 
szenzibilizálás.

A másik dolog pedig: a cikk írójának az 
a vágya, hogy maradéktalanul megvaló
suljon az „emberközpontú (holisztikus) 
orvoslás”. Mi csak reméljük, hogy az em
berközpontú és a holisztikus szavakat 
nem szinonimaként használta, mert való
jában zárójel nélkül és vesszővel elválaszt
va lenne értelmes a mondat.

Végezetül szeretettel meghívjuk a Pro
fesszor Urat kongresszusunkra. Ott ui. 
olyan neves külföldi szakemberekkel ta
lálkozhat, akik talán nálunk meggyőzőb
ben tudnak érvelni, persze csak akkor, ha 
kellő nyitottságra találnak.

IRODALOM: 1. Európai Bizottság a 
Homeopátiáért: A homeopátia Európában 
(a homeopátia szakmai gyakorlatának fej
lesztési irányelvei az Európai Unióban). 
1994. Hollandia, magyar ford. 1994. -  2. 
Leuman, Am., Gorman, D.: Cantharis in the 
early treatment of minor burns. Arch. 
Emerg. Med., 1989,6,269-261. -  3. Kleijnen,
J., Kuipschild, P, Gerben ter Riet: Clinical 
trials of homeopathy. Br. Med. J., 1991,302, 
316-323. -  4. Wiesenauer, M., Gaus, W.: 
Galphimia glauca. Deutsche Apotheker 
Zeitung, 1986, 12, 2179-2185. -  5. Daid 
Reilly és mtsai: Is evidence for homeopathy 
reproducible? Lancet, 1994, 344,
1601-1606. -  6. David Reilly és mtsai: Is 
homeopathy a placebo response? Control
led trial of homeopathic potency, with pol
len in hayfever as model. Lancet, 1986,328, 
881-886. -  7. E. Davenas és mtsai: Human 
basophil degranulation triggered by very 
dilute antiserum against IgE. Nature, 1988, 
333, 816-818. -  8. Jacobs, J. és mtsai: Treat
ment of acute childhood diarrhea with 
homeopathic medicine: a randomized clin
ical trial in Nicaragua. Pediatric, 1994. máj. 
719-725. -  9. Zajta Erik: Gyógynövény és 
népgyógyászat. Homeopátia egy külön
leges természetes gyógymód. Gyógysze
részet, 1991,35, 121-132.

Kürti Katalin dr.
Molnár Mariann dr.

T. Szerkesztőség! Az OH ez évi 25. számá
nak egyik közleményéhez csatlakozó szer
kesztőségi kommentár alkalmat adott

néhány, az alternatív (helyesebben kiegé
szítő) gyógyászattal kapcsolatos gondolat 
felvetésére. Mérlegre került a homeopátia 
is. Hálás vagyok Kürti és Molnár kollé
ganőknek, hogy levelükkel hozzájárulnak 
az aktuális téma és az abban rejlő gondok 
feltárásához és azok jobb megértéséhez. 
Ők igazán kompetensek, a Magyar Homeo
pata Orvosi Egyesület vezetői.

Vállalom a kommentárt s az abban fog
laltakat. Valóban, a homeopátiát az or
vostörténelem egy színes, nem lezárt feje
zetének tartom, tagadhatatlan hazai múlt
ja is van. Most másodkorát, ha nem is 
virágzását éli, újra hallat magáról. Rajtunk 
is múlik, hogy megítélése visszafogott ma
rad, mint például Svédországban vagy az 
Egyesült Államokban, vagy divatja nyu
gat-európai méreteket ölt. Mert sok helyt 
valóban nagy a keletje, s ezt neveztem 
paradoxonnak: fejlett iparág és nagy üzlet, 
például Franciaországban vagy Angliá
ban, az „evidence-based” medicina lassú, 
de fokozatos térhódításának időszakában. 
Ne feledjük: csak az ellenőrzött körülmé
nyek között végzett rendszeres megfi
gyelés minősíthet ma is készítményeket és 
eljárásokat hatékonynak, tartozzanak 
azok akár a racionális medicina, akár a 
kiegészítő gyógyászat körébe. Igaza van a 
levél íróinak, az empírium is lehet „hite
les” minősítő. Csakhogy az ártalmatlan
ságnak és a hatékonyságnak mások a 
kritériumai. A szóban lévő szerek többsé
ge bizonyára ártalmatlan (a tapasztalat 
szerint), de nem bizonyítottan hatásos, az 
eddig gyűjtött adatok alapján. Vannak, 
akiket egy-egy tanulmány vagy vizsgálat 
meggyőz például a migrén, a szénanátha, 
a fibromyalgia, általában a reumás fáj
dalom (szinte mindig valamilyen funk
cionális bántalom) homeopátiás eljárással 
való befolyásolhatóságáról („gyógyításá
ról”), másokat, a kétkedőket nem. A kér
dés szinte áttekinthetetlenül nagy irodal
ma nekem és a hasonlóan kritikusoknak 
azt sugallja, hogy az alkalmozott szerek (a 
hígítással és rázással, többnyire alkohol
közegben előállított készítmények) nem 
jobbak a placebónál, bizonyítottan haté
kony, specifikus hatásuk nincs. Fel lehetne 
itt sorolni a negatív eredményű vizsgála
tokról beszámoló közléseket, s a haté
konyság mellett felhasználható közlemé
nyek nyilvánvaló gyengéit. A mai követel
ményeknek megfelelő minőségű tanul
mányok vagy negatívak, vagy reprodukál
hatatlanok. Néhány jónak mondható és 
pozitív eredményű tanulmányt viszont 
nem ismételtek (még) meg. (Részletekkel 
is szolgál majd egy most készülő szerény 
referátum.)

A fontos kérdés az, hogy a kezelésnek 
van-e kedvező hatása, másodrendű, hogy 
az alkalmazott szer milyen mechanizmus
sal hat. Persze, ez utóbbi is gyakran felme
rült, hiszen a szinte végtelen hígítás miatt 
egy közel anyagtalan oldószertől, az ab
ban kódolt bioenergiától kellene származ
tatni a klinikai hatást. Újabban a bioener
getika, közelebbről a bioelektrodinamika 
szolgál adatokkal a mikrodózisú készít
mények hatásmechanizmusához, igyekez
ve tudományos alapokra helyezni azok 
eddigi intuitív alkalmazását. Az oldatok 
sajátos rezgés-karakterisztikája, a sejtek-
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szövetek funkcióit koordináló oszcilláció, 
s ezek egyezése (megfelelése) esetén fel
lépő rezonancia lehet a kedvező hatás 
deklarált feltétele és magyarázata. Aligha e 
tudományos színezetű magyarázat hiány
zott eddig a szkeptikusoknak, sőt félő, 
hogy a biofizika még újabb vívmányaival 
és eredményeinek önkényes alkalmazásá
val más „gyógymód” (kézrátétel, bioener- 

ia átvitel akár a távolból is) megalapoz- 
ató lesz. Mindez aligha segíti a mai hiva

talos (racionális) medicina és a kiegészítő 
gyógyászat közeledését, illetve az egyféle, 
egységes, kipróbált (a megfelelő próbát 
kiállt), hatékony medicina kialakulását. Ez 
lehetne ugyanis a jövő évszázad orvos
lása.

Két konkrét megjegyzésükre válaszol
va: a homeopátia rövid jellemzésekor 
magam is a „similia similibus” elvet em
lítettem elsőként, mint Hahnemann leglé
nyegesebb doktrínáját, aztán következett 
a dózis fontosságának az említése. A le
vélírók a kérdés szakértői, örülök, hogy az 
alaptézisek értelmezésében egyetértünk. 
A másik észrevételük inkább elgondol
kodtatott. Miért remélik, hogy az ember- 
központú és a holisztikus jelző nem szi
nonima az én szóhasználatomban? Holisz
tikus medicina: a egész ember orvostu

dománya (A Medicina Krónikája); holis
tic: considering man as a functioning 
whole (Borland's Dictionary). Holos 
(görög) = egész. Egyik vád a konven
cionális medicinával szemben az, hogy 
nem holisztikus, nem az embert, a beteget, 
hanem egy szervet vagy csak egy-egy 
panaszt, máskor tünetet orvosol. Sokan, 
nem helyesen, kisajátítva a megjelölést, 
holisztikusnak nevezik az alternatív vagy 
komplementer medicinát. Hiszem, hogy a 
mai racionális (tudományos, konven
cionális) orvoslás is lehet szándéka sze
rint holisztikus, azaz emberközpontú, 
nem valamely szervet vagy szervrend
szert, hanem az egész embert állítja tény
kedése központjába.

A kongresszusi meghívást nagyon kö
szönöm. A nyitottság feltétlenül szüksé
ges, de nem elég. Érvek kellenének, jók, 
pro és kontra. Magam nem hiszem, hogy a 
hívők és a szkeptikusok eltéríthetők jelen
legi meggyőződésüktől. A hit és a ráció vi
askodik. Miközben a világon a home
opátiának valóban nagy keletje van. 
Miért? Egyfajta igényt elégít ki, ártalmat
lan, szolid gyógymód, világszerte befo
gadó társadalmi rétegre talál, s nem utol
sósorban igen nagy üzlet. Az OH egyik 
1973-as Horus-rovatában megjelent, a

homeopátia követőiről írt elemzés szerzői 
így zárják fejtegetésüket: „...hazánkban 
ma már csak történetükről beszélhetünk, 
téves irányzatuk, tudománytalan gyógy
módjuk sajnos hosszú ideig nagymér
tékben akadályozta a modern orvostudo
mány fejlődését” (Antall és Kapronczay). 
Tévedtek, a tan nem került végleg az or
vostörténelem papírkosarába. A paranor- 
málisként is emlegetett gyógyászati prak
tikák feltámadnak, a tényeket tisztelők tu
dományos világképe kevésbé vonzó, mint 
a misztikum és az áltudomány képvise
lőinek irracionális szemlélete.

A levélírókkal szemben és sokakkal 
együtt nem tekintem a homeopátiát a jövő 
század olcsó és hatásos orvoslásának, de 
tiszteletben tartom a levélírók meg
győződését és hitet tükröző véleményét. 
Végletes ítélkezés helyett csak odáig men
nék, hogy a kiegészítő gyógyászat négy 
komplett rendszere ( az akupunktúra, a fi- 
toterápia, a kiropraktika és a homeopátia) 
közül az utóbbit tartom a legvitatottabb- 
nak, mondván, hogy annak már (vagy 
még) kevés a hitele. Tudom, hogy a kívá
natos konszenzus csak úgy érhető el, ha 
mindkét oldal engedményeket tesz.

Rák Kálmán dr.

Helyreigazítás
Az Orvosi Hetilap 1996,137, 1669. oldalán Hutás Imre professzor korábban megjelent dolgozatához fűzött hozzászólásokat 
közöltük. Az első levél szerzője Gergely Péter dr. volt, ez azonban sajnálatos módon nyomtatásban nem jelent meg. Az érintett és 
olvasóink szíves elnézését kérjük.

BESZÁMOLÓK
Wertner Mór Emlékülés Párkányban

A címbeli orvostörténész időszerűségére 
Kapronczay Károly hívta fel először a fi
gyelmet (2), majd tőle függetlenül egy 
szlovákiai magyar helytörténész, Vércse 
Miklós ismertette a párkányi újságban e 
sokoldalú tudós orvos portréját (6). Het
venöt esztendővel ezelőtt szenderült jobb
létre, a hálás helybeliek hamar utcát ne
veztek el róla, amely még hamarabb „gaz
dát cserélt”. A festett fémtábla helyére ma 
már senki nem emlékszik, sőt a lelkes 
lokálpatrióta cikkíró szavaival „hogy hol 
nyugszik, arról még annyit sem sikerült 
megtudnom. A helyi öreg temetőben hiá
ba kerestem sírját. Számításba jöhet még 
Esztergom, vagy a szülőhelye temetője. 
Tán egyszer sikerül ennek is utánajárni” 
( 6) .

Az esztergomi változat valószínűtlen
nek tűnt, mert 1921 nyarán a már felrob
bantott Duna-hídon aligha tudták volna 
földi maradványait átszállítani. így gon
dolhatta ezt a jeles orvostörténész Kiss 
László kolléga is, aki az alábbi sorokban 
tájékoztatta helytörténész társát: „Nos, 
nem kell sokat járnia, elég ha kisétál a 
párkányi zsidó temetőbe! Én 1995. au
gusztus 31-én jártam ott és a bejárattal 
szemközti oldalon a 4. sorban, Weisz

József és dr. Dombori Mór ügyvéd sírem
léke közt találtam meg Wertner Mór sírját. 
Sajnos, nagyon elhanyagolt állapotban. 
Maga a sírkő a földön feküdt, szerencsére 
az „írással” fölfelé és így sikerült elolvas
nom a következőket:

„Dr. Wertner Mór 
történetíró
1849. július 26-1921. június 8. 
lelke a múltban keresett 
megnyugvást, 
emléke a jövőben él” (3).
Az izraelita verzió még a szlovákiai 

hitközség vezetőit is meglepte, mert való
színűleg véletlenül, de az 1929-es kiadású 
Űjvári-féle Magyar Zsidó Lexikonból is 
kimaradt a neve (5). Kiss kolléga az 1995. 
évi novemberi keltezésű levelében azon 
reményének adott hangot, „hogy a párká
nyiak mindent megtesznek majd azért, 
hogy Wertner Mór halálának 75. évfor
dulóján (1996 júniusában) Párkány egy
kori híres orvosa és tudósa méltó körül
mények közt nyugodhasson szeretett vá
rosa temetőjében” (3).

Ügy is lett, a CSÉMADOK támogatásá
val a városi önkormányzat pédásan rend
be tette a neológ sírkertet (a sírkövek nem 
keleti jellegűek), egykori lakóhelyére két
nyelvű márványtábla került, június 8-án, 
magyarországi meghívott előadókkal 
közösen emlékülést tartottak. A szervezők 
közül mindenképpen kiemelést érdemel a 
már említett Vércse Miklós helytörténész, 
Himmler György tanár, mint a helyi kul

turális bizottság elnöke, végül de nem 
utolsósorban Kiss László doktor, a sír 
megtalálója, a rendezvény ötletadója és el
ső előadója, aki a megemlékezettnek első
sorban orvosi, valamint közegészségügyi 
munkásságára helyezte a hangsúlyt.

E sorok írója az orvostörténészt ismer
tette, miközben saját maga is meglepődött 
a sokoldalú életmű ez irányú gazdagsá
gán. Elsősorban a Gyógyászat (1) hozta a 
jobbnál jobb orvostörténeti tanulmánya
it, de genealógiai írásai az Orvosi Hetilap
ban is jelentek meg (4). A szakhistorikus 
viszonylagos ismeretlenségének egyetlen 
magyarázata lehet: nem gyűjtötte össze és 
adta ki kötetekben cikkeit, mint pl. később 
a kitűnő Magyary-Kossa Gyula.

Orvostörténeti munkásságát afféle 
előtanulmányoknak, „ujjgyakorlatok
nak” szánta a nagyívű genealógiai foly
tatáshoz. Ő állította fel igen áttekint
hetően az általános orvostörténet legis
mertebb dinasztiájának, az aszklepiá- 
doknak a családfáját. Aszklépiosz leszár
mazottja a sebész Maachon fiúi ágán az 
ókor legnagyobb természettudósa: Aris- 
totelész, valamint a belgyógyász Podali- 
riosz többgenerációs utóda a nagy 
Hippokratesz.

Az elhangzott előadások arányából ki
derül, hogy Wertner Mórt az általános his
toriográfia, azon belül a genealógia és he
raldika sokkal inkább a magáénak tekinti.

Soós István budapesti tudományos fő
munkatárs a helyét határozta meg a „19.
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század történetírásában”. Kállay István 
egyetemi tanár előadásának címe: „Régi 
és új nemesség Wertner Mór műveiben”, a 
Bertényi Iván professzoré: „Wertner Mór 
és az Árpádok családi története”, ame
lyekhez derék doktorunk 20 évig 
gyűjtötte az adatokat, valószínűleg (bár 
eddig közvetlen nyomai nincsenek) a túl- 
parti primási levéltárban. Biográfiai 
koordinátájának három pontja a születés, 
a nősülés és az elhalálozás. Szemléletére 
erősen hatott a berlini (Herold) és a bécsi 
(Adler) genealógiai iskola, valamint az 
akkor divatos szociáldarwinizmus. 
Draskóczy István adjunktus a genealó
gust méltatta, aki „beszéltette” a forrá
sokat. Pifkó Péter esztergomi irodalom- 
történész pedig stílszerűen a Balassák 
familiáris históriai hátterét mutatta be, 
Werner Mór kutatásai alapján. A szak
szerű értekezések lényegét persze nehéz 
néhány sorban ismertetni.

Rendkívül érdekes volt a záró előadás, 
amellyel a Pozsonyból áttelepült történész 
Püspöki Nagy Péter lepte meg a hall
gatókat.,^ magyar honfoglalás az Ipoly és 
a Morva folyó közében” annyiban tarto
zott a tárgyhoz, hogy már a megnyitóban 
kihangsúlyozta Himmler György a ren
dezvény millecentenáris jellegét. Ennek 
felelt meg briliánsán a budapestivé vált 
egyetemi docens. Idézte Pray Györgyöt, 
aki szerint „a krónikákat nem szabad el
vetni, ha összefüggésbe hozhatók a többi 
forrásokkal”. Elsősorban Anonymus mes
terre, egyes történészek szerint csak „af
féle regényes gesták” szerzőjére utalva. 
Holott mind az ószláv krónikák, mind 
Bíborbanszületett Konstantin írásai ha
sonlókat állítanak honfoglaló őseinkről.

Mindent egybevéve az emlékülés pél
dásan sikerült. Wertner Mór is a helyére 
került, a történészek-genealógusok előa
dásaiból ez egyértelműen kiderült. Alap
vető műveit (7,8) a szakemberek ma sem 
mellőzhetik.

MEGJELENT

MRE-INFO
1996.2. szám •

• Beszámolók a Magyar Reumatológusok 
Egyesülete életéből, az északkelet-ma
gyarországi szekció tudományos üléséről, 
az alapítvány működéséről.
• Beszélgetés dr. Dómján Lászlóval 
(Gömör Béla dr.)
• A „Domján-jelenség” (Bálint Géza dr.)
• Az Agykontroll a New Age tükrében 
(Mogyorósi Dorottya dr.)
• A BNO 10. revíziójáról (Géher Pál dr.)
• Holdon át az osteoporosishoz (Lányi 
Éva dr.)
• Hol veszítette el a szépségét az orvosi 
pálya, avagy valóban sok-e az orvos? 
(Kovács László dr.)
• Folyóiratreferátumok
• Irodalmi rovat, orvostörténeti rovat, 
képzőművészeti rovat
• Hírek

Hazafelé jövet a komputazó a csonka 
párkányi híd láttán azon tűnődött: milyen 
üdvös lenne hasonló szimpóziumokat 
máskor is tartani. Például a szlovák és ma
gyar orvostörténészek között, a Duna 
mindkét oldalán. Jobb okosan osztozkod
ni, mint balgán pörösködni. Elég gazdag 
ahhoz közös múltunk, hogy mindenki 
megtalálja benne a maga részét. Ennek 
segítségével talán a valódi híd hiányzó pil
lérei is hamarabb kiegészülnének.

IRODALOM: 1. Gyógyászat, 1880-84 
közötti évfolyamok, az Államorvos mel
léklettel. -  2. Kapronczay Károly: Az or
vostörténész Wertner Mór időszerűsége.
O. H„ 1990, 1543-1544. -  3. Kiss László: 
Nyílt levél Vércse Miklóshoz. Párkány és 
Vidéke. 1995. november. -  4. Orvosi 
Hetilap 1889. évfolyam. -  5. Újvári Péter: 
Magyar Zsidó Lexikon, Bp., 1929. -  6. 
Vércse Miklós: Wertner Mór. Párkány és 
Vidéke, 1995. október. -  7. Wertner Mór: 
Az Árpádok családi története. Nagy- 
Becskerek, 1892. -  8. Wertner Mór: Az em
ber genealógiája. Bp., 1906.

Szállási Árpád dr.

10. Nemzetközi Endokrinológiai Kong
resszus 1996. jún. 12-15. San Francisco

A rendezvény egyúttal az amerikai Endok
rin Társaság éves nagygyűlése is volt. A 
kongresszus 4 munkanapja 8 plenáris 
előadásán a világ vezető, többnyire elmé
leti endokrinológusa (5 amerikai, 1-1 
ausztrál, japán és belga) mutatta be szak
területe legújabb eredményeit. Ezen elő
adások között kiemelkedett a Nobel-díjas 
Gilman „G-proteinek és az adenil-ciklá- 
zok szabályozása” c. előadása. Valamennyi 
munkanapon, délelőtt és délután is, 6-6 
párhuzamosan zajló szimpóziumon hall
hattunk átfogó jellegű előadásokat az.

elméleti és klinikai endokrinológia leg
újabb eredményeiről. A beszámoló írójá
nak megítélése szerint a legnagyobb ér
deklődést a növekedési hormon felnőtt
kori alkalmazásait, valamint a férfi hor
monalis fogamzásgátlás kérdéseit taglaló 
szimpózium váltotta ki.

A kongresszus hagyományosan nagy 
sikerű rendezvényei a „Találkozás a Pro
fesszorral” szekciók, amelyeken a gyako
rló endokrinológusok a klinikai endokri
nológia egy-egy szűkebb területének el
ismert szaktekintélyével találkozhatnak, 
s kötetlen formában megbeszélhetik a 
diagnosztika és a terápia aktuális kérdé
seit.

A kongresszusra 3227 poszter előadást 
jelentettek be, ami 3 munkanapon át, na
ponta több mint ezer új poszter kiállítását 
jelentette. Magától értetődő, hogy egy-egy 
résztvevő számára a poszterek csak egy 
töredékének megtekintése volt lehetséges, 
s ezek megfelelő szelekciója is igen nagy 
erőfeszítést követelt a poszterszekció 
látogatójától.

A San Francisco centrumában elhe
lyezkedő Moscone Kongresszusi Központ 
ideális helyszíne volt ezen „mamut kong
resszusnak”, s a kongresszus szervezői és 
segítői zökkenőmentes vendéglátást nyúj
tottak a több mint 6000 kongresszusi 
résztvevő számára.

A kongresszus zsúfolt programjából 
kiszakított szabadidő alkalmat nyújtott 
kapcsolatépítésre, régi barátságok felújí
tására, s új ismeretségek kialakítására. San 
Francisco városának szépsége valameny- 
nyiőnket lenyűgözött.

A magyar elméleti és klinikai endokri
nológiát mintegy húszán képviseltük. Az 
útijelentés készítője az OMFB és a Sandoz 
Hungária Kft. által nyújtott támogatásért 
mond ezúton is köszönetét.

Tóth Miklós dr.

PRAXIS
1996.3. szám

A HIETE üzeni
A szívritmuszavarok és gyógyszeres ke
zelésük -  II.rész
A pánikbetegség és egyéb szorongásos 
zavarok -  a háziorvos szemszögéből 
Az autonóm idegrendszer működése 
Psychologia és klinikum 
Szexuális úton terjedő betegségek III.
-  Hüvelyi fertőzések
Folyóiratokról röviden
Ebrantil kezelés hatékonysága essentialis
hypertoniában
Egészségesebb nemzedék -  Humet®-R?
A cukorbetegség előfordulása, gyakorisá
ga Magyarországon
Enterocolitis acuta infectiosa antimik- 
róbás kezelése 
Kardiológiai tesztkérdések 
Folyóiratokból röviden 
Dietoterápiai irányelvek köszvényben 
A tuberkulózis epidemiológiai helyzete 
Magyarországon
A kardiológiai tesztkérdések helyes vá
laszai

Könyvismertetés
Folyóiratokból röviden
Ki mit tud -  rosszul -  az asztmáról?
A továbbképzés hírei
Folyóiratokból röviden
CONTEMPO -  Antikoagulatio vagy trom-
bolízis?
AIDS-helyzet a WHO európai régiójában 
A komplementer orvosi tagozat hírei 
Folyóiratokból röviden 
Olvasói fórum

PRAXIS
1996.5. szám

A HIETE üzeni...
Hypertonia
Hypertonia tesztkérdések
Ritkaságok -  különlegességek -  buktatók
A hypertonia és az iszkémiás szívbetegség
megelőzésének stratégiái
A hypertonia tesztkérdések helyes válaszai
Alpha-1 -antitripszinhiányos tüdőemphy-
sema
Koleszterin, diasztolés vérnyomás és stroke: 
13 000 eset a 450 ezres populációból

2007



CONTEMPO -  Új utak a trombózis meg
előzésében
Húgyúti infekciók kezelése felnőttkorban 
Folyóiratokból röviden 
Amit a szexuális úton terjedő chlamydia 
trachomatis fertőzésről tudni kell 
Cavinton Review
A diabeteses betegek bőrszövődményei - 
különös tekintettel a mycosisokra 
Folyóiratokból röviden 
Kit oltsunk, mivel oltsunk és mikor oltsunk 
1996-ban? -  Módszertani levél. Kivonat 
Dyspepsiás betegek előzetes szűrése Heli
cobacter plyori szerológiával 
Folyóiratokból röviden 
Folyóiratokból röviden 
Bőrviszketés -  kihívás a belgyógyász szá
mára is
A szívinfarktus prognosztikája 
Az Internet 
MAPOSZ-hírek

PRAXIS
1996.6. szám

Magyar Praxis 96 konferencia 
A HIETEüzeni...
A diabetes per os terápiája 
Diabetes tesztkérdések 
Az ismeretlen eredetű láz felnőttkorban 
A tüdőrákról
Szívsebészeti alapismeretek háziorvosok
nak -  V. Myocardium revascularisatio 
Folyóiratokból röviden 
Sicorten kenőcs a gyermekgyógyászatban 
Folyóiratokból röviden 
A gyomorfekély és a Helicobacter pylori 
Folyóiratokból röviden 
Spril (helikáüs) CT a gyermekgyógyászatban 
A PSA jelentősége a prostatarák diag
nosztikájában és szűrésében 
A májcirrhosis és szövődményei, a thera
pia lehetőségei 
Hepatitis B
az egészségügyi dolgozók legjelentősebb, vé
dőoltással megelőzhető foglalkozási fertőzése 
Kardiológiai tesztkérdések 
Folyóiratokból röviden 
A napozás 1996-ra érvényes szabályai -  a 
bőrgyógyász szemével 
A kardiológiai tesztkérdések helyes válaszai 
Hogyan mondjam el... 
mit kell tudni a daganatos betegségekről? 
Végbélfájdalom 
Folyóriatokból röviden

PRAXIS
1996.7. szám

Magyar Praxis ’96 konferencia 
Traumatológiai ismeretek az alapellátásban 
A szimpatikus idegrendszer szerepe a kar- 
diovaszkuláris megbetegedésekben 
Cerucal antiemetikus hatásának vizsgála
ta a sürgősségi betegellátásban 
Heveny kardiológiai történések ellátásá
nak lehetősége a helyszínen III. rész -  A 
ritmuszavarok ellátása 
A Herpes vírus feltehető kórokozó sze
repéről az SM-ben
Az immobilizáció hatásai és elhárításuk 
Ultrahang-angio és histogramm a váll- 
ízület vizsgálatában 
A szívátültetésről 
Csontdenzitometria

Tegnap tudomány, ma gyakorlat 
Kórkozót hordozó s ürítő háziállatok epi
demiológiai jelentősége 
Szülészeti anesztézia és az újszülött kar- 
dio-resopiratorikus adaptációja

ÉRBETEGSÉGEK
1996.2. szám

A. N. Nicolaides, MS, FRCS: A tünetmentes 
arteria carotis szűkület és a stroke koc
kázata
Visontai Zsuzsanna Zsófia, ifi. Rigó János 
dr., Dézsi László dr.: Endothelsejt disz- 
funkcó és a preeclampsia összefüggései 
Nádor Györgyi dr.: Az agyi aneurysmák 
CT-vizsgálatáról
Rozsos István dr., Kollár Lajos dr., Horváth 
Örs Péter dr.: Krónikus érbetegségek tar
tós fájdalomcsillapítása (pozitív kontrol- 
los klinikai tanulmány)
Radó György dr.: A lábszárfekély terápiá
jának története

GYÓGYSZEREINK
1996.2. szám

Rák Kálmán dr.: A krónikus lymphocytás 
leukaemia mai kezelése 
Kiss Attila dr.: A felnőttkori heveny leu- 
kaemiák gyógyszeres kezelése 
Rák Kámán dr., Udvardy Miklós dr.: A 
nagy malignitású nem-Hodgkin-lympho- 
ma kezelésének aktuális kérdései 
Udvardy Miklós dr., Rák Kálmán dr.: A lym
phogranulomatosis gyógyszeres kezelése 
Telek Béla dr.: A myeloma multiplex kor
szerű kezelése
Ujj György dr.: A krónikus myeloporolifera- 
tív betegségek (polycythaemia vera, idült 
granulocytás leukaemia és a haemorr- 
hagiás thrombocythaemia) mai kezelése 
Kahán Zsuzsanna dr.: Gyógyszeres terápia 
emlőrákbetegségben

MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA
1996.3. szám

Szepesi János dr., Szigetvári Iván dr., Fülöp 
Vilmos dr.: A molaterhesség és a terhessé
gi trofoblasztdaganatok korszerű diagnó
zisa és kezelése
Rigó János Jr. dr., Paulin Ferenc dr., Tóth 
Miklós dr.: Az ABPM 02 vérnyomásmérő 
monitorral és a Krotkov-módszerrel mért 
vérnyomásértékek összehasonlító vizsgá
lata terhességben
Varga István dr., Rigó János Jr. dr., Somos 
Péter dr.: Anyai keringésvizsgálatok egész
séges és kóros terhességben III.
Az ejectiós szög változása spontán veté
lések esetén
Kanyó Katalin, Koncz János dr.: Sperma 
kezelési módszerek összehasonlítása in 
vitro fertilizációs ciklusoknál 
Kanizsai Beáta dr., örley Judit dr., Egyed 
Jenő dr., Dancsó János dr., Doszpod József 
dr.: A serdülőkori vérzészavarok hormo
nális háttere és ovulációindukciós kezelé
sével szerzett tapasztalataink 
Szántó Ferenc dr., Hörömpöli Csaba dr.: 
Kliogest kezelés hatása az endometrium 
vastagságára, postmenopausában 
Fábián Antal dr., Orosz László dr., Mocsáry

Péter dr.: A sonohysterographia szerepe a 
méhűr és az endometrium vizsgálatában 
Konrád Sándor dr., Inovay János dr., 
Hruby Ervin dr.: Obesitas, mint a műtét 
utáni lázat és sebgennyesedést befolyásoló 
tényező
Szalay János dr.: Ciprofloxacin (Ciprobay) 
profilaxis méheltávolítással járó nőgyó
gyászati műtéteknél
Vereczkey Gábor dr.: Az AIDS a szülész
nőgyógyász szemével 
Feldmann Julianna dr., Tirczka Tamás dr., 
Szőke Béla dr., Fedák László dr.: Bakteri
ális hüvelyfertőzések gyakorisága poli
morf terhességi exanthema eseteiben

PSYCHIATRIA HUNGARICA
1996.2. szám

Marton János, Janka Zoltán: Segíti-e az 
impact factor a tudományt?
Vitrai József: Tesztek eredményeinek ösz- 
szevetése. Módszertani megfontolások 
Gádoros Júlia: Szociodemográfiai rizikó- 
tényezők vizsgálata gyermek viselkedési 
kérdőív alkalmazásával 
Agárdi Tamás, Bartkó György, Vitrai 
József: Depressziós betegek grafometriás 
vizsgálata
Magyar Iván György, Haszmann Andrea, 
Hajdú Lelte: Alkoholbetegek komplex ke
zelési modellje
Kárpáti Miklós: Az OPNI igazgatóinak és 
orvosainak munkásságáról 1868-tól nap
jainkig
Somogyi Dániel, Kós T. Márta: A Legfel
sőbb Bíróság állásfoglalása kapcsán

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
1996.2. szám

Katona Gábor dr.: Zajterhelés hatása a 
hallásküszöbre és a disztorziós otoa- 
kusztikus emisszió (DPOAE) amplitú
dójára
Fekete Szabó Gabriella dr.: Clarithromycin 
-  KLACID -  helye az akut gennyes sinusi
tis maxillaris és akut gennyes otitis media 
kezelésében
Böröczki Borbála dr., Félegyházi Árpád 
dr., Oláh Tamás dr., Huszár László dr.: 
Narkózis csecsemő- és gyermekkori fül- 
orr-gégészeti műtéteknél 
Küstel Marianna dr., Ribári Ottó dr.: A 
stapedius reflex jelentősége prelingualis 
siket betegeken dinamikai tartomány becs
lésére
Horváth Emília dr., Harsányi László dr., 
Taller András dr., Élő János dr.: Peri
operatív mesterséges táplálás percutan 
endoscopos gastrostomán fej-nyaksebé- 
szeti daganatos betegeken 
Fain András dr., Finszter Tamás dr.: ACE- 
gátlók okozta életet veszélyeztető felsőlég
úti angiooedema
Czeizel Endre dr., Komor Valéria dr.: Gene
tikai tanácsadás hallásfogyatékosoknál 
különös tekintettel a Pendred-kórra 
Müller Zoltán dr., Élő János dr., Görgey 
Csaba dr.: Csontpusztulással járó benig
nus hallójárati folyamatok 
Péter József dr., Bauer Miklós dr., Gungl 
Márta dr.: A glas ionomer cement alkal
mazása klinikánk gyakorlatában
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Élő János dr., Koppány Judit dr., Takácsi- 
Nagy László dr.: A gége marginalis tumo
rainak CCh-laser-sebészete 
Szerkesztőségi közlemények

DIABETOLOGIA HUNGARICA
1996.2. szám

Magyar János dr., László Gergely dr.: A di
abeteses láb syndroma orthopaediai keze
lése és a rehabilitáció lehetőségei 
Simon Kornél dr., Winkler Gábor dr., Válvi 
Péter dr., Szépvölgyi Anikó dr., Gyulai 
Magdolna dr., Kórodi Tünde dr., őry Iván 
dr.: A cardiovascularis kockázat diabetes 
mellhúsban
Bárkái László dr.: Autonóm és vascularis 
funkciók párhuzamos vizsgálata gyer
mek- és serdülőkorú cukorbetegekben 
Kelemen Andor dr., Tamássy Klára dr., 
Kubányi Jolán dr., Pálos Lászlóné dr., 
Marosi Judit dr.: Psyllium rost alkalmazá
sa energiaszegény diétában és hatása a 
szénhidrát felszívódásra 
Pósa Ildikó, Kocsis Erzsébet dr., Koltai M. 
Zsófia dr., Pogátsa Gábor dr.: A glimepirid 
hemodinamikai és a szívizom laktát- 
anyagcseréjére gyakorolt hatása kutyán 
Neuwirth Gyula dr.: Kelet-magyarországi 
Diabetológus Hétvége (Debrecen, 1995. 
november 10-11.)
Jermendy György dr.: Hypertension in 
Diabetes (HID) Study Group, alakuló ülés 
(Padova, 1996. március 8-9.)
Cereillo, A., Taboga, C., Tonutti, L., Giaco- 
mello, R., Stel, L., Motz„ E., Pirisi, M.: Az 
acarbose hatása a véralvadási paraméte
rek postprandialis aktivációjára diabetes 
mellhúsban
Perros, P, McCrimmon, R. ]., Shaw, G., 
Frier, B. M.: A pajzsmirigy-dysfunctio 
yakorisága cukorbetegekben: az éven- 
énti szűrés értéke

Willey, K. A., Kidd, J. E, Harris, J. P, Xu, Z. 
R., Yue ,D. K.: Az albuminuria a carotis-ér- 
falvastagság és az atherosclerosis előre
jelző tényezője NIDDM-betegekben 
Gruden, G., Cavallo-Poerin, R, Olivetti, O., 
Repetti, E., Sivieri, R., Bruno, A., Pagono, 
G.: Az albuminürítés vizsgálata neph- 
ropathiás és nem nephropathiás NIDDM- 
betegek nem diabeteses utódainál 
Guglielmi, M. D., Pierdomenico, S. D., 
Salvatore, L., Romano, F., Tascione, E., 
Pupillo, M., Porreca, M, Imbastaro, T, 
Cuccurullo, E, Mezzetti, A.: A microalbu
minuria összefüggése a károsodott bal 
kamrai diastolés funkcióval és a csökkent 
postischaemiás vasodilatatióval inzulin- 
dependens cukorbetegekben 
Nagamatsu, M., Nickander, K. K., Schmelzer,
J. D., Raya, A., Wittrock, D., Tritschler, H., 
Low, P. A.: Liponsav eredményes alkalma
zása kísérletes diabeteses neuropathiában 
Sartor, G., Dhalquist, G.: A fiatalkori halá
lozás gyermekkorban kezdődő inzulin-de- 

endens diabetes mellitus esetében: éjsza- 
ai, váratlan halálestek gyakori előfordulása 

Dossi, A., Golay, A., Morel, Y, Furrara, T, 
Ássál, J. P, Leuenberger, P. M.: Cardiovas
cularis autonóm neuropathia macula oe- 
demában szenvedő cukorbetegekben 
Az Egészségügyi Világszervezet működé
se Magyarországon
A DIABCARE minőségellenőrző prog

ramjának kelet-európai térhódítása: 
QualiNet DIAB EAST 
Cukorbetegek étkezési szokásai

KONZÍLIUM 
1996.7-8. szám

Gyógyuló betegjogok 
Perözön a kórházak ellen 

Kezelhető-e az orvos-munkanélküliség?
Mérnök, agronómus, orvos 

Gyógyítás postai úton 
Mail Order Pharmacy 

Asztmások Közép-Kelet-Európábán 
Négyezer szakorvos találkozója 

Prevenciós életmódprogramok
Tízezer természetgyógyász -  hány beteg? 

Egészségpolitika Soros-módra 
Kísérletezni is lehet 

Baktériumforrásaink 
A zoonosisokról II.

Orális rehidrációs kezelés gyermekeknél 
Kísérletező gyermekrendelő 

Bt. és alapítvány 
Bízzuk a piacra

A gyógyszerek egy része is tömegfo
gyasztási cikk 
Regiszter
Onkológus, bőrgyógyász szakorvos által 
rendelhető gyógyászati segédeszközök 
Családi patika egységes csomagolásban 

A nők a gyógyszerfelelősök 
Adótanácsadó 
Eseménynaptár

BMJ
1996.2. szám

Melanie J. Davies, I. Peter Gray: Károso
dott glükóztolerancia 
Paul Brown: A marhák spongiform ence- 
phalopathiája és a Creutzfeldt-Jakob-kór 
Sheila M. Gore: A marhák Creutzfeldt-Ja- 
kob-kórja?
N. Maiden, R., Madhok: Misoprostol adása 
a nem szteroid gyulladásgátló szereket 
szedő betegek számára 
Walter C. Willett: A többszörösen telítet
len zsírsavak és a rák kockázata 
Richard Ramsden, John Graham: Cochle
aris implantáció
Elizabeth Barrett-Connor, Deborah Good- 
man-Gruen: Az endogén nemi hormonok 
és a halálos kimenetelű cardiovascularis 
betegségek prospektiv vizsgálata poszt- 
menopauzális korú nők esetében 
Mike Quinn, Elizabeth Allen a United 
Kingdom Association of Cancer Registries 
nevében: Az emlőrák incidenciájának és 
mortalitásának változása Angliában és 
Walesben a szűrés bevezetése után 
M. Impallomeni, N. P, Galletly, S. /., Wort, J. 
M., Starr, T. R. Rogers: A Clostridium difficile 
okozta hasmenés fokozott kockázata cefo- 
taximmal kezelt idősebb betegek esetében 
P. Jobanputra, F. Davidson, S. Graham, H. 
O’Neill, P. Simmonds, P. L. Yap: A parvovi
rus B19 gyakori előfordulása a reumafak- 
tor-vizsgálatra irányított betegek körében 
Christopher Dowrick, Iain Buchan: Dep
resszióban szenvedő betegek állapotának 
12 hónapos követése a családorvosi gya
korlatban: befolyásolja-e a kimenetelt a 
kórkép felismerése vagy felfedése?

James, O’Brien, Helen Long: Vizeletincon- 
tinentia: az alapellátásban dolgozó nővérek 
tevékenységének hosszú távú eredményei 
Martin, E. Weisse, Bardwell Eberly, Donald 
A. Person: A bor mint digestivum: a biz- 
mut-szalicilát, valamint a vörös- és fe
hérbor antimikrobás hatásának összeha
sonlító vizsgálata
Edmondstone, W. M.: Cardialis eredetű 
mellkasi fájdalom: segíti a diagnózist a 
testbeszéd?
Paul Abrams: Rendszeres összefoglaló: 
Idősebb férfiak alsó húgyúti tüneteinek 
kezelése
Denning, D. W, Evans, E. G. V., Kibbler, C. C., 
Richardson, M. D., Roberts, M. M., Rogers, T.
R. , Warnock, D. W., Warren, R. E.: Rend
szeres összefoglaló: A köröm gombás meg
betegedése: útmutató a helyes gyakorlathoz 
(a British Society for Medical Mycology 
munkacsoportjának beszámolója)
Philip Steer: A haladás újabb lépései: Szü
lészet
Sajjad, A., Carey, P. A., Arnold, L, R., Smith,
S. R.: A hét tanulsága: Centrális vénás 
kanülálás szövődményeként fellépő, pul
monalis embóliát okozó, fertőzött jobb 
kamrai thrombus
Douglas G. Altman, Martin Bland, J.: 
Statisztikai alapok: A normális eloszlás 
Douglas G. Altman, J. Martin Bland: 
Statisztikai alapok: Az átlag felé irányuló 
regresszió
Martin Bland, /., Douglas, G. Altman: 
Statisztikai alapok: Néhány példa az átlag 
felé irányuló regresszió illusztrálására 
Mark Palién: Internet útmutató: Bevezetés 
az Internet használatába 
Mark Palién: Internet útmutató: A world 
wide web
Gregory Y. H. Lip, Robert D. S. Watson, Shy am 
P. Singh: ABC könyvek Pitvarfibrilláció: A 
pitvarfibrilláció gyógyszeres kezelése

MEDICUS UNIVERSALIS
1996.4. szám

Búcsú dr. Andor Miklóstól a MÁOTE 
örökös elnökétől, a SOTE Családorvosi 
Tanszék alapítótársától, a Medicus Univer
salis főszerkesztőjétől (Hidas István dr., 
Arnold Csaba dr. és Pogány István dr. 
megemlékezései)
Búcsú a gerontológus dr. Andor Miklóstól. 
Dr. Vértes László búcsúztatója 
Halmos Tamás dr.: Cukorbetegek insulin- 
kezelésre történő átállításának kérdései 
Prof. dr. Kékes Ede, Fodor Miklós dr.: Szá
mítástechnikai oktatás formái és lehetősé
gei Európában és hazánkban 
Margittay Erzsébet dr., Talpag Magdolna 
dr., Kocsis István dr.: A fakultációs oktatás 
tapasztalatai a Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem Családorvosi Tanszékén 
Törő Klára dr., Mohácsi Katalin dr.: A 
csecsemőkori hirtelen halál megelőzésé
nek lehetőségei a háziorvosi gyakorlatban 
Baksa József dr.: Az égés első orvosi ellá
tása gyermekkorban
Morva László dr., Molnár Ilona dr., Takács 
Imre dr.: Együttműködés a fogyatékosok 
gondozásában és ellátásában 
Kovács Gábor dr., Ludwig Endre dr.: A 
krónikus bronchitis exacerbatiójának cip- 
roflaxin-kezelése
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az Egészségügyi Gyermekotthonok Or
szágos Módszertani Intézete (1223 Bp., 
Kápolna u. 3.) gyermekgyógyász szakor
vos részére betölthető állást hirdet. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezni a főigazgató főorvos titkár
ságán lehet a 226-8165 telefonszámon.

A Főv. önkormányzat Szt. János Kórház 
(1125 Budapest, Diósárok út 1.) főigaz
gató főorvosa pályázatot hirdet a Közpon
ti Röntgen Osztályon, radiológus szak
orvosi állásra, UH és CT jártassággal, de

pályázhatnak gyakorlattal rendelkező 
szakvizsga előtt állók is.
Bérezés: kiemelt.
Érdeklődni lehet: dr. Balogh István osz
tályvezető főorvosnál.
Telefon: 1-561-646

OXYMENTŐ Mentőszolgálat Kft. (1045 
Bp., Szófia u. 12. Tel.: 180-5583) ügyvezető 
igazgatója pályázatot hirdet 24 órás felnőtt 
háziorvosi ügyelet munkakör betöltésére. 
Feltétel: oxyologiai gyakorlat, belgyógyá
szatijártasság.

HÍREK
A Fővárosi önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórháza Tudományos Bizottsága az aláb
bi témában tudományos ülést tart 1996. 
szeptember 25-én (szerda) du. 14.00 órakor 
a Kórház kultúrtermében.
Tárgy: A Nőgyógyászati-Szülészeti Osz
tály tudományos előadásai.
Üléselnök: Dr. Golub Iván főigazgató 
Program:
1. Dr. Tiba János: Szülészeti szemléletvál
tozás napjainkban (5 perc)
2. Dr. Lukács György, dr. Mészáros Márta: 
A vaginális ultrahangvizsgálat szerepe a 
méhen kívüli terhesség diagnosztikájában 
(4 perc)
3. Dr. Kiss Ildikó Teréz: Vaginális ultra
hanggal végzett szűrővizsgálat előnyei az 
első trimeszter végén (3 perc)
4. Dr. Neubauer Katalin, dr. Mészáros 
Márta: Ritkán előforduló Pemphigus neo
natorum esetének ismertetése (3 perc)
5. Dr. Hajdú Gábor: A Multiload Cu-375 hasz
nálatával szerzett tapasztalataink (5 perc)
6. Dr. Csapó Csaba: A HPV SIL-ben betöl
tött szerepe (4 perc)
7. Dr. Járányi Beáta: A HPV kimutatásá
nak jelentősége a gyakorlatban (4 perc)
8. Dr. Polgár Sándor: Méhszájelváltozások 
modern diagnosztikája (3 perc)
9. Dr. Kalocsai Géza: Kacskimetszés: új 
műtéti megoldás a méhnyak kóros elvál
tozásainak kezelésében (5 perc)
10. Dr. Habermajer László: Súlyos kisme- 
dencei gyulladások osztályunk anyagában 
(4 perc)
11. Dr. Szűcs Géza: A postmenopausalis 
osteoporosis hormonkezelése (3 perc)
12. Dr. Sztakó Péter: Nőgyógyászati műté- 
teink során előfordult urológiai jellegű sé
rülések (4 perc)
13. Dr. Tiba János, dr. Nemecz Emese, dr. 
Szatkó Péter: Gigantikus ovarialis cysta 
műtéti megoldása és pszichológiai tanul
ságai (5 perc)
14. Dr. Sztakó Péter, dr. Gyarmati Béla: 
Osztályunk jellemzői a számok tükrében 
(3 perc)
15. Dr. Penyősi Ildikó (Boehringer-Ingel- 
heim): termékismertetés

A tudományos ülés után a Boehringer- 
Ingelheim Rt. állófogadást tart. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immu
nológiai Társaság 1996. évi, XXIV. Kong
resszusát szeptember 26-28 között rendezi 
Tapolcán a Bauxit Munkásművelődési Köz
pontban (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).
A Kongresszussal kapcsolatos információ: 
Dr. Hubert János főorvosnál 8300 Tapolca, 
Deák F. 10. Tel.: (87) 322-286.

Az INKO Fórum és a Semmelweis OTE II. 
sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
„A vizeletinkontinencia aktuális kérdései” 
címmel tudományos ülést rendez.

Ennek időpontja: 1996. szeptember 27., 
10 óra 30 perc.

Helyszíne: SOTE II. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika tanterme. (Cím: 
1082 Budapest, Üllői út 78/a).
A tudományos ülés elnökségi tagjai:
Dr. Paulin Ferenc med. Habil, egyetemi 
docens, a SOTE II. sz. Szülészeti és Nőgyó
gyászati Klinika igazgatója 
Dr. Iván László egyetemi tanár, a SOTE 
Gerontológiai Központjának igazgatója 
Dr. Lipcsey Attila c. egyetemi tanár, a Fő
városi Szent János Kórház Neuropszichi- 
átriai Osztályának igazgatója 
A tudományos ülés szervezőbizottsága:
Dr. Matányi Sándor egyetemi adjunktus, a 
szervezőbizottság elnöke, SOTE II. sz. Szü
lészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Dr. Klauber András főorvos, MÁV Kórház, 
Rehabilitációs Osztály 
Dr. Szüle Endre egyetemi adjunktus, 
HIETE, Urológiai Klinika 
Dr. Vértes László főorvos, Fővárosi Erzsé
bet Kórház, Utókezelő 
A tudományos ülés támogatói: 
MÖLNLYCKE KFT, ORGANON

A Fővárosi Szent István Kórház Tudomá
nyos Bizottsága 1996. szeptember 24-én, 
kedden tudományos ülést tart.
Helyszín: Kultúrterem
Időpont: 1996. szeptember 24., kedd, 14 óra
Program:
1. Dr. Répássy Dénes: Urológiai rosszindu
latú daganatok patológiai, prognosztikai 
és sebészeti vonatkozásai
2. Dr. Goór Ildikó-Dr. Kákosy Tibor: Kró
nikus tetraklóretilén mérgezés két esete
3. Dr. Sárdi Katalin: A szürkehályog kor
szerű műtéti megoldása (video)

Juttatások: kiemelt bérezés.
Információ: 06-30-440-426, Csóka Ernő 
igazgatónál.

Csóka Ernő 
ügyvezető igazgató

Kardiológiai profilú belosztály a szív ultra
hangvizsgálatában jártas belgyógyász mun
katársat keres. Kardiológiai szakvizsga 
előnyt jelent. Érdeklődni lehet az Uzsoki úti 
Kórház I. Belgyógyászatának főorvosánál. 
Telefon: 2-517-333,ill.2-517-563/102 mellék.

Pálossy Béla dr. 
osztályvezető főorvos

Szent István parkban lévő orvosi rendelő
met megosztanám rheumatologus vagy 
neurológus kollégával. Rendelési lehető
ség heti 1-2 alkalom.
Telefon: 06-20-389-420 (esti órákban).

Budapest centrumában orvosi rendelő
nek alkalmas 2 szobás lakás eladó.
Tel.: 06-30-521-824.

Erzsébet körúti belgyógyászati rendelő 
betegkörrel kiadó. Tel.: 249-2153.

A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács 
Egyesületének 1996. évi programja
Helye: Szent Imre Plébánia -  Szent István 
Ház (Bp. XI., Himfy u. 8.)
Az alábbi hétfőkön 'h  6 órai kezdettel:
1996. szeptember 9.
1. Beszámoló a FEAMC prágai kong
resszusról
2. Ferenc Antal: Bioetikai alapkérdések
3. Dr. Leszkovszky Gvörgy Pál OR: 
Egyházi reflexió a bioetikai kérdésekre
1996. október 7. Ifjúsági szekció:
1. Orvos a társadalomban (Etikai Kódex)
2. Missziós küldetésünk
3. Beszámoló a balatonaligai kongresszu
sokról
1996. október 14.
Szent Lukács ünnepi ülése: Szent Lukács 
periodika ismertetése
1996. november 11.
1. Prof. Gottfried Roth: Az osztrák Katolikus 
Orvosok Egyesületének munkája, állásfog
lalásai, Katolikus kórházak szerepe, munká
ja
2. Magyar katolikus kórházak bemutat
kozása
Kozma Imre atya
1996. december 2. Ifjúsági szekció: 
Beszámoló a XI. Nemzetközi Konferen
ciáról.
(Isten-képiség és Istenhez való hason
latosság: ma? Az emberi lélek szenvedése)
1996. december 9.
Dr. Leszkovszky György Pál OR: Adventi 
elmélkedés
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FELHÍVÁS

A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (NEVI), többek között országos módszertani és szakmai informá
ciós központként működik a főbb halálokok és gyakori betegségek elsődleges megelőzése terén. 
Jelenleg azonban nincs kellő ismeretünk a hazánkban folyó elsődleges megelőzési programokról. 
Kérjük ezért mindazokat az intézményeket, illetve szakembereket, akik ilyen programokban dolgoznak, 
illetve a közelmúltban fejezték be, hogy a NEVI számára erről tájékoztatást adjanak. A plusz munka elke
rülése érdekében elégséges, ha az elnyert pályázatok vagy tudományos projectek meglévő anyagának 
összefoglalásáról másolatot küldenek, amelyből a téma megnevezése, célkitűzése, módszere, elért 
eredmény, időtartam és az anyagi támogatás forrása kiderül. Természetesen a már megjelent publikációk 
is megfelelhetnek e célnak. Az így létrejött adatbázis külső szakértők bevonásával történt értékelése után 
valós képet kapunk az elsődleges megelőzés terén folyó hazai munkákról. Ismeretük lehetőséget kínál
hat hasznos együttműködések elősegítésére. Ezentúl a legfontosabbnak ítélt programokról a NEVI olyan 
hivatalos elismerő értékelést kíván adni, amely a munka folytatását biztosító pályázatok elnyerésénél fel
használható.Végül a NEVI fokozott figyelmet kíván szentelni a lakosság tájékoztatására a médián 
keresztül és ennek során a legfontosabb programok és eredményeik bemutatásra kerülnek általában a 
munkát végző szakember bevonásával.

Kérem ezért, hogy a folyamatban lévő vagy 1990 után befejezett elsődleges megelőzési programokról 
a tájékoztatást 1996. október 1-ig a NEVI címére küldjék meg, a borítékon külön feltüntetve az 
„Elsődleges megelőzési program” jelzést.

Dr. Czeizel Endre 
a NEVI főigazgatója

GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 m ájusában törzskönyvezett gyógyszerkészítm ények  (III. rész)

Asacol 400 mg bélben oldódó film tabletta

A meszalazin (5-aminoszalicilsav) gyulladásgátló szalicilát- 
származék, a szulfaszalazin hatékony metabolitja.

Gyulladásgátló hatását feltehetően lokálisan, a vastagbélben 
fejti ki. Gátolja az arachidonsavból keletkező helyi gyulladásos 
mediátorok szintézisét, a ciklooxigenáz (prosztaglandin szinté
zis) és a lipoxygenáz (leukotrién szintézis) enzimek gátlásával.

Az akrilgyanta bevonatú tablettából a hatóanyag a lúgos 
tartományba emelkedő pH-érték hatására, csak az ileum végső 
szakaszában és a vastagbélben szabadul fel. Akár szájon át, akár 
lokálisan (végbélkúp vagy beöntés) alkalmazva, a meszalazin 
általában csak korlátozott mértékben (10-30%) szívódik fel a 
vastagbélből. A felszívódott meszalazin a bélnyálkahártyában 
és a májban gyorsan acetileződik, és N-acetil-5-szalicilsav for
mában ürül a vesén keresztül. A meszalazin és a N-acetil-5-sza- 
licilsav napi ötszöri alkalmazás esetén sem kumulálódik.

Hatóanyag: 400 mg mesalazinum tablettánként;
Segédanyagként laktózt tartalmaz, festékanyag: yellow iron 

oxidE 171, red ironoxidE 171.
Javallatok: Colitis ulcerosa enyhe és mérsékelt súlyosságú 

akut exacerbatiója és fenntartó kezelése.
Ellenjavallatok: Szalicilét túlérzékenység, súlyos máj- és 

veseelégtelenség (GFR < 20 ml/min). Gyomor- és nyombélfe- 
kély, vérzékenységi hajlam, valamint kétévesnél fiatalabb gyer
mekkor. Terhesség utolsó hete. Szoptatás.

Terhesség alatt a haszon/kockázat szigorú mérlegelése 
szükséges (1. Figyelmeztetés).

Adagolás: Felnőtteknek akut gyulladásos tünetek esetén na
ponta 3-szor 800 mg (3-szor 2 tabletta). Súlyos esetekben ez az 
adag napi 3-szor 1600 mg-ra (3-szor 4 tabletta) emelhető. Fenn
tartó kezelésre napi 3-szor 400-800 mg (3-szor 1-2 tabl.) javasolt.

A tablettát egészben, összerágás nélkül kell bevenni a bél
ben oldódó bevonat miatt.

Mellékhatások: Túlnyomórészt emésztőszervi panaszok

(hányinger, hasmenés, hasi fájdalom, dyspepsia), valamint fej
fájás jelentkezhet.

Ritkán a szalicilsav és származékaira túlérzékenységi reak
ció léphet fel a vastagbélgyulladás tüneteinek súlyosbodásával 
(görcsös hasi fájdalom, véres széklet), amelyhez esetenként ál
talános allergiás tünetek is társulhatnak (láz, rossz közérzet, 
bőrkiütés, viszketés, conjunctivitis).

Orális alkalmazását követően beszámoltak leucopenia, neut
ropenia, thrombocytopenia, pancreatitis, emelkedett máj- 
enzimértékek, hepatitis, interstitialis nephritis, nephrosis-synd- 
roma és veseelégtelenség előfordulásáról. Ezek a mellékhatások a 
gyógyszer elvonását követően általában megszűntek.

Gyógyszerkölcsönhatások: A tablettát nem szabad laktu- 
lózzal (Duphalac, Lactulose Hek, Laevolac-Laktulóz) vagy a 
béltartalom pH-ját csökkentő egyéb gyógyszerkészítménnyel 
együtt adni, mivel ezek megakadályozhatják a tablettából a 
meszalazin felszabadulását.

Óvatosan adható együtt:
-  kortikoidokkal (növelheti a gyomor-bél traktus vérzésé

nek veszélyét),
-  antikoagulánsokkal (növelheti a vérzési hajlamot),
-  szulfonilkarbamid típusú oralis antidiabetikumokkal 

(erősödhet a vércukorszint-csökkentő hatás),
-  spironolaktonnal, furoszemiddel (csökkenhet a vizelet

hajtó hatás),
-  probeneciddel, szulfinpirazonnal (a húgysavkiválasztó 

hatás csökkenhet),
-  methotrexattal (toxicitása esetleg nőhet),
-  rifampicinnel (gyengülhet az antituberkulotikus hatás).
Egyes esetekben pancytopenia lépett fel merkaptopurinnal

kombinált meszalazin kezelés során.
Figyelmeztetés: Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmaz

ható.
A terápia előtt és közben a vér-, és vizelet állapotát ellen

őrizni kell.
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Allergia: Ha toxikus vagy túlérzékenységi reakciók fordul
nak elő, a szer alkalmazását fel kell függeszteni.

Keresztérzékenység: A szulfaszalazin-kezelés során túlérzé
kenységi reakciót mutató betegek jelentős része hasonlóan rea
gálhat meszalazinra is.

Vesekárosodás: Az állatkísérletekben, magas dózisok alkal
mazásakor észlelhető vesetoxicitása miatt, csak fokozott óva
tossággal alkalmazható vesekárosodásban vagy veseelégtelen
ségben szenvedő betegeken. Az Asacol kezelés megkezdése 
előtt, valamint a kezelés alatt a vesefunkció rendszeres ellenőr
zése szükséges.

Alkalmazása terhességben: Állatkísérletekben, teratogén 
hatást és magzati toxicitást nem észleltek, terhes nőkön végzett 
klinikai vizsgálati adatok azonban nem állnak rendelkezésre, 
ezért terhesség alatt csak elkerülhetetlen esetekben és fokozott 
óvatossággal alkalmazható.

Alkalmazása szoptatás alatt: A meszalazin és N-acetyl- 
metabolitja kiválasztódik az anyatejben. Gyermeküket szoptató 
anyák esetében megfontolandó a gyógyszerszedés vagy a szop
tatás felfüggesztése.

Gyermekkorban hatékonysága és alkalmazásának biztonsá
gos volta még nem bizonyított.

Idős korban a meszalazint kellő körültekintéssel és csak 
normális veseműködésű betegeknek szabad alkalmazni.

Laktózérzékenység: A tabletta alacsony koncentrációban 
laktózt tartalmaz.

Tartós kezelés esetében a máj-, vesefunkció és vérkép kont- 
rollvizsgálat szükséges.

Túladagolás: Rossz felszívódása korlátozza toxicitását.
Specifikus antidotuma nem ismert. Orális túladagolás ese

tén gyomormosás, a felszívódott gyógyszer kiürülésének 
gyorsítására alkalizálás és a megfelelő diuresis biztosítása a leg
fontosabb teendők.

Eltartás: szobahőmérsékleten (25 °C alatt), száraz, fénytől 
védett helyen.

Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 100 tabletta (vörösbarna színű, oblong alakú, 

bélben oldódó filmtabletta).

Tadex 10 mg, ill. 20 mg tabletta

A tamoxifen nem szteroid, antiösztrogén hatású trifeniletilén- 
származék.

Az ösztrogénreceptorokkal stabil komplexet képezve gátol
ja az ösztradiol kötődését. Magas koncentrációban csökkenti a 
progeszteronreceptorok képződését. Tumorellenes hatásme
chanizmusa pontosan nem ismert.

Állatkísérletekben gátolja az experimentális ösztrogénde- 
pendens tumorok kialakulását, illetve elősegíti a már kifejlő
dött tumorok regresszióját.

A tumorsejtekben gyakorlatilag nem befolyásolja az RNS- 
és fehérjeszintézist, ugyanakkor csökkenti a DNS szintézisét. Az 
utóbbi hatás eredményeként csökken a sejtszám, illetve a tumor 
növekedési üteme. Tapasztalatok szerint ösztrogénreceptor- 
pozitív esetekben hatékonysága várhatóan nagyobb.

A tamoxifen orálisan jól szívódik fel, egyszeri adag alkal
mazása után a plazma-csúcskoncentráció 4-7 óra múlva alakul 
ki. A plazmaszint viszonylag gyorsan csökkenő fázisát lassú, 7 
napon túli elimináció követi (felezési idő: 91-156 óra).

Ismételt adagolás után kb. 4 hét múlva alakul ki a „steady 
state” plazmakoncentráció.

A vérszint mind egyszeri, mind ismételt adagolás esetén 
nagy egyéni eltéréseket mutat, nincs összefüggés a vérszint és a 
terápiás hatás között. A tamoxifen nagymértékben metabo- 
lizálódik, fő metabolitja az N-dezmetil-tamoxifen, valamint a 
jelentősen kisebb mennyiségű 4-hidroxi-tamoxifen. Mindkettő 
antiösztrogén hatású. A tamoxifen és a metabolitok nagyobb 
része glukuronid konjugátum formájában lassan választódik 
ki, elsősorban a széklettel. Az elnyújtott plazmaszint és a lassú 
elimináció a metabolitok enterohepatikus körforgásával ma
gyarázható.

Hatóanyag: 10 mg, ill. 20 mg tamoxifenum (citrátsó formá
jában) tablettánként.

Javallatok: Előrehaladott emlőcarcinoma, emlőcarcinoma- 
műtétet követő adjuváns kezelése.

Menopausa előtt csak kivételes esetekben adható.

Ellenjavallatok: Hatóanyag iránti túlérzékenység, terhesség 
és szoptatás.

Adagolás: Kezdő adagja általában naponta 20-30 mg, majd 
7-10 nap után az adag napi 40-60 mg-ra emelhető. Három
négy hónap múltán ajánlatos a napi adagot 30-40 mg-ra csök
kenteni, mely a későbbiekben tovább csökkenthető 20-30 mg- 
ra. Tartós alkalmazás esetén ez az adag (napi 20-30 mg) bizo
nyult a legbiztonságosabbnak.

Mellékhatások: Leggyakrabban hőhullámok, étvágytalan
ság, émelygés, hányinger, hányás, ritkábban zavartság, fejfájás, 
hypercalcaemia, hepatotoxicitás, tüdőembólia, thrombosis, 
gyengeség, álmosság, endometrium hyperplasia vagy carcino
ma, ovariumcysta, menstruációs cikluszavarok (esetleg a ciklus 
teljes hiánya), hüvelyi vérzés, pruritus vulvae, átmeneti csont
fájdalom, átmeneti leukopenia vagy thrombocytopenia, bőr
kiütés, igen ritkán hyperlipidaemia, homályos látás, retino
pathia, cataracta jelentkezhet.

Gyógyszerkölcsönhatások: Együtt adása kerülendő:
-  kumarinszármazékokkal (antikoaguláns hatás fokozód

hat).
Óvatosan adható együtt:
-  tiazid típusú diuretikumokkal (a hypercalcaemia veszélye 

fokozódhat).
Figyelmeztetés: A kezelés csak a tumorellenes kemoterá

piában jártas orvos által vagy felügyelete mellett végezhető.
Klinikai vizsgálatok során, a tamoxifen kezelés hatására az 

endometrium carcinoma és egyes gastrointestinalis carci- 
nomák gyakoribb előfordulását észlelték.

Állatkísérletekben (patkány) 5 mg, 20 mg, ill. 35 mg/ttkg 
napi adagok 2 évig történő alkalmazása során emelkedett a he
patocellularis carcinoma gyakorisága. Fokozott elővigyáza
tossággal adható májfunkciózavar, anamnesisben szereplő 
vagy fennálló thromboemboliás megbetegedés, cataracta, hy
perlipidaemia, hyperthyreosis, leukopenia, thrombocytopenia, 
hypertonia és diabetes mellitus esetén.

A kezelés során rendszeres perifériás vérkép, thrombocy- 
taszám, májfunkció és szérum kalciumszint ellenőrzés, vala
mint időszakos szemészeti vizsgálat szükséges.

Súlyosabb mellékhatások jelentkezésekor az adagot csök
kenteni kell, vagy a kezelést meg kell szakítani.

Praemenopausában lévő nők esetén a kezelés előtt a terhes
séget ki kell zárni és a kezelés során megfelelő (nem hormoná
lis) fogamzásgátlás alkalmazása javasolt.

A tamoxifen emelheti a szérum tiroxinkötő-globulin szint
jét, ezt a pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok végzésekor figyelem
be kell venni.

Az álnegatív eredmény elkerülése végett, a tamoxifen kezelés 
utáni ösztrogénreceptor-meghatározást a kezelés befejezését 
követően 4-6 héttel javasolt végezni.

Alkalmazása látászavart okozhat (közlekedés, baleseti ve
széllyel járó munka!).

Túladagolás: Lehetséges tünetei a hőhullám, émelygés, há
nyás, hüvelyi vérzés, esetleg homályos látás, légzészavarok és 
görcsök. Nincs specifikus antidotum, a kezelés tüneti.

Eltartása: szobahőmérsékleten (15-20 °C).
Megjegyzés: * * Csak vényre adható ki „Sz” jelzés.
Csomagolás: 30,100 tabl.

Tamoxifen-Hexal 10 mg, 20 mg, 30 mg, ill. 40 m g tabletta

A tamoxifen nem szteroid, antiösztrogén hatású trifeniletilén- 
származék.

Az ösztrogénreceptorokkal stabil komplexet képezve gátol
ja az ösztradiol kötődését. Magas koncentrációban csökkenti a 
progeszteronreceptorok képződését. Tumorellenes hatásme
chanizmusa pontosan nem ismert.

Állatkísérletekben gátolja az experimentális ösztrogénde- 
pendens tumorok kialakulását, illetve elősegíti a már kifejlő
dött tumorok regresszióját.

A tumorsejtekben gyakorlatilag nem befolyásolja az RNS- 
és fehérjeszintézist, ugyanakkor csökkenti a DNS szintézisét. Az 
utóbbi hatás eredményeként csökken a sejtszám, illetve a tumor 
növekedési üteme. Tapasztalatok szerint ösztrogénreceptor- 
pozitív esetekben hatékonysága várhatóan nagyobb.

A tamoxifen orálisan jól szívódik fel, egyszeri adag alkal
mazása után a plazma-csúcskoncentráció 4-7 óra múlva alakul
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ki. A plazmaszint viszonylag gyorsan csökkenő fázisát lassú, 7 
napon túli elimináció követi (felezési idő: 91-156 óra).

Ismételt adagolás után kb. 4 hét múlva alakul ki a „steady 
state” plazmakoncentráció.

A vérszint mind egyszeri, mind ismételt adagolás esetén nagy 
egyéni eltéréseket mutat, nincs összefüggés a vérszint és a terápiás 
hatás között. A tamoxifen nagymértékben metabolizálódik, fő 
metabolitja az N-dezmetil-tamoxifen, valamint a jelentősen 
kisebb mennyiségű 4-hidroxi-tamoxifen. Mindkettő antiöszt- 
rogén hatású. A tamoxifen és a metabolitok nagyobb része 
glukuronid konjugátum formájában lassan választódik ki, első
sorban a széklettel. Az elnyújtott plazmaszint és a lassú elimináció 
a metabolitok enterohepatikus körforgásával magyarázható.

Hatóanyag: 10 mg, 20 mg, 30 mg, ill. 40 mg tamoxifenum 
(citrátsó formájában) tablettánként.

Javallatok: Előrehaladott emlőcarcinoma, emlőcarcinoma- 
műtétet követő adjuváns kezelése.

Menopausa előtt csak kivételes esetekben adható.
Ellenjavallatok: Hatóanyag iránti túlérzékenység, terhesség 

és szoptatás. Leukopenia, thrombocytopenia, hypercalcaemia.
Adagolás: Kezdő adagja általában naponta 20-30 mg, majd 

7-10 nap után az adag napi 40-60 mg-ra emelhető. Három
négy hónap múltán ajánlatos a napi adagot 30-40 mg-ra csök
kenteni, mely a későbbiekben tovább csökkenthető 20-30 mg- 
ra. Tartós alkalmazás esetén ez az adag (napi 20-30 mg) bizo
nyult a legbiztonságosabbnak.

Mellékhatások: Leggyakrabban hőhullámok, étvágytalan
ság, émelygés, hányinger, hányás, ritkábban zavartság, fejfájás, 
hypercalcaemia, hepatotoxicitás, tüdőembólia, thrombosis, 
gyengeség, álmosság, endometrium hyperplasia vagy -carcino
ma, ovariumcysta, menstruációs cikluszavarok (esetleg a ciklus 
teljes hiánya), hüvelyi vérzés, pruritus vulvae, átmeneti csont
fájdalom, átmeneti leukopenia vagy thrombocytopenia, bőr
kiütés, igen ritkán hyperlipidaemia, homályos látás, retino
pathia, cataracta jelentkezhet.

Gyógyszerkölcsönhatások: Együtt adása kerülendő:
-  kumarinszármazékokkal (antikoaguláns hatás fokozódhat).
Figyelmeztetés: A kezelés csak a tumorellenes kemoterá

piában jártas orvos által vagy felügyelete mellett végezhető.
Klinikai vizsgálatok során, a tamoxifen kezelés hatására az 

endometriumcarcinoma és egyes gastrointestinalis carcino- 
mák gyakoribb előfordulását észlelték.

Állatkísérletekben (patkány) 5 mg, 20 mg, ill. 35 mg/ttkg 
napi adagok 2 évig történő alkalmazása során emelkedett a he
patocellularis carcinoma gyakorisága.

Fokozott elővigyázatossággal adható májfunkciózavar, anam- 
nesisben szereplő vagy fennálló thromboemboliás megbetege
dés, cataracta, hyperlipidaemia, hyperthyreosis, leukopenia, 
thrombocytopenia, hypertonia és diabetes mellitus esetén.

A kezelés során rendszeres perifériás vérkép, thrombocy- 
taszám, májfunkció- és szérumkalciumszint-ellenőrzés, vala
mint időszakos szemészeti vizsgálat szükséges.

Súlyosabb mellékhatások jelentkezésekor az adagot csök
kenteni kell, vagy a kezelést meg kell szakítani.

Praemenopausában lévő nők esetén a kezelés előtt a terhes
séget ki kell zárni és a kezelés során megfelelő (nem hormo
nális) fogamzásgátlás alkalmazása javasolt.

A tamoxifen emelheti a szérum tiroxinkötő-globulin szint
jét, ezt a pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok végzésekor figyelem
be kell venni.

Az álnegatív eredmény elkerülése végett, a tamoxifen ke
zelés utáni ösztrogénreceptor-meghatározást a kezelés befe
jezését követően 4-6 héttel javasolt végezni.

Alkalmazása látászavart okozhat (közlekedés, baleseti ve
széllyel járó munka!).

Túladagolás: Lehetséges tünetei a hőhullám, émelygés, 
hányás, hüvelyi vérzés, esetleg homályos látás, légzészavarok és 
görcsök. Nincs specifikus antidotum, a kezelés tüneti.

Eltartása: szobahőmérsékleten (15-25 °C), fénytől védve.
Megjegyzés: * * Csak vényre adható ki „Sz” jelzés.
Csomagolás: 30 tabl.

Trusopt 2% szemcsepp

Hatóanyaga a dorzolamid, mely a karboanhidráz II hatékony 
gátlója. A szem processus ciliarisaiban található karboanhidráz

(CA) gátlása révén csökkenti a csarnokvíz szekrécióját. Ennek 
eredményeként csökken a szem belnyomása (IOP).

A Trusopt nem okoz pupillaszűkülést és az intraocularis 
nyomását olyan mellékhatások nélkül csökkenti, mint az éjsza
kai látáscsökkenés és az akkomodációs görcs. Nincs vagy csak 
minimális a szívritmusra és a vérnyomásra gyakorolt hatása.

A lokálisan alkalmazott béta-adrenerg-blokkoló szerek 
másfajta hatásmechanizmus révén szintén csökkentik a szem- 
belnyomást.

Ámenyiben Trusoptot lokális béta-blokkolókkal együtt al
kalmaznak, további intraocularis nyomáscsökkenés tapasztal
ható.

Ez az eredmény összhangban van a béta-blokkoló szerek és 
az orális karboanhidrázgátlók már korábban leírt additív ha
tásával.

A monoterápiában, valamint adjuváns kezelésként alkalma
zott Trusoptnak 24 órás szembelnyomást csökkentő hatása van, 
mely a hosszú távú adagolás során is fennmarad. A hosszú távú 
monoterápia hatékonysága a betaxololéhoz hasonló volt és 
némileg kisebb, mint a timololé. A Trusopt adjuváns kezelés
ként szemészeti béta-blokkolóval alkalmazva a napi négyszer 
alkalmazott 2%-os pilokarpinhoz hasonló additív szembel
nyomást csökkentő hatást mutatott.

A dorzolamid helyi alkalmazáskor bekerül a szisztémás 
keringésbe. Krónikus lokális alkalmazás során a szelektív CA-II 
kötődés eredményeképp a dorzolamid felhalmozódik a vörös- 
vértestekben, mialatt a plazma gyógyszerkoncentrációja igen 
alacsony. Az alapvegyület N-dezetil metabolitja kevésbé gátolja 
a CA-II-t, mint az alapvegyület, azonban az egyik kevésbé aktív 
izoenzimet (CA-I) szintén bénítja. A metabolit a vörösvértes- 
tekben is akkumulálódik, ahol elsődlegesen a CA-I-hez kötő
dik.

A dorzolamid csak kisebb mértékben (kb. 33%) kötődik a 
plazmaproteinekhez. A dorzolamid és metabolitja elsődlegesen 
változatlan formában a vizelettel ürül a szervezetből. A gyógy
szer adagolásának abbahagyása után a dorzolamid nemlineáris 
módon ürül ki a vörösvértestekből. Kezdetben a gyógyszer- 
koncentáció gyorsan csökken, melyet egy lassabb eliminációs 
fázis követ kb. 4 hónapos felezési idővel.

A hosszú ideig helyileg adagolt dorzolamid maximális 
szisztémás expozíciójának szimulálása céljából orálisan adott 
dorzolamid esetén a „steady state” állapotot 13 héten belül ér
ték el. A „stady state” állapotban szinte nem volt szabad gyógy
szer vagy metabolit a vérplazmában; a vesefunkcióra vagy a 
légzésre farmakológiai hatást gyakorló, becsületen szükséges 
mennyiség hatására a vörösvértestekben létrejövő karboan- 
hidrázgátlásnál kisebb gátlás jött létre. A Trusopt krónikus, 
helyi alkalmazása során hasonló farmakokinetikai eredménye
ket észleltek. Néhány idős, vesekárosodásban szenvedő beteg
ben (becsült kreatinin-clearance: 30-60 ml/perc) a vörösvér
testekben magasabb metabolitkoncentrációkat észleltek. A kar- 
boanhidrázgátlás mértékében azonban nem volt jelentős 
különbség, és ezen észleléssel összefüggésben nem észleltek 
klinikailag említésre érdemes mellékhatást.

Állatkísérletekben az orálisan alkalmazott dorzolamid által 
kiváltott fő tünetek a karboanhidrázgátlás szisztémás far
makológiai hatásaival voltak kapcsolatosak. Az eltérések egy 
része fajspecifikus és/vagy a metabolikus acidosis eredménye 
volt. A klinikai vizsgálatokban a betegekben nem alakult ki 
metabolikus acidosis, vagy olyan szérumelektrolit-eltérés, 
amely a szisztémás CA-gátlást jelezte volna. Ezért nem várható, 
hogy az állatkísérletekben megfigyelt hatások terápiás Trusopt 
adagok mellett emberben kialakulnának.

Hatóanyag: 100 mg dorzolamidum (dorzolamidium chlora
tum formájában) 5 ml szemcseppben.

Segédanyagként továbbá hidroxietilcellulózt, mannitot, nát- 
rium-citrátot (pH-stabilizátorként) és injekcióhoz való vizet 
tartalmaz.

Konzerválószerként 0,0075% benzalkonium-kloridot tartal
maz.

Javallatok: A Trusopt szemcsepp az emelkedett intraocu
laris nyomásban szenvedő betegek kezelésére javasolt:

-  ocularis hypertensióban
-  nyitott zugú glaucomában
-  pseudoexfoliatív glaucomában, vagy egyéb másodlagos 

nyitott zugú glaucomákban.
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Ellenjavallatok: A Trusopt ellenjavallt a termék bármely 
alkotórészével szemben fennálló túlérzékenység esetén.

Gyermekeknek, mivel a szer biztonságosságát és hatékony
ságát gyermekekben nem vizsgálták.

Terhesség és szoptatás időszakában általában nem ajánlott 
(1. Figyelmeztetés).

Súlyos máj- vagy veseelégtelenségben, hyperchloraemiás 
acidosisban nem ajánlott (1. Figyelmeztetés).

Adagolás: A Trusopt szemcsepp adagja monoterápiaként 
napi háromszor egy csepp az érintett szembe.

Az adjuváns kezelésként szemészeti béta-blokkoló készít
ménnyel együttesen alkalmazott Trusopt adagja napi kétszer 
egy csepp az érintett szembe.

Ha a Trusopttal más szemészeti, glaucoma elleni készít
mény kiváltása történik, akkor a kiváltandó szer megfelelő napi 
adagja után a Trusopt adagolása a következő napon kezdődjék. 
Egyszerre több lokális szemészeti szer alkalmazása esetén a 
készítmények cseppentése között legalább 10 percnek kell eltel
nie.

Mellékhatások: A Trusopt monoterápiában vagy adjuváns 
terápiában szemészeti béta-blokkolókkal történő alkalmazása 
során, hosszú távú klinikai vizsgálatokban a leggyakrabban 
észlelt mellékhatások és lokális tünetek: keserű íz érzése, égés 
és szúró érzés, homályos látás, szemviszketés, könnyezés, fejfá
jás, kötőhártya-gyulladás, szemhéjgyulladás, szemhéj-irritáció, 
valamint asthaenia/fáradtságérzés. A Trusopt-kezelés felfüg
gesztésének (kb. 3%) leggyakoribb okai a gyógyszerfüggő ocu
laris mellékhatások, elsősorban a conjunctivitis és szemhéji 
reakciók. Igen ritkán iridocyclitis és bőrkiütés előfordulását, 
egy esetben pedig vesekövességet jelentettek.

A forgalomba hozatalt követően az alábbi mellékhatásokat 
jelentették:

Túlérzékenység: Szisztémás allergiás reakciók jelei és tüne
tei, beleértve az angiooedemát, urticariát és pruritust.

Idegrendszer: szédülés, paraesthesia.
Ocularis: átmeneti myopia (amely a terápia felfüggesztése 

után megszűnik), keratitis punctata superficialis.
Laboratóriumi: A Trusopt-kezeléssel járó klinikai jelen

tőségű elektroliteltérések nem voltak.
Gyógyszerkölcsönhatások: A Trusopt szemcseppel speciá

lis gyógyszerkölcsönhatási vizsgálatokat nem végeztek. Klini
kai vizsgálatokban a Trusoptot a következő készítményekkel al
kalmazták együtt nemkívánatos kölcsönhatások megnyil
vánulása nélkül: timolol szemcsepp, betaxolol szemcsepp és a 
szisztémás gyógyszerek közül az ACE-gátlók, kalciumcsatorna- 
blokkolók, diureticumok, acetilszalicilsav és más nem szteroid 
gyulladásgátló gyógyszerek, valamint hormonkészítmények 
(pl.: ösztrogén, inzulin, tiroxin). A Trusopt mioticumok, vala
mint az adrenerg-agonisták glaucoma kezelésében történő 
együttes alkalmazásának kiértékelése nem történt meg.

A Trusopt karboanhidráz-inhibitor, és annak ellenére, hogy 
lokálisan alkalmazzák, mégis szisztémásán is felszívódik. A 
klinikai vizsgálatokban a Trusopt nem okozott sav-bázis egyen
súlyzavart. Az orális karboanhidráz-gátlók alkalmazásával 
kapcsolatban leírtak sav-bázis eltéréseket, melyek néhány eset
ben gyógyszerkölcsönhatásokhoz vezettek (pl.: nagy dózisú 
szalicilátkezeléssel kapcsolatos toxicitás). Ezért a Trusopt- 
kezelésben részesülő betegek esetén az említett gyógyszerköl
csönhatás lehetőségével számolni kell.

Figyelmeztetés: A Trusoptot nem vizsgálták súlyos vese
elégtelenségben (kreatinin clearance < 30 ml/perc), illetve hy
perchloraemiás acidosisban szenvedő betegekben. Mivel a 
Trusopt és metabolitjai elsődlegesen a vesén keresztül ürülnek 
ki, ezért ezen betegek kezelésében a Trusopt ellenjavallt.

Akut zárt zugú glaucomás betegek kezelésében a szemészeti 
hypotensiv szerek mellett más terápiás beavatkozások is szük
ségesek. A Trusoptot nem vizsgálták zárt zugú glaucomás bete
gekben.

A Trusoptot nem vizsgálták májkárosodásban szenvedő be
tegek esetében, ezért ezen betegekben a szer óvatosan alkal
mazható.

A Trusopt szulfonamidszármazék és bár helyileg alkalma
zott készítmény, mégis szisztémásán is felszívódik. Ezért lokális 
alkalmazás mellett is előfordulhatnak a szulfonamidokra 
jellemző mellékhatások. Amennyiben súlyos reakció, illetve túl
érzékenység fordul elő, a készítmény adását fel kell függeszteni.

Klinikai vizsgálatokban a Trusopt krónikus alkalmazása so
rán lokális szemészeti mellékhatásokat elsődlegesen kötő- 
hártya-gyulladást és szemhéjreakciókat írtak le. Ezen reakciók 
egy része a készítmény elhagyásával megszűnő, allergia típusú 
reakció klinikai megjelenésében és lefolyásában mutatkozott 
meg. Ilyen reakció észlelése esetén a Trusopt-kezelés fel
függesztését kell mérlegelni.

A Trusopt és orális karboanhidrázgátló együttes kezelésben 
részesülő betegekben a Trusoptnak potenciális additív hatása 
lehet a karboanhidrázgátlók ismert szisztémás mellékhatá
saira. A Trusopt és az orális karboanhidrázgátlók együttes adá
sának hatásait eddig nem vizsgálták, ezért együtt adásuk nem 
javasolt.

Lágy kontaktlencsét viselő betegeknek a Trusopt egyidejű 
használata nem ajánlott, mivel a szemcsepp tartósítóanyaga, a 
benzalkonium-klorid lerakodhat a lágy kontaktlencsébe.

A beteget figyelmeztetni kell, hogy a szemcseppet tartalma
zó tartály adagolónyílásával ne érintse meg a szemét, illetve a 
szem körüli területet.

A beteget arra is figyelmeztetni kell, hogy helytelen fel- 
használás során a szemészeti oldat szemészeti fertőzéseket 
okozó közönséges baktériumokkal fertőződhet. A fertőzött ol
dat használata súlyos szemészeti károsodást okozhat, melyek 
következtében a látás is károsodhat.

Terhesség: Terhes nők körében nem végeztek a magzat eset
leges károsítására vonatkozó és megfelelően ellenőrzött vizs
gálatokat. A Trusopt terhesség alatt csak akkor adható, ha a po
tenciális előny indokolja a magzat potenciális veszélyeztetését.

Szoptatás: Nem ismeretes, hogy a gyógyszer kiválasztódik-e 
az anyatejben. Figyelembe véve a gyógyszer fontosságát az anya 
számára, meg kell határozni, hogy a szoptatást vagy a gyógyszer 
alkalmazását kell megszüntetni.

A gépjárművezetést és a baleseti veszéllyel járó munka 
végzéshez szükéges képességet a szédülés és a látási eltérések, 
mint lehetséges mellékhatások hátrányosan befolyásolhatják. 
Ilyen tevékenységet a psychomotoros teljesítményt befolyásoló 
hatásának időtartama alatt tilos végezni. Az orvos egyedileg 
határozza meg a vonatkozó korlátozást vagy tilalmat.

Túladagolásra vonatkozó humán adatok nem állnak ren
delkezésre. Kezelése tüneti és támogató jellegű. Elektrolitzavar, 
acidotikus állapot és központi idegrendszeri hatások lehetsége
sek. A szérumelektrolit-szintet (különösen a káliumot) és a vér 
pH-értékét túladagolás esetén folyamatosan követni kell.

Eltartása: 15-25 °C-on, fénytől védve. Felnyitása után 4 
hétig használható.

Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 1 műanyag tartály (5 ml), faltkartonban.

Efferalgan szirup gyermekeknek

Gyermekek részére fájdalomcsillapító, lázcsillapító szirup.
A gyomor-bél traktusból gyorsan, majdnem teljes mértékben 
felszívódik. A testnedvekben gyorsan eloszlik. Kevéssé kötődik 
a plazmafehérjékhez. Eliminációs plazmafelezési ideje 2—2V2 
óra. A plazmában a maximális koncentrációt 30 perc-2 óra alatt 
éri el. Hatásának maximumát az 1-3 óráig terjedő időszakban 
fejti ki.

Hatásának időtartama 4-6 óra.
A májban metabolizálódik két fő metabolitjának: 60-80%-a 

glukuronid-, 20-30%-a szulfátkonjugátumként, és ebben a for
mában kevesebb mint 5% változatlanul ürül ki a vizelettel. Kis 
részben (kevesebb mint 4%-ban) citochrom P 450 hatására me
tabolizálódik és glutationnal konjugálódva méregtelenítődik. 
Súlyos túladagolás esetén ez utóbbi metabolit mennyisége 
emelkedik és májkárosodást okoz.

Hatóanyag; 2,70 g paracetamolum 90 ml szirupban. Egy 
adagolókanál (5 ml) = 150 mg hatóanyag.

Javallatok: Fájdalom és/vagy lázzal járó állapotok tüneti ke
zelése.

Ellenjavallatok: Paracetamol iránti túlérzékenység. Glukóz- 
6-foszfát-dehidrogenáz-hiány (haemolyticus anaemia), máj- és 
vesekárosodás.

Három hónapos kor alatt alkalmazása nem javasolt.
Adagolás:
Szokásos adagja: 30 mg/ttkg/24 óra.
Adagja: 3 hó-1 éves kor: naponta 3-szor ' / 2  adagolókanál,
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1-3 éves kor: naponta 2-3-szor 1 adagolókanál, 3 éves kor felett: 
naponta 4-5-ször 1 adagolókanál.

Az egyes adagok beadása között legalább négy órának kell 
eltelnie.

Súlyos veseelégtelenség (10 ml/min kreatinin clearance 
alatt) az adagolások között legalább nyolc órának kell eltelnie.

Mellékhatások: Terápiás adagban ritkán fordulnak elő.
Esetenként allergiás bőrreakciók, általában erythema, ur

ticaria, nagyon ritkán asthma, orrnyálkahártya-duzzanat for
májában.

Túlérzékenység esetén a kezelést azonnal abba kell hagyni.
A nemzetközi irodalom beszámol néhány esetben throm- 

bocytopeniáról.
Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adagolandó májen- 

zim-indukciót növelő gyógyszerekkel (pl. barbiturátokkal, an- 
tiepilepticumokkal). Alkohol bevitele a hepatotoxicitás veszé
lyét növeli. Ugyancsak óvatosan adható klóramfenikollal, mely
nek toxicitását növeli.

Figyelmeztetés:
Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi ellenőrzés mel

lett tanácsos alkalmazni.
Paracetamolra vonatkozóan állatkísérletes, teratogenitásra 

vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
Emberben: bár számos vizsgálat adatai alapján (különösen 

egy, többszázas beteganyagon végzett célzott vizsgálat szerint) 
a terhesség első harmadában alkalmazott kezelés esetén terato
gen hatást nem észleltek, ennek ellenére a terhesség első har
madában és szoptatás alatt adása megfontolandó.

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvosi megfon
tolást igényel. Az előírt adagot túllépni nem szabad.

Laboratóriumi vizsgálatok: a paracetamol szedése meg
hamisíthatja egyes laboratóriumi tesztek, pl. a szérumhúgysav- 
vizsgálat és az oxidáz-peroxidáz módszerrel végzett vércukor- 
vizsgálat, a vér heparin-, teofillin-, a vizelet aminosavértékeit.

Túladagolás esetén a tünetek általában 24-48 órán belül je
lentkeznek: hányinger, hányás, izzadás, általános gyengeség, 
étvágytalanság, sápadtság, hasi fájdalom. Súlyos túladagolás 
(felnőttben 10 g feletti mennyiség, gyermekben 150 mg/ttkg) 
májcytolysist és irreverzíbilis necrosist okozhat, mely hepato
cellularis insufficientiához, metabolikus acidosishoz, encepha- 
lopathiához és végül comához, majd halálhoz vezethet.

Labortünetek: emelkedik a máj-transzamináz-, laktátde- 
hidrogenáz- és bilirubinszint, megnyúlik a prothrombinidő.

Sürgősségi ellátás: A beteget azonnal kórházba kell vinni.
Azonnal gyomormosást kell végezni.
Paracetamolmérgezésben antidotumként a lehető leggyor

sabban intravénásán vagy per os N-acetilciszteint vagy metio- 
nint kell adni.

Eltartása: szobahőmérsékleten. Az üveg kinyitása után, 
szobahőmérsékleten tárolva 15 napon belül használható fel.

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 1 üveg (90 ml) + adagolókanál.

Unipres 10, ill. 20 tabletta

Hatóanyaga, a nitrendipin dihidro-piridin típusú kalcium- 
csatorna-blockoló,. mely a kalciumionok beáramlását gátolja a 
feszültségfüggő kalciumcsatornákon keresztül az intracellu
laris térbe. Hatását elsősorban az arteriolák simaizomzatán fej
ti ki, perifériás vasodilatatiót okoz; ezáltal csökkenti a vér
nyomást.

Enyhe diuretikus (natriuretikus) hatással is rendelkezik.
A hatóanyag lassan oldódik ki a tablettából, ezért az Unipres 

hatása tartós.
A nitrendipin kifejezett „first pass” effektuson megy keresztül, 

a szervezetben teljes mértékben metabolizálódik. Megközelítően 
egyenlő mértékben választódik ki a széklettel és a vizelettel.

Hatóanyag: 10 mg, ill. 20 mg nitrendipinum micronisatum 
tablettánként.

Javallatok: Hypertonia.
Ellenjavallatok: Túlérzékenység a készítmény bármely al

kotórészével szemben. Cardiogen shock. Terhesség. Szoptatás.
Fokozott óvatossággal adható májbetegség esetén (1. Ada

golás).
Adagolás: Szokásos adagja naponta 1-szer 20 mg (reggel) 

vagy naponta 2-szer 10 mg (reggel és este). A kezelést ajánlott

napi 10 mg-mal kezdeni (reggel 10 mg), majd a hatástól füg
gően fokozatosan lehet növelni az adagot.

Szükség esetén a napi adag fokozatosan 40 mg-ra növelhető, 
melyet 2 részre osztva (reggel és este 20 mg) javasolt bevenni.

Májbetegség esetén, ill. idős korban alacsonyabb adag, napi 
5-10 mg adása javasolt.

A tablettát étkezés közben vagy étkezés után javasolt bevenni.
Mellékhatások: Leggyakrabban fejfájás, flush, melegség

érzés, tachycardia, palpitatio, bokaoedema fordul elő. E mel
lékhatások a vasodilatatio következményei, s általában a ke
zelés első hetében jelentkeznek.

Egyéb mellékhatások: hányinger, szédülés, fáradtságérzés, 
nagymértékű vérnyomáscsökkenés, bőrreakciók (pruritus, 
rash), gastrointestinalis panaszok, idegesség, polyuria.

Igen ritkán gingiva hyperplasia jelentkezhet, mely a kezelés 
befejezése után megszűnik.

Egyes esetekben -  egyéb vasodilatatorokhoz hasonlóan -  
15-30 perccel a tabletta bevétele után mellkasi fájdalom (angi
na pectorisszerű panasz) jelentkezhet. Ha a készítmény szedése és 
a mellkasi fájdalom között oki összefüggés feltételezhető, a nit- 
rindipin adását abba kell hagyni.

Ritkán a májenzimek (alkalikus foszfatáz, SGOT, SGPT) 
szérumszintjének emelkedése fordulhat elő.

Gyógyszerkölcsönhatások: A nitrendipin vérnyomáscsök
kentő hatását egyéb antihypertensivumok és a cimetidin fo
kozhatják.

A nitrendipin a digoxin szérumszintjét emelheti, ezért a 
digoxin adagjának csökkentése válhat szükségessé.

Figyelmeztetés: Májbetegség esetén a nitrendipin eliminá
ciója megnyúlik, ezért kisebb adag alkalmazása és fokozott el
lenőrzés szükséges.

Alkalmazásának első szakaszában -  egyénenként megha
tározandó ideig -  járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határozandó 
meg a tilalom mértéke.

Túladagolás: kifejezett vasodilatatiót, bőrkipirulást (flush), 
fejfájást, tartós vérnyomásesést, szívfrekvencia-változást (ta
chycardia, bradycardia) okozhat

Kezelése: korai felismerés esetén gyomormosás, aktív szén 
adása javasolt. Speciális antidotuma nincs. A vitális funkciók 
ellenőrzése (vérnyomás, EKG-monitorozás), tüneti kezelés 
szükséges.

Eltartása: 25 °C alatt, fénytől és nedvességtől védve.
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 20 tabl.

Triamteren Pharmavit 50 mg tabletta

Enyhe vízhajtó hatással rendelkező, káliummegtakarító diu
reticum, mely a disztális tubulusokon hat, a nátrium és klorid 
kiürülését fokozza, így mérséklődik a kálium- és hidrogénszek
réció. Nem gátolja az aldoszteron hatását. Egyszeri dózis hatása 
2-4 órával bevétel után kezdődik és 7-9 órán keresztül tart. 
Teljes hatása néhány napos alkalmazást követően alakul ki. 
Gyorsan felszívódik a gastrointestinalis tractusból, biohaszno
sulása kb. 50%. A plazmafelezési ideje 2 óra. 60%-ban kötődik a 
plazmafehérjékhez. Gyorsan metabolizálódik és elsősorban a 
vizelettel ürül, egy része változatlan formában.

Más, nem káliummegtakarító diureticumokkal együtt adva, 
kiegészítő terápiaként alkalmazható, csökkentve a hypokalaemia 
és az alkalosis veszélyét. Javasolt oedemás állapotokban (pangá
sos szívelégtelenség, cirrhosis hepatis, nephrosis syndroma, idio- 
pathiás oedema, a secundaer hyperaldosteronismus más di- 
ureticumra refrakter formája) önmagában vagy más di
ureticumokkal kombinálva; azon betegségekben, ahol a normális 
káliumszint helyreállítása és fenntartása az alapbetegség szem
pontjából is alapvető fontosságú (pl. ischaemiás szívbetegség, 
ritmuszavarok, krónikus digitálisz kezelés stb.); iatrogen (pl. 
szteroid, más diuretikus kezelés okozta) hypokalaemia megelőzé
sére a káliumpótlást rosszul, vagy nem toleráló betegek di
uretikus kezelésére; hypertonia kiegészítő kezelése.

Hatóanyag: 50 mg triamterenum tablettánként.
Javallatok: Oedemás állapotok (pangásos szívelégtelenség, 

cirrhosis hepatis, nephrosis syndroma), gyógyszer (szteroid) 
okozta oedema. Hypertonia-betegség adjuváns kezelése.

Ellenjavallatok: A hatóanyag iránti túlérzékenység, hyper-
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kalaemia, progresszív veseelégtelenség, más káliummegtaka
rító diureticum egyidejű alkalmazása, káliumpótlás.

Szoptatás (az anyatejjel kiválasztódik).
Adagolás: Felnőtteknek önmagában alkalmazva naponta 

150-250 mg adható. Általában a kezdeti adag 2-szer 100 mg, 
reggel és délben, étkezés után.

Fenntartó kezelésként -  a hatástól függően -  általában más- 
naponta 1-szer 100 mg adása javasolt. A napi maximális adag 
nem haladhatja meg a 300 mg-ot.

Más diureticummal együtt adva mindkét diureticum adását 
csökkentett adaggal kell kezdeni, majd a hatásnak megfelelően 
kell a fenntartó adagot beállítani.

Gyermekkorban önmagában alkalmazva a javasolt napi 
adag 1-2 mg/ttkg,két részletben adva.

Mellékhatások: Émelygés, hányás, hasi fájdalom, hasme- 
nés/székrekedés, paraesthesia, szomjúságérzés, gyengeségér
zés, szédülés, bőrkiütés, viszketés, izomgörcs, hyperkalae
mia.

Tartós alkalmazásakor szérumkreatinin, -karbamidnit- 
rogén, -kalcium és -hűgysavszint-emelkedés, valamint szérum- 
magnéziumszint-csökkenés, metabolikus acidosis, ritkán 
nephrolithiasis, megaloblastos anaemia (főként folsavhiányos 
állapotokban, pl. terhesség, krónikus alkoholizmus), thrombo
cytopenia, pancytopenia, photosensitivitas, nagyon ritkán in
terstitialis nephritis, májfunkciós teszt abnormalitás.

Gyógyszerkölcsönhatások. Nem adható együtt:
-  egyéb káliummegtakarító diureticumokkal, káliummal;
Fokozott óvatossággal adható együtt:
-  ACE-gátlókkal (hyperkalaemia kialakulásának veszélye 

fokozódik);
Óvatosan adható együtt:
-  indomethacinummal (az indomethacinum nephrotoxikus 

hatása növekedhet];
-  lithiummal (a fokozott nátrium ürítés miatt litium intoxi

catio alakulhat ki);
-  egyéb antihypertensiv szerekkel (az antihypertensiv hatás 

fokozódhat);
-  amantadinnal (az amantadin plazmaszintjét növelheti).
Figyelmeztetés: Óvatosan adható hyperuricaemia, illetve

köszvény esetén, mivel a szérum húgysavszintet a húgysavkivá- 
lasztás csökkentésével tovább fokozhatja; ismert nephrolithia
sis esetén, mivel a vesekőképződés lehetőségét növelheti.

Gondos ellenőrzés mellett adható, ha hyperkalaemia foko
zott veszélye áll fenn: időseknek, beszűkült vesefunkció, dia
betes melliutus esetén.

Ugyancsak óvatosan adható a metabolikus acidosishoz 
vezető betegségekben (diabetes mellitus, máj- és veseelégtelen
ség). Orális glukózterheléses vizsgálatot megelőző három nap
ban javasolt a gyógyszer kihagyása a hyperkalaemia fokozott 
veszélye miatt.

Alkalmazásakor a szérum elektrolitok és a vesefunkció, szé
rum karbamidnitrogén és kreatininszint rendszeres ellenőrzé

se, időszakos EKG-kontroll, vérképellenőrzés (thrombocyta- 
szám is) szükséges.

Terhességben történő alkalmazásával még nincs kellő hu
mán tapasztalat, ezért adása általában nem ajánlott.

Alkalmazására csak a várható terápiás előny/kockázat gon
dos mérlegelése után kerülhet sor.

Túladagolás:
Triamteren túladagolás esetén az elektrolitegyensúly fel

bomlása, hyperkalaemia alakulhat ki.
Egyéb tünetek: émelygés, hányás, gastrointestinalis pana

szok, zavartság, gyengeség, szívritmuszavarok, hypotensio.
Nincs specifikus antidotuma, a gyomor kiürítése javasolt. 

EKG-monitorozás, az elektrolit- és folyadékháztartás moni
torozása, sz. e. korrigálása, tüneti kezelés javasolt.

A triamteren 60%-ban kötődik a plazmafehérjékhez, túl
adagolás esetén dialysis megkísérelhető.

Eltartása: száraz, fénytől védett helyen, 25 °C alatti hőmér
sékleten.

Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 30 db tabletta.

Lipobase krém
Illatanyagot nem tartalmazó, olaj a vízben (o/v) típusú emul
ziós krém, amelyben a zsírfázis aránya nagy (70%).

Hatóanyag: A készítmény hatóanyagot nem tartalmaz.
A krém összetevői: fehér, lágy paraffin, folyékony paraffin, 

cetil-sztearil-alkohol, cetilmacrogol 1000, citromsav, nátrium- 
citrát, metil-para-hidroxi-benzoát (konzerválószer), tisztított 
víz.

Javallatok: A bőr kiszáradásával járó bőrbetegségek kiegé
szítő kezelése, kortikoszteroid terápia szüneteiben a bőr fizi
ológiás egyensúlyának helyreállítása, száraz, érzékeny, vízhiá
nyos bőrfelületek kezelése.

A készítmény a hydrocortison-butyrat hatóanyagot tartal
mazó Locoid Lipocream 0,1% krém alapkréme, így alkalmazá
sa különösen a Locoid Lipocream 0,1% krém intervallum terá- 

iájában ajánlott. Használható a Locoid Lipocream 0,1% krém 
ígítására is.

Ellenjavallatok: Valamelyik komponens iránti túlérzékeny
ség.

Adagolás és alkalmazás: Az érintett bőrfelületet szükség 
szerint vékonyan be kell kenni és a krémet a bőrbe finoman be
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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. 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.



Nyelőcső visszérrepedésből eredő vérzés fiberoszkópos 
szklerotizáló kezelésének hatása a túlélésre alkoholos eredetű 
májcirrhosisban (Összehasonlító, retrospektív tanulmány)
Kempelen Imre dr.1, Káldi Gábor dr.1 2, Nemesánszky Elemér dr.3 4, Rehák Tibor dr.1, Nagy Zoltán dr.1 
és Tagányi Károly dr.2
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, I. Belgyógyászat, Gasztroenterológiai Osztály 
(osztályvezető főorvos: Kempelen Imre dr.)'
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (osztályvezető főorvos: Tagányi Károly dr.)2
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest (igazgató: Bálint Géza dr.) II. Belgyógyászat és Gasztroenterológiai Osztály 
(osztályvezető főorvos: Nemesánszky Elemér dr.)3

A szerzők célul tűzték ki, hogy megvizsgálják az alko
holos cirrhosisban szenvedő betegeknél a fiberoen- 
doszkópos terápia élettartamra gyakorolt hatását 
nyelőcső visszérrepedés esetén. 1983 és 1992 között 638 
alkoholos cirrhosisban szenvedő beteget kezeltek 
oesophagus varix ruptura okozta vérzés miatt. 96 eset
ben a konzervatív kezelés azonos volt (volumen és al- 
vadási faktorok pótlása, vasopressin vagy glypressin + 
nitroglycerin, sürgős endoszkópia, ballon tamponád). 
E terápia mellett a 96 beteg közül 49 szkleroterápiában 
nem részesült (1. csoport), 47 betegben pedig szkle- 
roterápia is történt (2. csoport). E két csoport adatait 
hasonlították össze. Megállapították, hogy 1. az en
doszkópos szkleroterápia életmentő beavatkozás;
2. a vérzés utáni első 30 napot a második csoportban 
kétszer annyi beteg élte túl, mint az 1. csoportban; 3. az 
első észlelt vérzés utáni átlagos élettartam a 2. csoport
ban négy és félszer hosszabb volt, mint az 1. csoport
ban; (535 versus 125 nap); 4. az egy betegre eső ismételt 
vérzések száma a két csoportban azonos volt; 5. a két 
vérzés közötti intervallum a 2. csoport betegei esetében 
2,6-szer olyan hosszú volt, mint az 1. csoport be
tegeiben; 6. a Child B kategóriában kétszer olyan 
hosszú a túlélés az első vérzés után, mint a Child C 
osztályban. Ez mindkét vizsgált betegcsoportra 
érvényes volt. Az eredmények arra utalnak, hogy 
a szkleroterápia jelentősen növeli az élettartamot 
oesophagus varixvérzés esetén, alkoholos cirrhosisban.

Kulcsszavak: alkoholos májcirrhosis, szkleroterápia, fiberen- 
doszkópia, túlélés

Efficacy of fiberendoscopic sclerotherapy on survival 
of alcoholic cirrhosis with esophageal variceal bleed
ing. Between 1983 and 1992 altogether 638 alcoholic 
cirrhotic patients had been treated because of acut 
esophageal variceal bleeding. In 96 cases the treatment 
were carried out in the following circumstances; vo
lume and coagulation factor substituate, vasopressin or 
glypressin and nitroglycerin, urgent endoscopy and 
ballontamponade but in 47 cases an urgent sclerothera
py were also performed. The survival, cases of rebleed
ing, -  from the first bleeding events -  of the 49 nonscle- 
rosed patients were compared to those of the 47 scle
rosed one. Conclusions: 1. The endoscopic sclerothera
py proved to be life-saving procedure. 2. Within 30 days 
the nonsclerosed patients died twice as much number 
than the slcerosed patients. 3. The lengths of the sur
vival period were found four and half times so long at 
the sclerosed patients than in nonsclerosed patients 
(535 versus 125 days). 4. The numbers of the rebleeding 
were not less at the sclerosed patients than the nonscle
rosed subjects. 5. The lengths of the nonbleeding period 
was found triple so long at the sclerosed patients than 
in nonsclerosed patients. 6. The survival of the „Child 
B” patients were found twice longer than the „Child C” 
patients at the sclerosed and nonsclerosed patients, too. 
The authors come to conclusion that by the fiberendo
scopic sclerotherapy an increase in the survival time of 
the patients with acute esophageal variceal bleeding in 
alcoholic cirrhosis can be achieved.

Key words: alcoholic cirrhosis, sclerotherapy, fiberendoscopy, 
survival time

A heveny gyomor-bél rendszeri vérzések 15-25%-a 
a nyelőcső visszereinek megrepedéséből ered. A 
krónikus májbetegségek előrehaladott stádiumát 
30-35%-ban a portális hypertensio miatt kialakuló oe
sophagus varixból eredő vérzés komplikálja (2). Az első 
vérzés esetén a mortalitás 70% fölötti, az ismétlődő 
vérzéskor a betegek több mint 50%-a meghal (17). Az el
ső vérzést túlélők között két éven belül csaknem minden 
esetben újabb vérzés jelentkezik (2,41,44,46).

A nyelőcső visszérrepedésből eredő heveny vérzés 
kezelésére több lehetőségünk van (1. táblázat). A nitro- 
glicerinnel kombinált vasopressin, glypressin, ill. orni- 
pressin alkalmazása esetén gyakoriak a cardiovascularis 
mellékhatások (3,5,27,33). A somatostatin és szintetikus

analógja, az octreotid is képes csökkenteni a portalis hy- 
pertensiót (1 ,4 ,5 ,11,24), a mellékhatások sem számot-

1. táblázat: A nyelőcső visszérrepedésből eredő vérzések 
ellátására szolgáló eljárások

1. Gyógyszeres kezelés
a) vazoaktív anyagok (pl. terlipressin, glypressin, orni- 

pressin + nitroglycerin)
b) hormonok (Somatostatin, octreotid)
c) protonpumpagátlók (pl. omeprazol)

2. Sebészi eljárások (pl. oesophagus transsectio, devascularisa- 
tio.shuntműtétek)
3. Ballontamponádok (pl. Sangstaken-Blakemore, Linton-Nac- 
hals)
4. Szklerotizáló kezelés

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 37. szám 2019



tevőek, de a kezelés költséges. A vazoaktív anyagok alkal
mazásának beszüntetése után, néhány napon belül újabb 
vérzésre kell számítani (3 ,4 ,5 ,4 6 ). A direkt sebészi vér
zéscsillapításnak (oesophagus devascularisatio, trans- 
sectio), az akut shuntműtéteknek a mortalitás és a 
speciális jártasság igénye szab határt (21,22,23, 32). A 
különböző ballontamponádok hatékony eljárások (a vér
zés az esetek 90%-ában m egállítható), de a ballon 
leeresztése után a vérzés az esetek 50%-ában kiújul és 
sok a légzőszervi szövődm ény is (8, 31, 43). A fel
soroltakon kívül az egyik alternatív terápiás lehetőség az 
endoszkópos szklerotizáló kezelés. Ezt a módszert az oe
sophagus varixvérzés esetén először Crafoord és 
Frenckner (7) alkalmazta, majd Paquet (28) munkássága 
nyomán terjedt el. A beavatkozás eredetileg merev oe- 
sophagoscoppal, narkózisban történt. Az eljárás a merev 
eszközök kezelésében jártas vizsgáló és szakszemélyzet 
közreműködését igényelte, nem volt ritka a perforáció, és 
a májbetegen végzett narkózis is növelte a szövőd
mények lehetőségét. A fiberoszkópok bevezetése az en
doszkópos terápiába a szklerotizáló kezelést technikailag 
egyszerűsítette, fölöslegessé téve a narkózist, csökkentve 
ezzel a veszélyforrásokat, b iztosítva az eljárás hoz
záférhetőségét és elterjedését (29,31,37,40,43,45).

Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan 
változik -  az alkoholos májcirrhosisban szenvedő, 
nyelőcső visszérrepedésből eredő vérzés miatt kezelt -  
betegek élettartama, ha a kom plex intenzív ellátás 
fiberoszkópos szklerotizáló kezeléssel egészül ki.

Módszer

Alkoholos eredetű májcirrhosisban szenvedő „Child B és C” cso
portba tartozó -  azonos módon kezelt -  betegek kortörténeteit 
retrospektív módon dolgoztuk fel. Anyagunkban „Child A” cso
portba tartozó beteg nem volt. Tíz év adatait értékeltük. Az első 5 
évben (1983-1987) heveny varixvérzés miatt nem végeztünk 
rendszeresen szklerotizáló kezelést (1. csoport), míg a vizsgálati 
időszak második szakaszában (1988-1992) minden heveny var- 
ixvérzésnél szklerotizáció is történt. A (2. csoport). A két vizs- 
álati időszakban a kezelés teljesen egyezett mindkét csoport- 
an, de 1987 után a betegek szklerotizáló kezelésben is részesül

tek. Az első 5 év -  szklerotizációval nem kezelt -  betegeinek 
adataihoz hasonlítottuk a második 5 év -  szklerotizációval is 
kezelt -  betegeinek adatait. A túlélési időket az első észlelt 
vérzéstől számítottuk. A kezelt és a nem kezelt betegeknél vizs- 

áltuk: az első vérzés után észlelt átlagos élettartamot, a 30 napon 
elüli (korai) halálozást (6, 42), a 30 napon túli élettartam 

hosszát, az egy betegre eső vérzésrecidíva számát, és a vérzések 
között eltelt idő hosszát. Adatainkat összevetettük a máj-

2. táblázat: Kezelési taktikánk nyelőcső visszérrepedésből 
eredő heveny vérzés esetén

1. Megfelelő véna biztosítása
2. A keringési és alvadási zavarok rendezésének azonnali 

megkezdése (krisztalloidok, választott vér, fagyasztott plasma, 
Prothromplex R, buffy-coat*)

3. Vazoaktív anyagok alkalmazása 24 órán keresztül (gly- 
pressin, vagy ornipressin + nitroglycerin)

4. Endoszkópia (a keringés stabilizálása után)
5. Ballontamponád
6. További ellátás intenzív/szubintenzív részlegen
7. Szklerotizáció (1987 óta)

* Csak akkor ha Prothromplex nem volt hozzáférhető

3. táblázat: Kezelési taktikánk nyelőcső visszérrepedésből 
eredő heveny vérzés ellátása után

1. Endoszkópos ellenőrzés a vérzés (szklerotizáció) után 5-7 
nappal, szükség esetén ismételt szklerotizáló kezelés 2-4 alka
lommal
2. Endoszkópos ellenőrzés az első szklerotizáló periódus után 
egy hónappal
3. Varixmentesség esetén 3 havonta
4. Recidív varixok, vagy a varicositás súlyosbodása esetén elek- 
tív szklerotizáló kezelés.
További ellenőrzés az 1-3 pont szerint
5. Tartós béta-receptor blokkoló és protonpumpagátló kezelés 
(omeprazol)
6. Rendszeres kontroll gasztroenterológiai-hepatológiai ambu
lancián

működés állapotát jelző Child-féle beosztással (sebi, ascites, se 
albumin, encephalopathia, Qick-idő). Májbetegséget befolyá
soló egyéb kísérőbetegség kizáró ok volt. A vizsgálati időszakok 
nem ölelkezhettek (nem kezdhetett egy beteg a nem szkleroti
záló időszakban, illetve az észlelés nem folytatódhatott a szkle
rotizáló időszakban).

A betegek komplex kezelése a vérzés alatt a 2. táblázatban 
foglaltak szerint történt. Heveny vérzés után a további észlelést 
a 3. táblázatban leírtak szerint folytattuk.

A statisztikai értékelkéshez a y2 és a Stundent-féle két- 
mintás „t” próbát használtuk (15).

Eredmények

A vizsgált 10 éves-periódusban 669 alkoholos cirrhosis- 
ban szenvedő beteget kezeltünk akut gastrointestinalis 
vérzés miatt. Betegeink megoszlását a 4. táblázat szem
lélteti.

4. táblázat: Alkoholos cirrhosisban szenvedő betegeink 
megoszlása (1983-1992 között)

Ebből Értékelési
n

vérző%
szempontoknak

megfelelt

Szkleroterápia nélkül (1983-1987) 327 102(31) 49
Szkleroterápiával (1988-1992) 342 149 (49) 47

összesen 669 251 (37,5) 96

Összehasonlító vizsgálataink alapján az alábbiak ál
lapíthatók meg:

1. Az első vérzés utáni átlagos élettartam az 1. csoport
betegeinél 124 nap, a 2. csoport betegeinél 573 nap 
(p<0,001). A 2. csoport betegeinek átlagos élettartama 
négy és félszer hosszabb, mint az 1. csoport betegeié 
(5. táblázat).

2. Az 1. csoport betegeinek 65%-a, a 2. csoport 
betegeinek 36%-a meghalt 30 napon belül (korai

5. táblázat: Az első vérzés után észlelt átlagos élettartam

Szkleroterápiában nem részesült Szk 1 eroterápiában

Child n átl. élettartam (nap) n átl. élettartam (nap)
B 14 192 17 834 (p<0,001)
C 35 57 30 313 (p<0,001)
B + C 49 124 47 573 (p<0,001)
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halálozás). A korai halálozás közel fele akkora a 2. cso
portban, m int az 1. csoportban (p<0,001) (6. táblázat).

6. táblázat: A korai (30 napon belül) és késői (30 nap-5 év) 
halálozás alakulása a nem szklerotizált és szklerotizált betegek 
között

Szkleroterápiában nem részesült Szkleroterápiában
részesült

(n = 49) (n = 47)
Child ---------------------------  ---------------------------------

korai késői korai késői
halálozás halálozás halálozás halálozás

B 7 7 3 14
C 25 10 14 16
B + C 32(65%) 17(35%) 17(36%) 30 (63%) p<0,001)

3. A 30 napon tú li átlagos é le ttartam  az 1. csoport 
betegeinél 276 nap, a 2. csoport betegeinél 813 nap 
(p<0,001). A 30 napon túli átlagos élettartam  a 2. csoport 
betegeinél 3,8-szor hosszabb, m in t az 1. csoport 
betegeinél (7. táblázat).

7. táblázat: Az első vérzés utáni átlagos élettartam alakulása 
30 napot meghaladó túlélés esetén

Szkleroterápiában nem részesült Szkleroterápiában
részesült

Child n átl. élettartam (nap) n átl. élettartam (nap)

B 7 375 14 1013 (p<0,001)
C 10 177 16 613 (p<0,001)
B + C 17 276 30 813 (p<0,001)

4. Child „B” kategóriába tartozó  szk lero teráp iában  
nem  részesült betegek élettartama három szor hosszabb a 
Child „C” kategóriába tartozókénál (192 nap versus 57 
nap) (p<0,001) (5. táblázat). Ez az arány a szk lero 
terápiában részesült betegeknél is hasonló, de itt a Child 
„B” kategória é le ttartam a csak két és félszer hosszabb 
m int a Child „C” kategóriáé (p<0,01) (5. táblázat).

5. A Child „C” csoportba tartozó, szkleroterápiában 
nem  részesült betegek 57 nap, a szkleroterápián átesett 
betegek pedig 313 nap átlagos é le tta rtam ot értek  meg 
(p<0,001) (5. táblázat).

6. A szkleroterápiában nem részesült Child „B” cso
portba tartozó betegek átlagosan 375 napig éltek, a „C” 
kategóriába ta rtozók  pedig csak 177 napig (p<0,001). 
A Child „B” csoportba tartozó betegek élettartam a 2,1- 
szer hosszabb volt a Child „C” csoportba  tartozókénál 
(7. táblázat). A szkleroterápiában részesült betegeknél a 
„B” és „C” csoport közötti átlagos túlélés nem  ennyire 
kifejezett, de ez is szignifikáns (1013 nap, versus 613 nap 
(p<0,01) (7. táblázat).

7. A 30 napon belül meghalt betegek között é le tta r
tam ban nincs szignifikáns különbség a szklerotizáltak és 
a nem  szklerotizáltak között (8,8 nap versus 7,9 nap).

8. Az egy betegre eső recidívák aránya -  a 30 nap o t 
túlélők között -  egyezik az 1. és a 2. csoport betegei 
között, de az időegységre eső vérzések szám a a szk le
ro teráp iában  nem  részesültek közö tt három szor n a 
gyobb, m int a szkleroterápián átesett betegek közö tt 
(8. táblázat).

9. Child „B” csoportban a recidívaszám és a recidívák 
között eltelt idő szignifikánsan kedvezőbb m int a Child 
„C” kategóriában a szkleroterápiában részesült és nem  
részesült betegek között is (8. táblázat).

8. táblázat: Ismétlődő vérzések száma, aránya és a vérzéses 
epizódok között eltelt idő

Child

Betegszám Recidívaszám Recidiva arány Recidívák közti 
(recidíva/beteg) idő nap x

nem nem nem nem
szkler. szkler. szkler szkler. szkler. szkler. szkler. szkler.

B 14 17 42 53 3 3,1 125 322
C 35 30 164 138 4,7 4,6 37 130
B + C 49 47 206 191 4 3,9 69 204

Megbeszélés

A varixvérzés kezelésére használatos eljárások e re d 
ményeinek összehasonlítása igen nehéz, m ert sok eset
ben a vizsgált beteganyag nem  hom ogén (1, 9, 36). 
Előfordult, hogy együtt értékelték az alkoholos és nem  
alkoholos eredetű  m ájbetegek eseteit (6), nem  m ind ig  
tettek különbséget az akut vérzés kezelése, és az elektív 
eljárások (19,35,42), illetve a kombinált kezelések között 
(16,39). Ugyanígy befolyásolja az összehasonlíthatósá
got, hogy ha az egyes kezelési m etodikák (para- és int- 
ravasalis kezelés, merev eszköz vagy fiberoszkóp alkal
mazása) és a kezeléshez használt anyagok (n a triu m  
morchuat, pollidocanol, adrenalinoldat stb.) (20 ,44,45) 
minősége szerint sincsenek szétválasztva a betegcsopor
tok. E lőfordult, hogy a m ájm űködés állapo tá t nem  
m indig vették  figyelem be (19, 34). Ezért az egységes 
betegcsoportok képzése igen nehéz. Mi is azért csak 96 
beteg adata it tu d tu k  értékelni, m ert a 669 beteg  közül 
csak ennyi felelt meg dokum entálhatóan a 2. és 3. 
táblázatban összefoglalt kezelési és értékelési szem pon
toknak. N ehezíti az értékelést az is, hogy re tro spek tív  
vizsgálatoknál gyakran kénytelenek vagyunk önkénye
sen választott határvonalakat is alkalmazni, azért, hogy 
adatainkat összehasonlíthatóvá tudjuk tenni. A korai 
halálozás m eghatározásánál a -  Stockholm study (42) ál
láspontját elfogadva -  ilyen határvonal volt anyagunk
ban a 30 napos túlélés vizsgálata. Ennek megfelelően a 30 
napon belüli halálozás a korai halálozást jelentette . Ez 
lehetővé tette , hogy összehasonlítsuk a szklerotizáló 
kezelés akut vérzéscsillapító  hatását és a késői e red 
ményeket is.
Sok prospektiv, re trospektív  vizsgálat ellenére a szkle
rotizáló kezelés értékét tekintve a m egítélés nem  
egységes. Egyesek szerin t a kezelés hatékony, m in t el
sődleges vérzéscsillapító eljárás, és alkalmazása az életet 
is m eghosszabbítja (1 ,2,13,14,27,30,38), m ások szerint 
-  bár elsődleges vérzéscsillapító hatása nem kétséges - ,  
csak az élet m inőségét javítja, az élettartam ot v iszont 
nem befolyásolja (9,17,19,20,22,35,42). Ez utóbbi állás
pontot vizsgálataink nem  támasztják alá. Mi úgy tapasz
taltuk, hogy az első vérzés u tán  a szklerotizáló kezelés 
szignifikánsan növeli a betegek élettartamát.
A korai hatékony szklerotizáló kezelés lehetőséget ad
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a betegnek arra, hogy az esetleges alapbetegséget rontó 
tényezőket megszüntessük. A sikeres szklerotizáló kezelés 
csökkenti a gyomor-bél traktusba jutó vér m ennyiségét, 
mérsékelve ezzel a májkóma kialakulásának lehetőségét. 
Tapasztalataink szerint a szklerotizáló kezelés heveny 
vérzés esetén életmentő. Ennek tulajdonítható az, hogy 
a szklerotizációval is kezelt betegeknél csak feleakkora 
a korai halálozás. A sikeres szklerotizáló kezelés b izto 
síthatja, hogy a vérzés megálljon, időnk és lehetőségünk 
legyen a rra , hogy a kísérőbetegségeket va lam in t a 
szövődményeket eredményesen kezelni tudjuk.

Az egy betegre eső vérzésrecidíva-szám közel azonos 
a szklerotizált és a nem  szklerotizált csoportban . 
A vérzéses epizódok között eltelt idő viszont lényegesen 
hosszabb a szkleroterápiában részesülteknél. Ez a m a
gyarázata annak, hogy szkleroterápiában részesü lt be
tegeknél az időegységre eső vérzéses epizódok szám a 
csak harm ada, m int a szkleroterápiában nem  részesült 
betegeknél. A kezeltek és a nem  kezeltek közötti azonos 
recidiva arány arra enged következtetni, hogy a szklero
tizáló kezelés sikerét a technikai feltételek m ellett három  
tényező határozza meg. Az egyik, hogy a m ájnak  van-e 
még annyi tartalék  kapacitása, ami képes leküzdeni 
a vérzés okozta extrém am m ónia és egyéb endogen és exo
gen méreganyagok, az esetleges kísérő betegségek okozta 
terhelést (34). A másik, hogy vajon kialakul-e shunt-ke- 
ringés a vena coronaria ventricu li rendszerén  kívül 
(v. m am m aria  interna rendszere, intercostalis vénák, 
v. m esenterica inferior rendszere, Retzius-féle vénák, alsó 
és középső haem orrhoidalis vénák) és ez az állapot 
tartós, vagy csak időleges. Ha az új shuntkeringés csak 
átm eneti vagy elégtelen, akkor az oesophagus vénákban 
ism ét nő a nyomás és recidív varixruptura alakulhat ki 
(19,25,26).A harm adik tényező a májbeteg sikeres gon
dozása, és az alkoholról való leszoktatás. Sajnos ez utóbbi 
téren  nem igen voltak sikereink. Ennek ellenére e red 
ményeink azt a nézetet támogatják, hogy az oesophagus 
varixvérzés fiberoszkópos szklerotizáló kezelése élet
m entő, növeli a betegek várható élettartam át, csökkenti 
az egységnyi időre eső recidív vérzések szám át. Ez k ü 
lönösen a Child „B” csoportban  -  tehát kevésbé rossz 
m ájm űködés esetén -  érvényesül, bizonyítva azt, hogy a 
m ájm űködésnek -  még sikeres szklerotizáló kezelés 
esetén is -  meghatározó szerepe van.

A szklerotizáló kezelés jelentősége a jövőben növe
kedni fog m ert a portalis hypertensiót csökkentő sebészi 
beavatkozások mellett ez az egyik alternatívája lehet a 
betegek m ájtranszplan tációra  való felkészítésének is 
( 12) .
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A transdermalis hormonpótló kezelés alkalmazhatósága 
a postmenopausalis panaszokban szenvedő betegek 
fokozott rizikójú csoportjában

Szántó Ferenc dr. é s  Hörömpöli Csaba dr.
Csongrád, Szülőotthon (vezető főorvos: Hörömpöli Csaba dr.)

A szerzők arra  a kérdésre kerestek választ, hogy az 
anam nesztikus rizikótényezők m int throm boem bolia, 
diabetes m ellitus, hypertonia, epilepsia esetén alkal
mazható-e a horm onpótló kezelés a postmenopausalis 
panaszok kezelésére. A teráp ia  Estraderm  TTS 50 és 
Provera 10 tabletta kombinációjával történt. Azon 102 
betegük kivizsgálási eredményeit értékelték, akiknél az 
anam nézisben a fenti rizikótényezők szerepeltek. 
Megvizsgálták 12 havi folyamatos kombinált ho rm on
pótló kezelés során a kiindulási, majd a 3 ,6  és 12 havi 
kontroll vizsgálatokon regisztrált adatokból az anam 
nesztikus rizikótényezők változását, esetleges kiújulá- 
suk gyakoriságát, a szubjektív panaszok és az objektív 
param éterek alakulását, a mellékhatások előfordulását. 
Arra a megállapításra jutottak, hogy rizikótényezőkkel 
terhelt anam nézis esetén is a postm enopausalis h o r
m onpótló kezelés biztonságosan alkalm azható, sőt 
a prevenciót is szolgálja.

Kulcsszavak: rizikótényezők, postmenopausa, hormonpótló 
kezelés

Transdermal hormone replacement therapy in patients 
with high risk factors among anamnestic data. The au
thors stud ied  whether horm one replacem ent therapy  
can be perform ed in postm enopausal patien ts w ith 
high risk  factors among anam nestic  data such as 
throm boem bolia, diabetes m ellitus, hypertension, 
epilepsy. 50 mg 17 beta estradiol patch (twice weekly) 
and 10 mg medroxyprogesteron (in the last 12 days of 
the cycle) were prescribed. Data of 102 patients with the 
above conditions were analized at the beginning and at 
the 3,6, and 12 month follow-up visits. The frequency of 
exacerbation of anamnestic disease, biassed and unbi
assed complaints, efficacy and side effects of the thera
py were studied. In the authors opinion horm one re 
placement therapy can be safely perform ed in patients 
with high risk factors among anam nestic data, in addi
tion it may be useful to prevent them.

Key words: anamnestic risk factors,postmenopausa,hormone 
replacement therapy

A Csongrádi Szülőotthonban közel két éve indítottuk be 
a klim ax am bulanciát. Az eddig szerzett tapasz ta
latainkról m ár több közlem ényben beszám oltunk (28, 
29). A m indennapi m unkánk során gyakran találkoztunk 
olyan esetekkel, ahol a hagyományos szemlélet szerint az 
anamnézisben a hormonkezelés szempontjából egy vagy 
több rizikótényező szerepel. Az irodalm i adatok a h o r
m onpótló kezelés egyre szélesebb körű  felhasználását 
javasolják ezen betegcsoportban is (1, 9, 20). Meg
vizsgáltuk 12 havi, folyamatos kom binált horm onpótló 
kezelés során a 3,6  és 12 havi kontroll vizsgálatokon re
gisztrált adatokból az anam nesztikus rizikótényezők vál
tozását, esetleges kiújulásuk gyakoriságát, a szubjektív 
panaszok és az objektív param éterek alakulását, a m el
lékhatások előfordulását.

Anyag és módszer

A Csongrádi Klimax Ambulancia kivizsgálási protokollját az
1. táblázat mutatja. Kialakítottuk a saját adatfeldolgozó rend
szerünket, mely számítógépes nyilvántartásra és egy általunk 
kidolgozott „gondozási könyv”-re épül.

A beteg jelentkezésekor a részletes kikérdezése után test
súly-, magasság-, vérnyomás- és pulzusmérés történik, majd sor 
kerül a rákszűrésre és a bimanuális vizsgálatra, az emlők átta-

1. táblázat: A klimax ambulancia kivizsgálási protokollja 1 11

1. Adatlap kitöltése
2. Rizikófaktorok szűrése (computer)
3. Anamnézisfelvétel
4. Testsúly, testmagasság mérése
5. Vérnyomás-és pulzusmérés
6. Komplett vizeletvizsgálat
7. Bimanuális nőgyógyászati vizsgálat
8. Rákszűrés (colposcopia, cytologia)
9. Laborvizsgálatok (vérkép, vértestsüllyedés, vese-, 

májfunkció, elektrolit, vércukor, vérzsírok, 
coagulogram)

10. Vaginális ultrahangvizsgálat
11. Mammographia
12. Densitometria

Eredmények computeres nyomon követése, terápia beállítása, 
kontroll időpont megbeszélése és (3 havonta vagy panaszok 
esetén)

pintására. Jelen gyakorlatunkban az ambulanciánkon megjelent 
minden beteg esetében a mammographiát elvégezzük. Ezután 
következnek a laboratóriumi vizsgálatok (vérsejtsüllyedés, 
vérkép, máj- és vesefunkció, vércukor, koleszterin, triglicerid, 
teljes vizelet, valamint thromboemboliás anamnézis esetén az 
alvadási paraméterek: vérzési és alvadási idő, thrombocy- 
taszám, fibrinogén). Rutinszerűen elvégezzük a transvaginalis 
ultrahangvizsgálatot. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
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Egyetemen működő IMC (International Medical Center -  
Szeged) közreműködésével a lumbális gerincen és a fe- 
murnyakban DEXA módszerrel csontsűrűségmérésre kerül sor.

Ezen eredmények birtokában kerülhet sor konzílium igény- 
bevételére, illetve kezdjük el a klimaxos panaszok gyógy
kezelését. Az első kontrollra -  panaszmentesség esetén -  3, majd 
6 havonta kerül sor.

Betegnyilvántartásunkat és a nyomon követést a CIBA cég 
által rendelkezésünkre bocsátott, speciális klimax ambulanciái 
PC software segítségével vezetjük.

Jelen munkánkban azon 102 betegünket választottuk ki, 
akiknek anamnézisében hormonkezelés szempontjából rizikó- 
tényezők szerepeltek (2. táblázat), szubjektív panaszaik miatt 
keresték fel az ambulanciát és ép uterusuk volt.

2. táblázat: Anamnesztikus adatok (n = 102)

Rizikótényező Esetszám

Thromboembolia 9
Diabetes mellitus 24
Hypertonia 59
Epilepsia 4

A kezelés 3 naponkénti cserével napi 50 mg naturális öszt- 
radiolt tartalmazó Estraderm TTS 50 tapasz (CIBA) és a ciklus 
utolsó 12 napján napi 10 mg medroxyprogesteronacetátot tar
talmazó Provera tabletta (Upjohn) kombinációjával történt. 
Anyagunkban azon betegek adatai szerepelnek, akiknél a 
kezelés során a fenti séma módosítására nem került sor, így az 
értékelés egységes.

Thromboemboliás anamnézis esetén a hormonpótló keze
lés (továbbiakban HRT = hormone replacement therapy) 
megkezdésekor aktív folyamat vagy anticoagulans kezelés nem 
volt. A diabetes mellitus beállítása diétával, illetve per os 
kezeléssel történt, inzulin adására nem került sor. Hypertonia 
határnak a a 140/90 Hgmm értéket tekintettük. A laboratóriumi 
paraméterek értékelése -  a táblázatok jobb áttekinthetősége és a 
túlzsúfoltság elkerülése miatt -  a konkrét értékek bemutatása 
helyett „normál”-„kóros” felosztás szerint történt, figyelembe 
véve laboratóriumunk normálértékeit.

Közleményünkben a kiindulási, illetve a 3; 6. és 12. hónapos 
kontroll vizsgálatok paraméterei szerepelnek, ezen adatok 
összehasonlítását és elemzését végeztük.

Eredmények

4. táblázat: Vizsgálati eredmények a HRT kezdetekor (n = 102)

Paraméter
Esetszám

normál kóros

Alvadási paraméterek 102 0
Vércukor 98 4
Vérkép 101 1
Vizelet 99 3
Vesefunkció 101 1
Májfunkció 101 1
Koleszterin 89 13
Triglicerid 91 11
Vérnyomás 48 54
Endometrium vastagság 95 7
Mammographia 97 5
Densitometria 82 20

5. táblázat: Vizsgálati eredmények a HRT megkezdése utáni 
3 és 6 hónapos kontroll során (n = 102)

Esetszám
Paraméter 3 hónap_______ 6 hónap

normál kóros normál kóros

Véralvadás 102 0 102 0
Vércukor 100 2 99 3
Vizelet 101 1 101 1
Vérnyomás 49 53 52 50

6. táblázat: Vizsgálati eredmények a HRT megkezdése utáni
12 hónapos kontroll során (n = 102)

Esetszám
Paraméter normál kóros

Alvadási paraméterek 102 0
Vércukor 100 2
Vérkép 102 0
Vizelet 101 1
Vesefunkció 101 1
Májfunkció 101 1
Koleszterin 90 12
Triglicerid 95 7
Vérnyomás 54 48
Endometrium vastagság 102 0
Mammographia 99 3
Densitometria 85 17

A 3. táblázat a vizsgálat kezdetén, illetve a 3; 6. és 12. hó
napos kontroll vizsgálatokon, a betegek által elm ondott 
panaszok változását m utatja . Az adatok részletezése 
nélkül kiemelendő, hogy a panaszok nagy része a 3. hó
napos kontroll idejére je lentősen csökkent -  különösen 
az igen sok kellemetlenséget okozó vasomotoros tünetek 

a kezelés folytatásával a panaszok további csökkenése

3. táblázat: A panaszok változása HRT során (n = 102)
Esetszám

Fanasz kezdet 3 hónap 6 hónap 12 hónap

Vasomotoros tünetek 91 9 8 8
Fejfájás 19 9 8 8
Ingerlékenység 19 5 5 4
Álmatlanság 9 4 4 4
Hüvelyszárazság 14 4 3 3
Vizelési panaszok 19 10 8 8
Paraesthesia 21 10 10 10
Csontfájdalom 39 31 30 27
Libido csökkenése 7 4 3 2

m ár nem  számottevő, de a m ár kialakult javulás a kezelés 
folytatásával fenntartható . A kezelés a csontfájdalom  
csökkenése tekintetében volt a legkevésbé sikeres, melyet 
egyrészt a viszonylag rövid kezelési idő, másrészt a nem 
horm onhiányos (csontritkulásos) hátterű csontfájdalom 
magyarázhat.

A 4., 5., 6. táblázat a kezelés megkezdésekor és a 3; 6. és 
12. hónapos kontroll vizsgálatok során regisztrált pa
ram étereket mutatja. A véralvadási értékek (alvadási és 
vérzési idő, throm bocytaszám , fibrinogénszint össze
foglalója) a vércukor, illetve a vérnyom ásértékek a 
kezelés során  rosszabbodást nem  m utattak. A vérkép, 
a m áj- és vesefunkció, valam int a vizeletvizsgálati ered
mények lényegesen nem változtak.

A transvaginalis ultrahangvizsgálat során  az en
dom etrium  fokozatos atrophiáját találtuk, mely egy idő 
után  stagnálást mutatott. A m am m ographiás vizsgálat az 
egyéves kontroll vizsgálaton változást nem  m utatott. 
Az egyéves densitom etriás (DEXA) kontroll vizsgálatok 
sem utaltak javulásra, ez a kezelés megkezdése óta eltelt
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nem elégséges időtartammal is kapcsolatba hozható. Vár
hatóan a később végzendő densitom etriás kontroll 
értékek is a hormonpótló kezelés hatékonyságára utalhat
nak, m int ahogy ez számos irodalmi adatból ismert (9,17).

A 7. táblázat adatai alapján a 12 hónapos folyamatos 
horm onkezelés nem  növelte az anam nesztikus rizikó- 
tényezők m iatt esetlegesen várható  szövődmények 
gyakoriságát. A horm onpótló  kezelés hatására nem  
alakult ki ism ételt throm boem boliás szövődmény, gya
korlatilag változatlan m aradt a diabetes mellitus, valame
lyest csökkent a hypertonia gyakorisága.

7. táblázat: Anamnesztikus rizikótényezők alakulása 
a HRT során (n = 102)

Esetszám
Rizikótényező kezdet 3 hónap 6 hónap 12 hónap

Thromboembolia 0 0 0 0
Diabetes mellitus 4 2 3 2
Hypertonia 54 53 50 48
Epilepsia 4 4 4 4

8. táblázat: A HRT során észlelt mellékhatások (n = 102)

Mellékhatás Esetszám
3 hónap 6 hónap 12 hónap

Vérzészavar 
Bőrirritáció 
Emlőfeszülés 
Tapasz leválása

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 0

A 8. táblázatban a kezelés során észlelt mellékhatások 
szerepelnek. Ezek miatt a kezelés megszakítása nem vált 
szükségessé. A betegek a kezelést jól tolerálhatónak 
minősítették.

Megbeszélés

A változáskori panaszok k ialakulásáért ma m ár egy
értelműen a csökkent horm onális status tehető felelőssé 
(14,17,22). Ebből adódik, hogy a horm onpótló kezelés 
alkalm as lehet ezen panaszok kivédésére, illetve ke
zelésére (2,3,10,26,36).

A leggyakoribb adagolási m ód a per os, illetve trans- 
dermalis hormonbevitel (4,7,25). Fokozott rizikójú cso
portban m ár elméleti megfontolások alapján is a trans- 
dermalis m ódszer tűnik a célravezetőbbnek (11,23,35), 
mivel elkerüli a gyomor-bél tractust, kevesebb összdózis 
szükséges, a vér hormonszintje egyenletesebb. Ezek m el
lett további előny a véralvadási param éterek (fibrinogén) 
és vérzsírok szintjének kedvező alakulása, a kényelmes 
alkalmazás, a jobb tolerálhatóság, az egyidejűleg szedett 
gyógyszerekkel való kevesebb interakció (5,6,12,18,21).

A hormonkezelés gyakran aggodalmat vált ki m ind a 
laikusok, m ind az orvosok körében, hiszen leggyakrab
ban a m ellékhatásokról esik szó. A nőgyógyászati gya
korlatban is m indennapos a betegek hormonkezeléstől 
való félelme. A tévhitek legtöbbször a kombinált fogam
zásgátlók okozta nemkívánatos hatásokból származnak, 
és ilyen előzmények után  a postm enopausában a h o r

m onkezelés ellenérzéseket vált ki. Ma m ár azonban 
egyértelművé vált a szakemberek számára, hogy a post
m enopausalis horm onkezelés so rán  alkalm azott lágy 
vagy term észetes ösztrogének lényegileg különböznek 
a fogamzásgátlókban levő kemény, szintetikus ösztrogén- 
től, az etinil-ösztradioltól (13,19,24).

A term észetes ösztrogének csökkenthetik  az a rte 
riosclerosis gyakoriságát (1, 37), javíthatják az arte- 
rioscleroticus coronariák reak tiv itását (1, 22, 38), 
csökkenthetik a plazma lipidszinteket, főleg az LDL-szin- 
tet (15,16,25,34) és mindezek hatásaként epidemiológiai 
felmérésekkel bizonyíthatóan csökkentik a cardiovascu
laris megbetegedések miatti halálozási arányt (10,22).

A flow m etriás vizsgálatok tanúsága szerint a lágy 
ösztrogének csökkenthetik a perifériás érellenállást (5, 
14), növelhetik  a perifériás á táram lást (14,27), az erek 
sim aizom zatában fellelhető ösztrogén receptorok útján 
vasodilatatióhoz vezethetnek (22, 38) és ezáltal a vér
nyomás csökkenését eredm ényezhetik (30,32, 33), ami 
rendkívüli jelentőségű az időskori magas vérnyomás és 
az ennek  talaján kialakuló cardiovascularis m egbete
gedések megelőzésében (1,10,31).

A term észetes ösztrogének anticoagulans és fibri- 
nolyticus hatását is leírták, am i a throm boem bolia 
megelőzésében jelentős lehet (11,30).

Az ösztrogén szubsztitúció javíthatja az időskori dia
betes m ellitus inzulinrezisztenciáját, mely számos eset
ben megelőzheti vagy javíthatja a cukorbetegséget (37).

A HRT ezen kedvező tulajdonságainak összefoglalása 
egyértelm űvé teszi, hogy a postm enopausalis horm on- 
pótlás bizonyos, az anam nesztikus rizikófaktorok miatt 
eddig kontraindikált esetekben, éppen a prevenció esz
köze lehet (1,11,30).

Jelen m unkánk adatai alapján az a véleményünk, hogy 
a transderm alis horm onpótlás biztonsággal alkalm az
ható olyan postm enopausalis, horm onhiányos beteg
ségek kezelésében is, ahol az anam nézisben a h o r
m onkezelés szem pontjából rizikótényezők -  throm - 
boem bolia, hypertonia, diabetes m ellitus -  szerepelnek. 
Fontos azonban annak hangsúlyozása, hogy ezen foko
zott rizikójú betegcsoport kezelése megfelelő tapasztalat
tal rendelkező szakorvos irányításával ma m ár elvé
gezhető.

A folyam atos horm onpótló  kezelés fokozott ellen
őrzést igényel -  esetenként a nőgyógyászaton kívül egyéb 
szakorvos bevonásával. így m egoldható ezen fokozott 
rizikójú  betegek -  m ár k ialakult panaszok m iatti -  
hosszú távú, biztonságos kezelése, sőt éppen a fokozott 
kockázatú anamnézis miatt -  még panaszmentesség ese
tén is -  a prevenció.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

A dehidroepiandroszteron és szulfátészterének 
klinikai jelentősége
Fehér Tibor dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: De Chátel Rudolf dr.)

A több m int 5 évtizede ismert mellékvesekéreg eredetű 
dehidroepiandroszteronnak és szulfátészterének bioló
giai-hormonális hatásait intézetünkben 1960 óta tanul
mányozzuk. Az utóbbi néhány évben a dehidroepiand
roszteron és dehidroepiandroszteron-szulfát reneszán
száról beszélnek. E szteroidpár m etabolikus sajátossá
gainak és horm onális hatásainak ism erete élettani és 
kóros körülm ények között ma m ár egyaránt nélkü
lözhetetlen a belgyógyász, nőgyógyász és gyermekgyó
gyász endokrinológus, de az onkológus és im m unoló
gus szám ára is. Ezen referátum ban e horm onpárró l 
alkotott mai képünket, ennek eddig m egism ert 
jellemzőit foglaljuk össze irodalmi adatok és saját észle
lések tükrében. Napjainkban a párizsi Baulieu profesz- 
szor hipotézist fogalmazott meg, mely szerint az 
öregedési folyamatokkal párhuzam osan  csökkenő 
dehidroepiandroszteron és -szulfát folyamatos pótlása 
késlelteti az öregedés egyes biológiai történéseit, és 
pótlásuk hatására „a közérzet általános javulását, 
derűsebb és gondtalanabb öregséget érhetünk el”.

Kulcsszavak: dehidroepiandroszteron, túltermelés, hiány
szindróma, öregedés

The clinical significance of dehydroepiandrosterone 
and its sulphate ester. The biological function  of the 
since m ore than 5 decades discovered adrenal dehydro
epiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulphate 
we were stud ied  since 1960. A renaissance o f these 
steroids is talking about in last years. The knowledge of 
the metabolic features and biological effects o f the ho r
m one pair has been indispensable for internal, gyneco
logic and pediatric medicine, as well as for oncologists 
and im m unologists. The present rewiev sum m arizes 
our contem porary knowledge on the horm one pair in 
view of observations reported  in the lite ra tu re  and 
made in our Institute. Recently, Professor Baulieu w ork
ing in Paris, hypothesized that the supplem entation of 
the gradual physiological decrease of dehydroepi
androsterone sulphate during aging processes may de
lay the biological events of aging. This may result in an 
im provem ent of “the general state of health, b righ ter 
and m ore care-free declining years”.

Key words: dehydroepiandrosterone, metabolism, aging

Az elmúlt hatvan évre tehető a szteroidhorm onok szer
kezetének, keletkezésének biokémiai és horm onális hatá
suknak, szerepüknek az egyes szteroidoktól függő en- 
dokrinopátiáknak a megismerése. A mellékvesekéregben 
képződő horm onok közül elsősorban a kortikoszte- 
ro idok képezték érdeklődés és vizsgálat tárgyát, az 
adrenális androgének nagyon kevéssé. Ennek oka az, 
hogy -  bár kémiai szerkezetüket m eghatározták, bioló
giai-horm onális hatásuk jobbára ism eretlen  m aradt. 
A rra gondoltak, hogy ezek p rohorm onok  csupán, és 
belőlük főleg hatásos androgének és ösztrogének 
képződnek extraadrenálisan. Az adrenális androgé- 
neknek m ennyiségi szem pontból legfontosabb kép
viselője a dehidroepiandroszteron* és a dehidroepi
androszteron-szulfát**.

Csak a közelmúltra tehető annak a felismerése, hogy a 
D és/vagy DS per se biokémiai (enzim ek aktivitását be

* Rövidítése jelen referátumban D, az irodalom ban DEA, DHA, 
DHEA-t is alkalmaznak.

** Rövidítése jelen referátumban DS, de az irodalomban DEAS, DHAS, 
DHEAS is használatos.

folyásoló) és horm onális (feed back jellegű szabályozó 
a csontanyagcserére, az inzulinszintre, az im m unrend
szerre stb. gyakorolt) hatásokkal rendelkezik. M egemlít
jük, hogy ez ideig specifikus D- vagy D S-receptorokat 
nem  tud tak  kim utatni, ezért feltételezhető, hogy e hor
m onok nem  genom szinten fejtik ki hatásukat.

Mivel ezek új felismerések, és mivel m a m ár szer
teágazóak a klinikai vizsgálatok, érdem esnek látszik 
a D és DS szerepét az endokrinológiai ku ta tások  és 
klinikai alkalmazásuk tükrében összefoglalni.

Butenandt danzigi kémikus 1934-ben 15 000 liter fér
fivizeletből izolálta a D-t, és m eghatározta szerkezetét. 
Butenandt e kutatásokért 1939-ben kém iai Nobel-díjat 
kapott. Ezt követően 20 éven át a kutatók azt vizsgálták, 
mi az eredete az élő szervezetben, és mik metabolizmusá- 
nak és eliminációjának fő irányai. Kimutatták, hogy a D 
a mellékvesekéregben képződik, szintézise ACTH-val jól 
stim ulálható a (DS viszont alig stimulálható).

Baulieu és m tsai 1965-ben alapvető m unkájukban  
bizonyították (2), hogy a DS nemcsak átalakulási terméke 
a D-nek, hanem  a DS maga is a m ellékvesekéregben 
képződik a D-vel kb. azonos mennyiségben.
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Csak a 60-as években kezdődtek az intenzív kutatások 
a D + DS szteroidpár biokém iai és hormonális tu lajdon
ságainak megismerésére. K ezdetben adrenális képző 
désük nagyságára élettani és kóros körülmények között 
csak indirekt módon a v izeletben  ürülő 17-ketoszte- 
roidok mennyiségéből következtethettünk, mivel a vize
letben kimutatható 17-ketoszteroid mennyiség 70-80%- 
át a DS, etiokolanolon és androszteron  adja, főleg n o r
mális körülmények között. Ekkor még nem állt rendel
kezésre laboratórium i eljárás a D vagy DS kim utatására 
és mennyiségük meghatározására a vérből.

Noha a D és DS is a m ellékvesekéregben az élet- 
fontosságú kortizolhoz hasonló mennyiségben képződik, 
biológiai-horm onális tulajdonságaik  nem voltak ism e
retesek.

Korábbi elméletek a dehidroepiandroszteron és/vagy 
dehidroepiandroszteron-szulfát biológiai tulajdonságairól 
Az említett időszakban polémia tárgyát képezték a D + DS hor
monpár biológiai (hormonális) tulajdonságai. A szteroidpár 
hormonális tulajdonságaival összefüggő kutatások egyik 
központi kérdése volt, hogy a mellékvesekéregben képződő 
D és/vagy DS egyáltalán hormonnak tekinthető-e. Korábban e 
kérdésben két korszak felfogása volt jellemző.

Amerikai szerzők hatástanilag az endokrin szervekben 
szintetizálódó szteroidok két csoportját különböztették meg. 
Az egyik csoportba tartoztak az életműködés szempontjából 
nélkülözhetetlen („indispensable”) hormonok, ilyen pl. a korti- 
zol és az aldoszteron. A másik csoportot az életműködés szem
pontjából nélkülözhető („dispensable”) hormonok képezték, 
mint pl. a tesztoszteron, ösztradiol. E kutatóknak még csekély 
kísérletes adaton alapuló megítélése szerint a D és DS az emberi 
szervezet számára nélkülözhető hormonok, és valószínűleg 
valamilyen hormonális tulajdonságuk előbb-utóbb ismeretessé 
válik.

Az ezt követő második korszakot két tényező jellemezte: 
a hormonális hatás megítélése szempontjából egyrészt nem 
kritérium az aktív hormon endokrin szervi (glanduláris) ter
melése, másrészt kritérium a célszervekben az adott hormon 
specifikus receptorának megléte (pl. dihidrotesztoszteron). Az 
elmélet szerint a D és/vagy DS azért prohormon csupán, mert -  
bár endokrin szerv termeli -  célszerve(i) és itt specifikus recep- 
tora(i) nem ismeretes(ek). Prohormon továbbá azért, mert 
a D-ből a termelő szervben és ezen kívül más szövetekben aktív 
nemi hormonok (androgének, ösztrogének) keletkeznek (10).

A D + DS hormonális tulajdonságainak megítélése szem
pontjából mindkét elmélet támadható. Űjabban már ismerete
sek ugyanis olyan hatások, amelyek a D és/vagy DS-nek tulaj
doníthatók, továbbá olyan klinikai állapotok, amelyekben e 
hormonpár valamely tagjának -  ha nem is etiopatogenetikai -  
de hatástani szerepe van (lehetséges).

Módszerek a hormonpár kim utatására és m ennyiségük  
meghatározására biológiai mintákból

Vizelet
A D + DS-kutatások korai szakaszában képződésük nagy
ságáról csak indirekt módon a vizelet össz-17-ketoszteroid 
mennyiségéből következtettek. Magunk is mikrotechnikát dol
goztunk ki, és ezt azóta is rutin célokra alkalmazzuk laborató
riumunkban. Ezt követően a kromatográfiás technikák fej
lődésével lehetőség nyílt a vizeletből a 17-ketoszteroidok frak- 
cionálására és a 6 legfontosabb 17-ketoszteroid (dehidroepi
androszteron, etiokolanolon, androszteron, 11-OH-etiokola- 
nolon, 11-OH-androszteron, 11-ketoetiokolanolon) indivi
duális meghatározására. Magunk ebben az időben papírkro
matográfiás, kolorimetriás módszert dolgoztunk ki e célra 
(7,8).

Vér
Az 1960-as években jelentek meg az irodalomban olyan mód
szerek, amelyek a D és főleg a DS direkt meghatározását

célozták perifériás vérszérumból vagy plazmából. Hazánkban 
magunk dolgoztunk ki 1966-ban elsőként ilyen módszert (8, 
16). Űjabban a D és a DS szérumból történő meghatározására 
nagy érzékenységű immunkémiai módszereket alkalmazunk. 
Sikeresnek bizonyult magas titerű, specifikus, poliklonális 
ellenanyagok fejlesztésére irányuló törekvésünk. Ezek fel- 
használásával drága, kereskedésbeli készletek vásárlása nélkül 
olcsó, 3H-alapú radioimmunológiai eljárásokat fejlesztettünk a 
DS pmol/1 nagyságrendű, és a D nmol/1 nagyságrendű meg
határozására vérből (13). (Megemlítem, hogy a kiváló minőségű 
DS, valamint a monospecifikus D ellenanyagunkat hazánkban, 
más európai országokban és az Egyesült Államokban is alkal
mazzák.)

Az irodalomban három másik szerzőcsoporttal egy időben 
leírtuk, és bizonyítottuk, hogy a szérum DS assay a leginfor
matívabb differenciáldiagnosztikai módszer az adrenális and
rogének termelésének megítélésére és a túltermelés vagy hiány 
bizonyítására, ellentétben a klasszikus 17-ketoszteroid megha
tározási módszerekkel, vagy bármilyen más paraméter meg
határozásával (17).

Radioimmunológiai módszereinket a szérumból történő 
D és DS meghatározására a magzatvíz és a cerebrospinális 
folyadék analízisére is adaptáltuk. Tudomásunk szerint utóbbi
ra ez az egyetlen technika, amelyet a szakirodalom ismert. 
A magzatvíz D- és DS-tartalmának vizsgálata egyes genetikai
lag meghatározott anyagcsere-betegségek felismeréséhez nyújt 
támpontot. Utóbbi indirekt adatot is szolgáltat az agy extracel- 
luláris tereinek D- és DS-tartalmára vonatkozóan.

A dehidroepiandroszteron és 
dehidroepiandroszteron-szulfát- anyagcsere 
dinamikai sajátosságai
Radioaktív D és DS bevitelével, ezt követő vér- és vizelet- 
analízisekkel, számítógépes program alkalmazásával lehetőség 
nyílik a D- és DS-szekréció, produkció, extraglanduláris át
alakulás stb. elemzésére. Magunk 8 egyénen végeztünk ilyen 
vizsgálatokat (14,15). Vizsgálataink előtt mások csak egy egyé
nen tanulmányozták inadekvát módszerrel a D- és DS-metabo- 
lizmus dinamikai sajátosságait.

Megállapítottuk, hogy élettani körülmények között ext
raglanduláris D-DS átalakulásra van lehetőség. A DS eloszlási 
tere a termelő szerven kívül csekély, a D-é nagy. A glanduláris 
szekréció után egyenletes eloszlásuk egyes szervekben rövid 
idő alatt bekövetkezik. Nagy zsírdepókkal rendelkező, endokrin 
szempontból egészséges egyének D-termelése a mellékve
sekéregben olyan nagy, mint amilyen általában virilizáló mel- 
lékvesekéreg-tumorokban. Ennek ellenére a hyperandrogenis- 
mus klinikai tünetei nem észlelhetők. A D eloszlási terei jelentős 
zsírdepók esetében rendkívül nagyok, a DS eloszlási terei nor
málisak. A D biológiai féléletideje kb. 60 perc, a DS-é kb. 20 óra.

E vizsgálatok annak gyanúját vetették fel, hogy a nem kon- 
jugált D-t a zsírszövetek abszorbeálják, és raktározni, esetleg 
metabolizálni képesek.

A szöveti hormontartalom vizsgálata 
A D- és DS-anyagcsere dinamikájának vizsgálata során fentiek 
alapján felvetettük annak a lehetőségét, hogy klasszikus is
mereteink szerint az aktív anyagcserében elsődlegesen szerepet 
vállaló splanchnicus szerveken kívül a hormonanyagcserében 
„inaktív” szerek szövetei (pl. zsírszövet stb.) is részt vesznek.

A vizelet és vér hormonanalízisén kívül módszereket 
dolgoztunk ki egyes szövetek D- és DS-vizsgálatára is. Műtéti 
anyagból nyert emberi zsírszövetek és szimultán vérminták 
szteroidhormon-analízise bizonyította, hogy a zsírszövetek D- 
tartalma legalább 10-szer nagyobb, mint az aktuális szérum
koncentráció, ily módon a szövet/vér arány 13-nál is nagyobb 
lehet, más meghatározott szteroidoké ennél jóval kisebb. Ennek 
alapján igazoltuk, hogy a zsírszövet „félendokrin” szerv, amely a 
D-t raktározni képes, és tulajdonképpen a D rezervoárja. Újab
ban már tudjuk, hogy e hormont részben metabolizálja is. E je
lenséget magunk írtuk le elsőként az irodalomban (12,19).

A zsírszövet-analízis analógiájára az izomszövetek D- és 
DS-tartalmát is elemeztük. Szintén elsőként állapítottuk meg, 
hogy az izomszövetek is jelentős D-raktárak. E körülmény en
dokrinológiaijelentősége még ismeretlen.
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Mások megállapították, hogy a DS-tartalom változásának 
mértéke az általános keringésben 40 éves kor után prog
nosztikai értékű lehet szív- és érrendszeri betegségek megje
lenése, valamint szívinfarktusban a túlélés esélyei szempont
jából (1,10). Ezért szívizom analízisekre is törekedtünk. Szív- 
billenytű-műtétek során papillaris és atrialis szívizomszövetek
ből, és a műtét időpontjában vett vérmintákból D-analízist 
végeztünk. Ilyen vizsgálatokat nem észleltünk az irodalomban. 
Megállapítottuk, hogy ilyenkor a papillaris, illetve atrialis izom
szövet D-tartalma kb. 5-ször kisebb, mint a normális hasi izom
szöveteké, és a vér hormontartalma is alacsony. Hipotézisünk 
szerint a szívizom elégtelen funkciója szempontjából ezeknek 
az alacsony hormonszinteknek jelentőségük lehet (11).

A továbbiakban emlőtumorok és a környezeti nem tumoros 
szövetek D-analízisével is foglalkoztunk. Azt találtuk, hogy a tu
mormentes emlőszövetek hormontartalma nagyobb, mint a 
vérben mért hormonszint. Kimutattuk továbbá, hogy a be
nignus daganatok D-tartalma nagyobb, mint a malignus da
ganatoké, és e jelenség oka talán fokozott hormonmetaboliz- 
mus malignus emlődaganatokban (19,42).

A hormonpár bioszintézisének szabályozása 
A D- és DS-termelés szabályozásának mechanizmusa az em
beri mellékvesében kevéssé ismert, és az irodalomban közölt 
észlelések is ellentmondóak. Egyértelműen bizonyított, hogy 
a szabad (nem konjugált) D bioszintézis a mellékvesekéregben 
a kortizoléhoz hasonló módon ACTH kontroll alatt áll (18). 
A DS bioszintézis regulációja a mai napig kérdéses, és az érdek
lődés előterében áll. Korábban feltételezték, hogy az adrenalis 
DS-termelést többek között a prolaktin szabályozza. Ez nem 
nyert igazolást. Mások intraadrenalis „short feed-back” jellegű 
folyamatra gondolnak. Magunk in vitro sejtszuszpenzió-tech- 
nika alkalmazásával bizonyítottuk, hogy a mellékvese velőállo
mányában és az endothelialis sejtekben képződő mediátorok 
közül a hisztamin és a heparin a túlélő emberi mellék
vesekéregben a DS-produkciót serkenti. Feltételezzük, hogy az 
említett mediátorok parakrin mechanizmus útján szabályozni 
képesek az adrenalis androgén szteroidok közül elsősorban a 
DS bioszintézisét (39). Újabb vizsgálatok arra is utalnak, hogy a 
DS képződését az inzulin is szabályozza. Kimutatták ugyanis, 
hogy hiperinzulinémia vagy tartós inzulinterápia csökkenti a 
szérum DS-koncentrációját. Másrészről D adása hipolipi- 
démiát okoz (32).

A dehidroepiandroszteron és 
dehidroepiandroszteron-szulfát képződésének és 
szérumszintjének változásai egyes endokrinopátiákban 
Mint ismeretes, a szérum  kortizoltartalm a az életkorral 
gyakorlatilag nem  változik. A D + DS-koncentráció 
a vérben azonban jelentősen változik az életkorral. 
Újszülöttkorban néhány napig a DS-érték rendkívül m a
gas, ettől kezdve d rám ai m ódon csökken, és ha egyál
talán kim utatható, alacsony értékű a pubertást megelőző 
egy-két évig. Ekkor fokozatosan nő az adrenalis D + DS- 
term elés és vérszint (adrenarche). Egyesek úgy vélik, 
hogy e pub ertást m egelőző fokozatos term elésnöve
kedés más hatásokkal együtt indukálja a pubertás kezde
ti folyamatait. A pubertástó l kezdve kb. 30 éves korig a 
D + DS-szint a vérben fokozatosan nő, és m axim um  
értéket ér el. Ezt követően lassú csökkenés észlelhető a 
klimaktériumig. Ezután tehát a széniumban képződésük 
és m ennyiségük a perifériás keringésben roham osan 
csökken. Ily m ódon a D- és DS-szint norm álistó l való 
eltérésének m egítélésében fontos körülm ény az életkor 
ismerete.

Mivel a D + DS gyakorlatilag kizárólag a m el
lékvesekéregben képződik, a szérumszint m eghatározá
sa, különösen a DS-szint norm álistól való eltéréseinek is
merete sokszor differenciáldiagnosztikai jelentőségű. Ha

a DS-érték nagyobb a norm álisnál, oka adrenalis hyper- 
androgenism us. Ha a hyperandrogenism us klinikai 
tüneteinek m egjelenése során  a DS-szint norm ális, a 
fokozott androgéntermelés oka m inden bizonnyal extra- 
adrenalis.

Elsődleges vagy másodlagos hypadrenia esetén a DS- 
koncentráció bazális körülmények között (szteroid szub
sztitúció nélkül) m indig alacsony. Érdekes m ódon 
ilyenkor a kortizolszin t nem  m indig alacsony. Ezzel 
összefügg az a régebbi felism erés, mely szerint hipad- 
reniában (pl. Addison-kórban) a vizelet normálisnál ala
csonyabb 17-ketoszteroid-tartalm a informatívabb, m int 
a főleg kortizol eredetű  ketogén-szteroid, vagy 11-OH- 
kortikoid-meghatározás eredménye.

A fentiek alapján bárm ely okú (hyperplasia, m ikro- 
adenom a, tum or) adrenalis hyperandrogenism usban 
a DS-szint a norm álisnál magasabb. Az adrenalis hyper
androgenism us m ásodlagos következménye lehet a hy- 
percortisolism usnak (Cushing-szindróm ának), bárm ely 
okú a hypercortisolismus (hyperplasia vagy tumor).

A norm álisnál nagyobb DS-szint típusos következ
ménye a congenitalis mellékvesekéreg hyperplasia (adre
nogenitalis szindróm a) különböző variánsainak. M ind 
az újszülöttkorban felismert, m ind a felnőttkorban m a
nifesztálódó 21-hidroxiláz-gátlás eredm ényeként, de 
ugyanúgy a 11-hidroxiláz-gátlással járó congenitalis mel- 
lékvesekéreg-hyperplasiában a vér DS-tartalm a álta
lában nagyobb az életkor szerin ti norm ális értéknél. 
M ind az újszülöttkorban kim utatható , és sok esetben 
fatális kimenetelű, m ind a felnőttkorban észlelhető p ar
ciális 3ß-OH-dehidrogenäz-gätläs eredményezte conge
nitalis m ellékvesekéreg-hyperplasia során a DS- és D- 
szint a vérben rendkívül magas. Más, ritkán előforduló, 
de enzimblokád által létrejött hyperplasiák (17-, vagy 18- 
vagy 21-, illetve 27-dezmoláz-gátlás) esetében a DS-érték 
normális.

Általában az élettaninál m agasabb vér DS-szint mel- 
lékvesekéreg-tum orokban (m ikro- vagy m akroadeno- 
ma, carcinoma) csak olyan esetekben mutatható ki, am e
lyekben a klinikai tünetek szerint hyperandrogenism us 
észlelhető. Nagy általánosságban meg kell állapítani, 
hogy a szérum  norm álisnál nagyobb DS (D )-tartalm a 
laboratórium i-diagnosztikai értékű annak kimutatására, 
hogy a hyperandrogenism us adrenalis eredetű-e. Mivel 
ennek intraadrenalisan számos oka lehet, e horm onvizs
gálat a végső ok felderítésére önm agában nem alkalmas, 
ehhez egyéb vizsgálatok és funkciós próbák végzése is 
szükséges.

Feltétlenül em lítésre m éltók a laboratórium i ész
lelések az újabban igazolt incidentalom ák esetén. Ebben 
az entitásban ugyanis igen gyakran DS-hiány észlelhető a 
horm onháztartás zavarainak klinikai tünetei nélkül. Oka 
ez ideig ismeretlen.

Az ovarialis hyperandrogenism us (magas DS- és/vagy 
D-szint) leggyakrabban polycystás ovarium  szindró
m ában  m utatható ki. Mint ism eretes, hypothalam icus, 
hypophisaer, egyéb mellékvese- vagy petefészekléziók, 
így congenitalis adrenalis hyperplasia., Cushing-szindró- 
m a, hyperprolactinaem ia és többek között inzulin- 
rezisztens állapotok állhatnak. Nyilvánvaló, hogy a szind
róm a e variánsaiban a DS-meghatározásnak jelentősége 
van.
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A dehidroepiandroszteron és/vagy 
dehidroepiandroszteron-szulfát-hiány szindróma

Régebbi felismerések szerint a keringés DS- és/vagy D- 
tartalm a, ürítésük a vizeletben kisebb a norm álisnál m áj
betegségekben, cukorbetegségben, egyes hypertoniás 
egyénekben, hypothyreosisban, aneroxia nervosa esetén, 
myotoniás dystrophiában. Ugyanígy horm ondependens, 
nem  endokrin szervi daganatokban, amelyek között első
sorban az em lőtum orokat, a tü d ő  rákos daganatait és 
a leukaem iát kell említeni (41). Longitudinális, sokéves 
szérum  DS-meghatározásokkal kim utatták, hogy férfiak
ban az 50. életév után a relatíve magas DS-koncentráció 
a vérben csökkenti a cardiovascularis m ortalitást, és a 
szív-attack gyakoriságát. Kimutatták, hogy egyes szívin
fark tusban  szenvedő egyének vérkeringésében magas 
lehet a D + DS-szint, azonban csak azokéban, akik a szív- 
attackot túlélik (1). M ásrészről D-kezelés hatására 
csökken a szérum magas LDL-koleszterin-tartalma, amely 
egyik oka lehet a fenti jelenségnek (32). Újabb észlelések 
szerint Alzheimer-kórban alacsony a szérum DS-koncent- 
ráció (29, 38). E körülm ény összefüggésben lehet a 
betegség progressziójával, és valószínűleg összefügg azon 
észlelésekkel, melyek szerint a D és DS kedvezően be
folyásolja a m em óriát (35). M ások A lzheim er-kórban 
alacsony DS-szintet nem tudtak  kimutatni.

M agunk is számos egyéb nem  endokrin  szervi be
tegségben csekély D- és/vagy DS-vérszintet m utattunk ki. 
Fentiekből, és saját vizsgálataink eredményeiből arra kel
lett következtetni, hogy a D- és/vagy DS-hiány aspeci- 
fikus jelenség, és kapcsolata egy-egy adott betegséggel 
jobbára  ism eretlen. Az ilyen állapoto t D-hiány-szind- 
róm ának neveztük el.

E ndokrin  csoportunk, Holló és m tsai m ár 30 évvel 
ezelőtt kim utatták, hogy az akcelerált postm enopausás 
osteoporosis is a D -hiány-szindróm a egyik állapota, 
azonban feltételezzük, hogy a horm onpárnak e metabo- 
likus csontbetegségben esetleg patogenetikai szerepe is 
lehet (3,26,40). Azóta ezt számos szerző megerősítette.

M unkacsoportunk m ár több  m int 20 évvel ezelőtt 
kezdte észlelni a D- és/vagy DS-deficitet egyes im m un, fő
leg autoim m un betegségekben. E m egfigyelésekből az 
immunendokrinológia D-hiány-szindrómával összefüg
gő új fejezetét körvonalaztuk. Ezt m ár akkor megfogal
m aztuk, am ikor a jelenség m ég nem  képezte az érdek
lődés tárgyát az irodalom ban. D -hiányt m uta ttunk  ki 
rheum ato id  arthritis, asthm a bronchiale, kryoglobuli- 
naem ia, systemás lupus erythem atodes, Bechterew-kór, 
hereditaer angioneuroticus oedem a, Sjögren-szindróma, 
sarlósejtes leukaemia eseteiben. Ezekről az észlelésekről 
szám os szaklapban szám oltunk be (10, 23, 28). Leg
újabban a szteroid horm onok hatásainak egy új mecha
nizm usát írták  le. Észlelések szerint egyes szteroidok, így 
elsősorban a D felülregulálják az im m unrendszert 
többek között oly módon, hogy fokozzák a T-sejtekben 
egyes lim fokinek szintézisét. M int ism eretes, a limfo- 
kinek az immunrendszer m odulátorai (5,30).

Végül utalni kell arra, hogy a magzatvíz D- és DS-analízise a 
terhesség 16-20. hetében, és a magas DS-szint már prenatalisan 
diagnosztikai értékű információt szolgáltat az X-kro- 
moszómához kötött lepényi szulfatázelégtelenség kimu
tatására. Ezt magunk is igazoltuk. Hipotézisünk szerint más
részről a D- és DS-analízis adatot szolgáltat a 3ß-OH-dehidro-

genáz-gátláson alapuló congenitalis mellékvesekéreg-hyper- 
plasia prenatalis differenciálásához. Arra kell következtetni 
ezen és egyéb észlelések alapján, hogy a magzat normális int
rauterin fejlődésének nélkülözhetetlenebb eszköze a fiziológiás 
DS (D) háttér, mint a normális placentaris ösztrioltermelés. 
Eszerint ha a magzati DS-produkció elégtelen, a „fetal well being” 
a magzatban (és az anyában) nem biztosított, a magzat élete 
veszélyben van (21).

Dehidroepiandroszteron és/vagy 
dehidroepiandroszteron-szulfát túlsúly

Ism eretesek olyan klinikai állapotok, az adrenalis és 
ovarialis hyperandrogenism usokon kívül, amelyekben D 
és/vagy DS tú lsúly m utatható ki hyperandrogenism us 
tünetei nélkül.

Más szerzőkhöz hasonlóan DS túlsúlyt m utattunk ki 
hyperthyreosisban (24).

E llentétben azon észlelésünkkel, m ely szerint acce- 
lerált postm enopausás osteoporosisban D + DS-hiány 
van (26), jogos a feltételezés, hogy pl. hyperostosis 
frontalis interna esetén D + DS relatív túlsúly mutatható 
ki. Vizsgálataink ezt igazolták. Kimutattuk, hogy e csont
betegségben magasabb a DS- és D-szint a vérben, és szig
nifikáns az összefüggés a vér D és a csont ásványianyag
tartalm a között (27).

A dehidroepiandroszteron és/vagy 
dehidroepiandroszteron-szulfát hormonális hatásai

Az utóbbi évek vizsgálatainak tanúsága szerint m a m ár 
nem  fogadható el, hogy a D és/vagy DS prohorm on 
csupán. A horm onális hatások vizsgálata részben ál
latkísérletekkel, részben emberen történt.

Kimutatták, hogy exogén D-gátló hatású az obesitas 
kialakulására, gyors remissziót okoz hyperglycaemiában, 
fokozza az inzulinérzékenységet, és megőrzi a béta-sejtek struk
túráját és funkcióját (32). Csökkenti a máj triglicerid tartalmát, 
és gátolja a koleszterin felszívódását a bélből (32). Terhességben 
exogén DS a magzat és a méh érési folyamatait serkenti (36).

Az utóbbi néhány év során állatkísérletekben kimutatták, 
hogy a D hatásos kemopreventív szer. Orális adagolás csökken
tette a spontán emlőtumor gyakoriságát, és a kémiai úton in
dukált tüdő- és coloncarcinomát (37). Kimutatták továbbá, 
hogy a D-kezelés már preneoplasiás állapotban visszaszorítja 
a májtumor manifesztálódását és a tumor progresszióját (30). 
A D anticarcinogen hatása feltehetően egyes enzimek működé
sének megváltoztatásával függ össze. Ézen enzimek között 
kitüntetett szerepe van a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz gát
lásának. Ez az enzim fokozza a NADPH képződését, amely vi
szont befolyásolja a lipogenezist és egyes carcinogenek aktivá- 
cióját (30). Megemlítjük, hogy a sokrétű hatású enzim, a glukóz- 
6-foszfát-dehidrogenáz aktivitásának befolyásolásán kívül a D 
számos más enzimre gyakorolt hatásairól is olvashatunk újab
ban az irodalomban.

Napjainkban újabb közlemények hívják fel a figyelmet az 
ún. „neuroszteroidok” jelentőségére. Ezek a D, DS, pregnenolon 
és pregnenolon-szulfát. Valamennyi a központi idegrendszer
ben is képződik vagy de novo koleszterinből, vagy más szteroid 
hormon előanyagokból. E neuroszteroidok a központi ideg- 
rendszerben akkumulálódnak, és mennyiségük független a 
szteroidokat termelő perifériás endokrin szervekben történő 
bioszintézistől. Kimutatták, hogy a neuroszteroidnak is tekint
hető D és DS autó- vagy parakrin mechanizmus útján hat in situ 
a membránreceptorokra (pl. egyes neurotranszmitterek műkö
désére).

Kísérletes adatok alapján valószínűsíthető, hogy a neu
roszteroidok befolyásolják a menstruációs ciklust, a terhesség 
egyes folyamatait, a stressz kialakulását és következményeit, 
a memóriát, és egyes öregedési folyamatokat (35).

A kívülről bevitt D hatását két immunhátterű D-hiány-ál-
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lapotban emberen, illetve állatkísérletben tanulmányoztuk. 
Kimutattuk, hogy hereditaer angioneuroticus oedemában a D- 
terápia kedvező, mellékhatásokkal rendelkező egyéb szerek (pl. 
Danazol) alkalmazása szükségtelen (28). A D terápia ered
ményesnek bizonyult intrinsic asthma bronchialeban is, adju- 
váns D-terápiával az adott kortikoszteroidok mennyisége 
csökkenthető volt (23). In vitro kísérletben kimutattuk, hogy a 
D gátolta a klasszikus komplementrendszer spontán és immun 
aktivációját, valószínűleg azáltal, hogy interferált a Cl in
hibitorral (25). Molekuláris biológiai eljárásokkal kimutattuk, 
hogy a D felülregulálja a Cl-inh gén expresszióját és szekré
cióját (6).

Em berben az öregedés folyamán nőnek az im m unoló
giai diszfunkciók, és fokozódnak a malignus folyamatok 
incidenciái. Zavart szenved a lipidháztartás, amely egyik 
eredm énye lehet a testsúly  gyarapodása. Az egyik 
jellemző biokémiai jelenség ebben az életszakaszban az 
ún. „öregedési p igm ent” (lipofuszcin) m ennyiségének 
progresszív növekedése a sejtekben. Em lítésre m éltó, 
hogy összehasonlító vizsgálatokat végeztünk a szérum  
DS-szint m eghatározásával a 61-90 év közötti „egész
séges” (111 eset) és a m agyar 100 éves, vagy e fölötti élő 
„egészséges” és nem  endokrin  betegségekben szenvedő 
egyének (112 eset) körében. Meglepő m ódon azt ész
leltük, hogy a 100 éves, vagy ennél idősebb egyének 
szérum  D S-tartalm a -  b á r a DS-szint az é le tkorral 
fokozatosan csökken -  azonos, vagy magasabb volt, m int 
a vizsgált alacsonyabb életkorúaké (I. táblázat) (20,34).

1. táblázat: Dehidroepiandroszteron 
és dehidroepiandroszteron-szulfát-szint a seniumban 
és a 100 évesekben

Életkor (év) Esetszám D (nmol/1) DS (pmol/1)

71-90* 87 5,1** 0,9
100 69 5,7 1,0

+ 1 éves túlélés 34 6,1 1,1
+ 5 éves túlélés 9 7,0 1,3

D = dehidroepiandroszteron 
DS = dehidroepiandroszteron-szulfát 
* nemre tekintet nélkül 

** mértani középértékek

K im utattuk m ásrészt állatkísérletekben azt is, hogy 
a D tartós adásának eredm ényeként csökken a testsúly, 
a lépsúly és lépindex, nő a veseindex, továbbá a szív-, 
a tüdő- és a vesesejtek lipofuszcin és a prekurzor m alon- 
dialdehidtartalm a kisebb a kontroll csoporténál. Szigni
fikánsan csökken D hatására a máj- és tüdőtum or inci
denda. Az állatok lépében az autoreaktív sejtek szám a és 
a tum or kialakulása is csökken, amely utóbbiból arra  
következtettünk, hogy a D védelm et biztosít egyes 
autoimmun folyamatok kialakulásával szemben is (4,33).

Következtetések

Baulieu m unkacsoportja  1965-ben bizonyította, hogy 
nemcsak a D, hanem  a DS is mellékvese eredetű, továbbá 
körvonalazta számos m etabolikus tulajdonságukat (2). 
E közlések előtt, és ezután is legalább 20 évig e ho rm on
pár biológiai-horm onális sajátosságai ismeretlenek m a
radtak.

Ma már tudjuk,hogy a D és DS nemcsak prohormonok, 
és ha az életműködés szempontjából adott életszakaszon 
belül nem  is nélkülözhetetlenek az „egészséges” állapot 
fenntartásához, egyes betegségek kivédésében szerepük 
lehet, elsősorban az életkor előrehaladásával.

Ism ertettük a D és DS m eghatározásának korábbi és 
mai lehetőségeit, anyagcseréjük dinamikai sajátosságait 
és azokat a meglepő adatokat, melyek szerint egyes test
szövetek a D rezervoárjának tekinthetők. Felhívtuk a fi
gyelmet arra, hogy a szérum DS-tartalmának m eghatáro
zása és ismerete a belgyógyászati, nőgyógyászati és gyer
m ekgyógyászati endokrinológia nélkülözhetetlen esz
köze. Összefoglaltuk e horm onszint(ek) várható változá
sait a mellékvesekéreg m űködését érintő típusos en- 
dokrinopátiákban. Azonban D- és/vagy DS-hiány észlel
hető számos „nem endokrin” kóros állapotban is. Ezen 
sajátosságokból arra kell következtetni, hogy a csökkent 
D- és/vagy DS-produkció és vérszint aspecifikus jelenség. 
Ezeket az állapotokat D -hiány-szindróm ának neveztük 
el. Ma m ár azt is tudjuk, hogy a D és DS-hormonoknak 
biológiai-hormonális hatásaik vannak.

A perifériás keringés DS- és D-tartalm a az életkor sze
rin t változik, és az öregedési folyamatokkal párhuza
mosan és roham osan csökken. Az öregedési folyamatokat 
többek között a szív- és az érrendszer betegségei, vala
mint egyes malignus folyamatok incidenciájának a növe
kedése, az osteoporosis kialakulásának gyosulása, a mel
lékpajzsm irigy m űködésének rom lása, az im m unrend
szer gyengülése, horm ondependens immun és au to 
immun betegségek fokozott kialakulása, a zsír- és szén
hidrát-anyagcsere zavarainak fellépése, az „öregségi” pig
m entek fokozódó képződése, központi idegrendszeri 
elváltozások, a kognitív m űködés (memória) gyengülése 
jellemzik. Kimutatták és intézetünkben magunk, főleg az 
Országos Reuma és Fizioterápiás Intézettel és a 
Semmelweis OTE Gerontológiai Központjával együtt
működve kim utattuk, hogy ezeknek az entitásoknak és 
folyam atoknak oki vagy okozati kapcsolata van a D- 
és/vagy DS-hiánnyal. Baulieu saját és mások vizsgálatai 
nyomán (31, 41), valam int a fenti észlelések figyelem- 
bevételével fogalmazta meg új elméletét, amely lényege a 
„human well being”, az öregedéssel járó leépülés gátlása, 
a tünetm entesebb öregkor biztosítása, amelynek egyik 
fontos eszköze az öregedés során fokozatosan csökkenő 
adrenális D- és DS-produkció folyamatos pótlása kívül
ről bevitt D- és/vagy DS segítségével. Ennek az elmélet
nek máris nagy a nemzetközi és hazai visszhangja a nem 
szaksajtó körében is. Saját in vitro  állatkísérletes ered
ményeink (4), im m unendokrino lógiai (10,22, 23) és a 
hazai 100 éves egyéneken (20, 34) végzett vizsgálataink 
ezt az új elméletet alátám asztják. Azonban ennek elfo
gadása és a gyakorlati alkalm azások még nagyon sok 
vizsgálatot igényelnek.
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KLINIKOPATOLÓGIAI TANULMÁNYOK

A Rasmussen-syndroma neuropatológiája
Vajtai István dr.1, Varga Zsuzsanna dr.2
Universitätsspital Zürich, Neuropatológiai Intézet (igazgató: Paul Kleihues dr.)1 
Klinikai Patológiai Intézet (igazgató: Jakob Briner dr.)2

A Rasmussen-syndroma fiatal korban jelentkező, rossz 
kórjóslatú  epilepsziás m egbetegedés, melyet gyógy
szeresen nem befolyásolható partialis rohamok, hemi- 
paresis és szellemi hanyatlás jellem ez. A kórkép h á t
terében az egyik agyfélteke kéregállományát érintő gó- 
cos, krónikus encephalitis áll, mely az érintett terület at- 
rophiájához vezet. A szerzők három  eset kéregresectio 
ú tján  nyert szövetm intáinak m ikroszkópos eltéréseit 
tekintik át. A betegek jellegzetes klinikai tüneteket m u
tató 6, illetve 8 éves leánygyermekek, valam int egy 21 
éves férfi voltak. A kórszövettani vizsgálat gócos kérgi 
lymphocytás beszűrődést, microgliacsomókat, neuron- 
veszteséget és reaktív gliosist igazolt. Im m unhisz- 
tokémiailag a lymphocyták T-sejt jellegűnek bizonyul
tak, míg a microgliasejtek felszínén MHC II antigének 
jelenléte igazolódott. A GFAP kim utatásával alátámasz
to tt perivascularis astrocyta reakció a vér-agy gát is
m étlődő károsodására utalt. C ytom egalovirus és 
H erpes simplex vírus I-II nem  volt kim utatható. 
A Rasmussen-syndroma etiológiája nem  ismert, a neu
ropatológiai eltérések azonban au to im m un eredetű 
neuronalis excitotoxicitás patogenetikai szerepét tám o
gatják.

Kulcsszavak: krónikus focalis encephalitis, epilepszia, excito
toxicitás, Rasmussen-syndroma

The neuropathology of Rassmussen’s syndrome.
Rasmussen’s syndrome is a devastating epileptic disor
der of young subjects characterized by pharm acore- 
sistent partial sensorim otor convulsions, hem iparesis, 
and intellectual decline. The morphologic correlate of 
Rasmussen’s syndrome is a chronic focal inflam m ation 
of the cerebral cortex leading to unilateral b rain  atro 
phy. The authors review light m icroscopic findings of 
three cases, where material was obtained by corticec- 
tomies of various extent. Patients included two young 
females, 6 and 8 years of age and a 21 -year-old m an with 
characteristic clinical features. Histology showed focal 
cortical infiltrates of lymphocytes, microglial nodules 
and neuronal loss with reactive gliosis. Im m uno- 
histochem ically, lym phocytes were shown to be of 
T-cell lineage, while activated m icroglial cells were 
identified upon their expression of MHC II antigens. 
P rom inent perivascular astrocytic reaction, as evi
denced by the pattern of GFAP-staining, suggests recur
rent injury to the blood-brain-barrier. The presence of 
Cytom egalovirus and Herpes simplex v irus I and  II 
could not be detected. The etiology of Rasmussen’s syn
drom e is not known. The neuropathologic alterations, 
however, support the role of autoim m une-m ediated  
neuronal excitotoxicity in its pathogenesis.

Key words: chronic focal encephalitis, epilepsy, excitotoxicity, 
Rasmussen’s syndrome

A gyermekkori epilepsziák jelentős részének hátterében 
a központi idegrendszer m orfológiailag is jellemezhető 
veleszületett vagy szerzett elváltozása áll (14,29). A gyul
ladásos folyamatok között a legkülönbözőbb kórokozók 
által keltett akut és krónikus m eningoencephalitiseket 
kísérheti tüneti epilepszia (12,14,15).

Rasmussen és m tsai 1958-ban gyógyszerrezisztens, 
hem iplegiához és szellemi leépüléshez vezető féloldali 
szenzomotoros roham form ában szenvedő betegek érin
tett agyféltekéjének sorvadását és idült gyulladás szöveti 
képét észlelték (20). Bár a krónikus encephalitis, hemiat-

R ö v i d í t é s e k :  CAG = carotis angiographia; CD = cluster of differentia
tion; CT computertomographia; EEG = electroencephalographia; 
GFAP = glial fibrillary acidic protein; HLA = hum an leukocyte antigen; 
MHC = major histocompatibility complex; PEG = pneumoencephalo- 
graphia; PET = positron emissziós tomographia

rophia és fokális epilepszia kapcsolata azóta önálló kli- 
nikopatológiai entitásként (Rasmussen-syndroma) meg
erősítést nyert, a patogenezis tisztázatlansága m iatt oki 
kezelés még nem  lehetséges (6-8,10,13,19,21,24). A ritka 
(az összes epilepsziák kb. 1%-a), de rendkívül rossz kór
jóslatú kórkép  csak sebészileg, általában hem isphae- 
rectom iával befolyásolható (26). A R asm ussen-syndro
ma neuropatológiájának ismerete m ind a diagnosztikus 
agybiopsziák klinikai indikációja, m ind az epilepszia
sebészeti készítmények kórszövettani értékelése szem 
pontjából lényeges.

Magyarországon elsőként Velkey és mtsa a közelm últ
ban e lap hasábjain m utatta be a Rasm ussen-syndrom a 
elektrofiziológiai és radiológiai vonatkozásait (25). 
A következőkben a kórállapot m orfológiai jelenségeit 
elemezzük, különös tekintettel a szöveti kép alapján fel
merülő etiopatogenetikai kérdésekre.
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Anyag és módszer

A Zürichi Egyetemi Kórház (Universitätsspital) Neuropa- 
thologiai Intézetének kórszövettani nyilvántartásában 1979 és 
1994 között nyolc esetben szerepelt „Rasmussen-syndroma”, 
„krónikus encephalitis”, „focalis encephalitis”, illetve „en
cephalitis és epilepsia” klinikai vagy szövettani kórisméje.

Az esetek klinikai, radiológiai és elektrofiziológiai doku
mentációjának áttekintését követően az eredeti diagnózis 
alapjául szolgáló szövettani metszeteket a két szerző egymástól 
függetlenül vizsgálta. A klinikai adatok alapján Rasmussen- 
syndromának megfelelő krónikus focalis encephalitis képét 
három esetben észleltük.

Két esetből (2. és 3. eset) formalin-fixált, paraffinba ágyazott 
szövetblokkok és festetlen metszetek álltak rendelkezésre. Egy 
esetben (1. eset) csupán az eredeti HE-festésű metszetek voltak 
hozzáférhetők.

A reprezentatív szövetblokkokból készített metszeteken a 
következő immunhisztokémiai reakciókat végeztük el vagy is
mételtük meg: GFAP, CD45/LCA, CD20/L26, CD45RO/UCHL1, 
CD3, CD68/KP1, HLA-DR, IgG, Cytomegalovirus (CMV), Her
pes simplex vírus I—II, KÍ67/MIB-1 (avidin-biotin-complex 
módszer, valamennyi ellenanyag DAKO® Glostrup, Dánia).

Kontrollként az intézetben korábban vizsgált nem encepha
litises epilepsiás halántéklebeny-resecatumot és neurológiailag 
tünetmentes elhunytak boncolásából származó agykimet- 
széseket vizsgáltunk.

Eredmények

Beteganyag, tünetek, kezelés
A kortörténet fontosabb részleteit, a klinikai vizsgálóeljárások 
eredményeit és az alkalmazott kezelést az l. táblázat foglalja 
össze.

Két beteg iskoláskorú leány (1. és 2. eset), a harmadik fiatal 
férfi (3. eset) volt. A betegség mindhárom esetben eseménytelen 
perinatalis időszakot és gyermekkori fejlődést követően jelent
kezett. Az első epilepsziás rohamot az egyik gyermeken lázas 
convulsióként, a másikon banális légúti fertőzés gyógyulását 
követően észlelték. A felnőttkorú beteg panaszainak kezdete 
nem mutatott összefüggést előzetes betegséggel.

A görcstevékenység mindhárom esetben féloldali myo- 
clonusokkal vette kezdetét; a kórlefolyás során gyógyszeres 1

kezeléssel nem befolyásolható epilepsia partialis continua ural
ta a képet. Az elektroencephalogramot az érintett félteke felett 
meglassult alaptevékenység mellett mutatkozó görcspoten
ciálok jellemezték. Kóros elektromos háttéraktivitás mind
három esetben kimutatható volt a „tünetmentes” ellenoldali 
hemisphaeriumban is.

A központi idegrendszer vagy burkainak gyulladására utaló 
általános, illetve neurológiai tünet és liquoreltérés nem volt. 
Képalkotó eljárásokkal mindhárom esetben az érintett oldali 
kéregállomány körülírt atrophiája igazolódott (1. ábra).

1. ábra: A krónikus focalis encephalitis radiológiai megjelenése 
(3. eset). Az első (A) vizsgálatot két hónappal követően készített 
második (B) axiális síkú computertomográfiás felvételen 
feltűnő a jobb fronto-parietális kéreg atrophiájának 
súlyosbodása a mellső kamraszarv másodlagos tágulatával 
(nyílhegyek). A felvételek metrizamid adását követően 
készültek; a két vizsgálat síkja a corpus pineale változatlan 
helyzete alapján azonosítható.

A symptomás preoperatív időszak 14 hónaptól 46 hónapig 
terjedt, s mindhárom beteg fixált hemiparesis állapotában, 
különböző súlyosságú szenzomotoros afáziás zavarral és kog
nitív veszteséggel került műtétre. Az idegsebészeti beavatkozás 
mindhárom esetben elektrocorticographiás ellenőrzés mellett 
végzett kéregkimetszés volt, mely a 2. és 3. betegen funkcionális

1. táblázat: A betegek klinikai adatai

Beteg Kórelőzmény, preoperatív
kórlefolyás Vizsgálóeljárások, leletek Kezelés

6 éves leány -  febrilis convulsio PEG: j. o. hemiatrophia -  j. o. gyrus pre- és postcentralis
(l.eset) -  b. o. facio-brachialis Jackson r. CAG: negatív és a járulékos motoros mező

-  epilepsia partialis continua EEG: j. o. meglassult alaptevékenység, resectiója
-  b. o. hemiplegia tüskék centrális túlsúllyal, alkalmi
-  személyiségváltozás, dührohamok b. o. görcstevékenység
-  panaszok tartama: 14 hónap Liquor: eltérés nélkül, kanyarótiter negatív

8 éves leány -  gyógyult felső légúti infectio 
(2. eset) -  b. o. myoclonus

-  epilepsia partialis continua
-  aphasia, agraphia
-  b. o. hemiparesis
-  panaszok tartama: 4 év

21 éves férfi -  b. o. paresthesiák, myoclonus 
(3. eset) -  epilepsia partialis continua

-  alkalmi „grand mal” rohamok
-  szenzoros és motoros aphasia
-  panaszok tartama: 1 év*

MRI: j. o. corticalis atrophia -  j. o. functionalis hemispherectomia
PET: j. o. diffúz hypometablismus,
EEG: j. o. meglassult alaptevékenység, 

b. o. alkalmi kóros theta hullámok

CT: j. o. temporo-parietalis atrophia -  temporo-parietalis kéregresectio (I) 
EEG: j. o. meglassult alaptevékenység, -  hippocampectomia, insula resectio, 

temporo-occipitalis görcspotenciálok, suprasilvicus kéreg resectio 
b. o. fokozott theta hullámok (II)

Liquor: eltérés nélkül -  4,6,8,9,44 Brodmann-areák eltávo
lítása (III)

*: az első idegsebészeti beavatkozást (I) megelőzően. A második m űtét (II) az elsőt 24 hónappal, a harmadik (III) 27 hónappal követte.
CAG = carotis-angiographia; CT = komputertomográfia; EEG = electroencephalográfia; PEG = pneumoencephalográfia; PET = pozitron-emissziós 
tomográfia
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hemisphaerectomiát eredményezett. A műtét után 4-15 évvel 
mindhárom beteg él. Az életminőség érdemi javulása csupán 
a 3. betegen következett be; a két gyermek esetében mindössze 
a görcsfrekvencia tartós csökkenése bizonyítható.

Kórszövettani elváltozások
A sebészi kimetszések mikroszkópos vizsgálatával legfeltűnőbb 
elváltozásként az egyes kéregrészletekben változó intenzitású, 
gócos sejtszaporulat mutatkozott (2. ábra, a). Ennek egyik 
összetevője mononudearis gyulladásos sejtekből állt. A lobsej
tek részben erek körül csoportosultak, részben változó

2. ábra: A Rasmussen-syndroma szövettani képére az agykéreg 
kifejezett gyulladásos sejtszaporulata mellett idegsejtveszteség 
és a neuropil szivacsszerű felritkulása jellemző (A; 1. eset:
HE festés, eredeti nagyítás: 80x). A lymphocyták részben 
perivascularisan csoportosulnak (B; 1. eset, HE festés, eredeti 
nagyítás; 200x), részben diffúz kérgi infiltratumokat képeznek 
(C; 2. eset, anti-LCA, eredeti nagyítás: 125x). A lymphocyták 
többsége a T-sejt-specifikus CD3-antigént expresszálja 
(C inset; 2. eset, anti-CD3, eredeti nagyítás; 400x)

3. ábra: A microglia a kéregben körülírt, csillag alakú csomókat 
képez. Az aktivált sejtek antigénfeltáró szerepére utal 
az MHC II epitópok jelenléte a microglia felszínén 
(A; 2. eset,anti-HLA-DR, eredeti nagyítás; 125x).
A nodulus sejtjeinek többsége az aktiválódás jeleként 
macrophag morphologiájú; a nyugvó microgliának megfelelő 
alakok elvétve figyelhető meg (B; 3. eset, anti-LCA, 
eredeti nagyítás; 240x). Neuronophagiás csomó: 
a pyknoticus neuront microgliasejtek fogják körül 
(C; 3. eset, HE, eredeti nagyítás; 500x). A ganglionsejtek 
pusztulásában az excitotoxicitás mellett valószínűleg 
az aktivált microglia által termelt cytokinek közvetlen hatása is 
szerepet játszik

sűrűségű körülírt beszűrődéseket képeztek a neuropilben (2. 
ábra, b, c). Néhány helyütt a lágy agyhártya-kettőzetben is meg
jelentek körülírt lobsejthalmazok. E lymphocytaer mor- 
fológiájú elemek mellett gócosan microglia csoportokat is lát
tunk a kéregben, melyek vagy csillag alakú halmazokba, vagy 
idegsejtek körül ún. neuronophagiás csomókba rendeződtek (3. 
ábra).

astrocyta szaporulat kíséri (A; 3. eset, HE, eredeti nagyítás; 
240x). Az astrocyta reakció feltűnő perivascularis jellege 
a vér-agy gát tartós károsodására utal (B; 2. eset, anti-GFAP, 
eredeti nagyítás; 240x). A gliosis helyenként kifejezett 
pseudolamináris eloszlása (nyilak) hypoxiás-ischaemiás 
agykárosodás mintázatának felel meg (C; 2. eset, anti-GFAP, 
eredeti nagyítás 150x)

Immunhisztokémiailag a mononuclaris sejtek pozitivitást 
mutattak az általános leukocyta-antigénnel (CD45). A perivas
cularisan és a parenchymában megfigyelt lymphocyták mint
egy 80%-a T-sejt fenotípusúnak (CD45RO, CD3), a maradék 
B-sejtnek (CD20), illetve monocyta-macrophagnak (CD68) bi
zonyult. A microglia nodulusok és a neuronophagiás csomók 
sejtjeiben a CD45 és a CD68 antigének mellett a HLA-DR epitóp 
is kimutatható volt (3. ábra, a). A MIB-1 megjelenése számos 
kapilláris endothelsejtben és microgliasejtben a mesenchyma 
és a sessilis macrophagok aktiválódására utalt.

A kéreg hypercellularitásának másik elemét reaktív fibril- 
láris astrocyták képezték (4. ábra). A térképszerűen egyenetlen 
corticalis astrocyta szaporulat a felszínes fehérállományban 
mérsékelt diffúz, isomoprh gliosisban folytatódott. Az idegsej
tek száma -  ugyancsak jelentős területenkénti különbséggel -  
csökkent. A kifejezett neuronveszteség és az intenzív glia- 
szaporulat gócosan spongiosist eredményezett (2. ábra, a).

Sem a neuroectodermalis, sem a mesenchymalis (endothel) 
sejtekben nem láttunk víruszárványokat. CMV- és HSV-an- 
tigének immunhisztokémialag sem voltak kimutathatók. Spe
cifikus immunglobulin depositiót nem észleltünk.

A kontrollként felhasznált epilepsziasebészeti preparátum
ban csupán mérsékelt subpialis gliosis volt megfigyelhető, míg a 
neurológiailag tünetmentes, boncoláskor vett agykimetszések- 
ben eltérést nem láttunk.

Megbeszélés

A Rasmussen-syndroma morphologiailag az agykéregre 
lokalizálódó, többgócú, krónikus encephalitisnek felel 
meg (21). A folyam at jellegzetesen egy féltekére, e lő
szeretettel a centrális vidékre korlátozott, bár kóros elekt
romos tevékenység gyakran- így eseteinkben -  az el
lenoldali hem isphaerium  felett is kim utatható (2, 19).
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Radiológiailag is igazolt ellenoldali, illetve k isagyi lae- 
sióról csupán egy közlés számol be (13). Az érin te tt 
területeken az encephalitis igen eltérő aktiv itású  lehet. 
Gócosan necrosisok keletkezhetnek, döntően  m acro- 
phagokból álló sejtes reakcióval (10). Hoszú ideje fennál
ló betegség mellett a folyamat gyakran „kiég”, és csupán 
reaktív gliosis képét nyújtja, gyulladásos jelek nélkül (19, 
21). Az elváltozás azonosítása m indkét esetben  -  kü 
lönösen kism éretű biopsziákban -  kérdéses lehet. Vining 
és m tsai a folyamatot nem  tartják  nozológiailag egy
értelm űen gyulladásos jellegűnek, és a „progresszív 
féloldali encephalopathia” megjelölést javasolják (26).

A betegség tartam a, a radiológiai és kórszövettan i 
elváltozások között nincs szoros összefüggés (6, 21,24). 
Az encephalitis és a következményes epilepszia a betegek 
mintegy 10%-ában végleges neurológiai h iány tünetek  
kialakulása előtt spontán megszűnik, a k ró n ik u s be
tegségben szenvedők 90% -ában azonban féltekei at
rophia m utatható ki a súlyos somatomentalis deficit hát
terében (19, 20,26).

A Rasm ussen-syndrom a mikroszkópos képének  ki
alakításában a kérgi microvasculatura.hem atogén és ses
silis gyulladásos sejtek, valamint gliális és neuronális ele
mek egyaránt részt vesznek (21).

Farrell és mtsai endothelsérülést és elektrondenz de- 
positum okat észleltek egy R asm ussen-syndrom ában 
szenvedő beteg agyi kapillárisainak basalm em brán- 
jaiban (6). Andrews és mtsai krónikus focalis encephalitis 
miatt hemisphaerectomisalt gyermek agyában vasculitist 
találtak, im m unfluoreszcens módszerrel a lá tám aszto tt 
IgG, IgM, IgA, C3 és C lq  deopositióval (2). A cortex erei
nek, illetve a vér-agy gát érintettségét jelző endo thel és 
astrocyta aktiválódást -  m ás szerzőkhöz h ason lóan  -  
m agunk is megfigyeltük. Az endothelsejtek reaktív  pro- 
liferációját jelző MIB-1 pozitivitás és MHC-I m olekulák 
(ß2-m icroglobulin) megjelenése felszínükön a véráram  
felől érkező immunológiai stimulusra utal (1,6).

A reaktív astrocyta szaporulat angiocentrikus jellege 
szintén az érpálya felől centrifugálisan terjedő patogén 
ágens szerepét sugallja (6). Ugyanakkor igen valószínű, 
hogy a jelenség előidézésében a vér-agy gátnak az idült 
görcstevékenységgel kapcsolatos ismételt perm eabili- 
tászavara is szerepet játszik (14). A kérgi gliosis több ízben 
leírt -  és fokálisan anyagunkban is megfigyelhető -  lami
náris jellege felveti továbbá a convulsiókkal kapcsolatos 
agyi hypoxia és következményes elektív parenchym aká- 
rosodás szerepét a szöveti kép keletkezésében (6,9,10,14).

A gyulladásos infiltratum döntően T-lymphocytákból 
és microglia sejtekből áll (21). A CD3+ lym phocyták és az 
MHC II antigént expresszáló microglia hasonló szöveti 
képpel já ró  interakciója leginkább a vírus okozta  en- 
cephalitisek különböző form áira jellemző (1, 6, 12). 
Nagyon hasonló m egjelenésű továbbá a ritka  paraneo- 
plasticus elváltozásként előforduló ún. lim bikus en 
cephalitis is (23). A Rasm ussen-syndrom a szöveti képe 
alapján tehát felmerül a vírusos etiológia -  s ezzel kap
csolatban a latens vagy persistáló  fertőzés - ,  illetve az 
autoim m un eredet lehetősége.

Kísérletes és -  részben ellentmondó -  klinikopatoló- 
giai megfigyelések alapján neurotrop herpeszvírusok, el
sősorban a Cytomegalovirus (CMV) kóroki szerepe jön 
számításba (5,18,27,28).

Tengerimalacok szisztémás CMV-fertőzésével a Ras
m ussen-syndrom ában láto tthoz hasonló focalis, m ic- 
roglia-nodulusokkal kísért encephalitis idézhető elő (3). 
Az AIDS-hez társult nodularis encephalitis (HIVE) m ic
roglia csomóiban is igen gyakran kimutatható CMV je 
lenléte (4). Powers és m tsai tíz Rasmussen-syndroma m i
att operált beteg közül hétben  in situ h ibridizációval 
CMV specifikus nukleinsav jelenlétét igazolták kérgi 
neuronokbán, astrocytákban és endothelsejtekben, m íg 
McLachlan és mtsai három  szövettanilag igazolt esetéből 
kettőben a CMV-t sejtkultúrában szaporítani is sikerült 
(13,18). Ezen adatoknak ellentmondani látszanak Farrell 
és m tsai negatív in situ  hibridizációs eredm ényei (5). 
A CMV specifikus szerepe ellen szól Epstein-Barr-vírus 
izolálása Rasm ussen-syndrom a eseteiből, illetve a k on t
roll agyszövet CMV-pozitivitása két egymástól független 
m unkacsoport anyagában (18,27,28).

Morfológiailag feltűnő, hogy a CMV-fertőzésre egyéb
ként jellem ző in tranuclearis zárványok -  hason lóan  
anyagunkhoz -  egyetlen esetben sem voltak lá thatók  
(12). A feltételezett virális fertőzés nem szokványos je l
legére utal továbbá a konvencionális m eningoencephali- 
tiseket kísérő meningealis izgalmi jelek és liquoreltérések 
hiánya is (8,10,13,19,20).

Rogers és mtsai 1994-ben glutamát-receptorok egy al
típusa (GluR3) ellen te rm elt im m unglobulinnal kezelt 
nyulakban a Rasm ussen-syndrom ára emlékeztető görcs
tevékenységet és neuropatológiai elváltozásokat észleltek 
(22). A convulsiók keletkezése és a neuronkárosodás 
m odelljükben jól m agyarázható  a receptor-ellenanyag 
kapcsolódás okozta g lutam átszerű excitotoxicitással, 
a szöveti kép pedig csaknem  azonos a szintén au to im 
m un eredetű lim bikus encephalitisben látottal (11,23). 
GluR3-ellenes an titestek  jelenlétét Rogers és m tsa i 
R asm ussen-syndrom ában szenvedő betegek szé ru m á
ban is igazolták, s plazmaferézissel egy esetben átm eneti 
javulást is elértek (22). A Rasmusssen-syndroma autoim 
m un patogenezisére u tal a néhány esetben im m unhisz- 
tokém iailag k im utatható  perineuronalis és vascularis 
IgG-depositio is (2,6).

A feltételezett CMV-fertőzés és az autoimmun reakció 
esetleges kapcsolata tisztázatlan. CMV jelenlétét legtöbb
ször a betegség korai szakában igazolták, míg hosszabb 
lefolyást követően sem  virális fehérjék, sem DNS nem  
mutathatók ki (13,18).

A vírus szerepének értelmezésére az ún. „m olekuláris 
m im ikri” elmélete kínálkozik (17). O’Hara és mtsai b ak 
térium ok perip lazm ikus am inosav receptorainak és a 
GluR3 ligandkötő területének hasonlóságát m utatták  ki
(16) . A Cytomegalovirus és az Epstein-Barr-vírus az em 
beri HLA-DR és HLA-B27 hisztokompatibilitási haplotí- 
pusokkal közös am inosav szekvenciákat ta rta lm azn ak
(17) . A vírusos -  esetleg bakteriális -  fertőzés hasonlóan 
néhány más, im m unpatogenezisűnek vélt idegrendszeri 
betegséghez, autoagresszív immunválaszt válthat ki, s a 
kórokozó ezt követően eltűnik (ún. “hit and  ru n ” el
mélet). A Rasm ussen-syndrom át gyakran megelőző lázas 
görcsepizód a vér-agy gát átm eneti focalis megnyitásával 
a központi idegrendszer im m unbarrierjét tenné á tjá r
hatóvá a későbbi encephalitis területén (14,22).

A R asm ussen-syndrom a neuropatológiájának v izs
gálatától az autoim m un elmélet számos pontjának meg-
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é r té s e  v á rh a tó .  A  T -se jte k  s z u b tip iz á lá s a  a  h u m o r a l is ,  i l 
le tv e  c e l lu la r is  im m u n v á la s z  je le n tő s é g é t  p o n to s í th a t j a  
(6 ). A C y to m e g a lo v iru s  k in e t ik á já n a k  je lle m z é se  a  „ m o 
le k u lá r is  m im ik r i” s z e re p é t t is z tá z h a t ja  az  im m u n o ló g ia i  
k e re sz tre a k c ió , ille tv e  a  té v e s  a n t ig é n  p re z e n tá lá s  lé t r e jö t 
té b e n  (17).
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Tájékoztató az sorozatról

■ SH atlasz ■ SH atlasz

D. Heinrich-M. Hergt: S. Silbemagl—A. Despopoulos:

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.

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.

Pszichológia
206 «rfncj oídal, Í1.J6 tótgWíŐ

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.

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 ........................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, cím e:...........................................................................................................................................................................................................
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KAZUISZTIKA

Thoracalis actinomycosis
Besznyák György dr., Vadnay István dr. és Juhász Elek dr.
Heves megyei Önkormányzat Markoth Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Eger, II. sz. Belgyógyászati Osztály 
(osztályvezető főorvos: Besznyák György dr.)
Pathológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Vadnay István dr.)

A szerzők 51 éves férfi kortörténetét mutatják be, akinél 
thoracotom ia végzése nélkül m ellkasi actinomycosist 
igazoltak, majd penicillin nagy adagú, tartós adásával 
gyógyulást értek el. Az igen ritk a  kórképpel kapcso
latosan foglalkoznak az actinomycosis patogenezisével, 
formáival, kórismézésével és terápiájával. Thoracoto
mia nélkül felismert és antibiotikus terápiára rövid idő 
alatt gyógyult esetet a hazai irodalom ban csak egyet 
találtak.

Kulcsszavak: actinomycosis, differenciáldiagnózis, mellkasi

A thoracalis actinomycosis a ritka  betegségek közé ta r
tozik. A pulm onalis form ák irodalm i adatok szerint az 
összes actinomycosis 15%-át teszik ki (1,2,4,5,7,8,21,23, 
27).

A pulmonalis lokalizációjú actinomycosissal kapcso
latos kérdésekkel M árton  (24), Keszler és Flórián (20), 
Kelemen (19), Berta és Kulka (5), Kuchár és Madas (21), 
Besznyák és Sebestyén (6), Hajdúk és mtsai (16), Szántó és 
mtsai (28), valamint Csekeő és Agócs (10) foglalkoztak a 
hazai irodalomban.

A kórkép komoly diagnosztikai nehézségek elé állítja 
még a gyakorlott pulm onológust is, viszont felismerése 
életbevágóan fontos, mivel a nagy dózisú, tartósan adott 
penicillin alkalmazásával az eddig igen rossz prognózisú 
betegség gyógyíthatóvá vált. Ez indokolja esetism er
tetésünket is.

Esetismertetés

Z. D. 51 éves férfit egyhetes bal mellkasi fájdalmak, köhögés, 
hidegrázás, jelentős fogyás miatt a szakrendelés utalta osztá
lyunkra. Előzetes mellkasröntgen a bal rekesz fölött tenyérnyi 
folyadékárnyékot mutatott (1. ábra). Fizikális vizsgálattal a bal 
középső hónaljvonalban, a VIII. bordaközben érzékeny, ga- 
lambtojásnyi rezisztencia volt tapintható.

Laboratóriumi leletei közül kiemeljük a magas, 115 mm/ó 
We-értéket és a 13 G/l fehérvérsejtszámot. Mellkaspunctióval 
550 ml sanguinolens folyadékot nyertünk, melynek cytologiai 
vizsgálata gyulladásra utaló sejteket mutatott. A köpet vizsgála
ta saválló baktériumokra negatív eredményt adott direkt és 
tenyésztéses vizsgálattal. A klinikai kép és a mellkasröntgen, 
valamint a tapintható rezisztencia alapján tumor és actinomy
cosis lehetősége merült fel elsősorban, mely miatt incisiót 
végeztettünk. A punctatum és az incidatum szövettani vizsgála
ta bizonyította az utóbbit.

P u lm onary  actinom ycosis. The authors describe in 
their case study the h istory  of a 51 year old m an, at 
whom  they verified w ithout thoracotom y thoracal 
actinomycosis. They achieved recovery giving perm ant- 
ly high doses of Penicillin. In connection with this rare 
case the authors review pathogenesis, the symptomato
logy, the diagnosis and the therapy  of actinomycosis. 
The authors have found only one case in the Hungarian 
literature, which was recognized w ithout thoracotomy 
and was cured by antibiotic therapy within a short peri
od of time.

Key words: actinomycosis, differential diagnosis, thoracal

Diagnózis: granulatio abscendens actinomycotica cutis 
parietis thoracis 1. s. volt (2. ábra).

Négyhetes nagy adagú penicillin terápia után (összesen 270 
ME) tünet- és panaszmentessé vált, 5 kg-ot hízott. Továbbiak
ban tartós peroralis antibiotikus terápiában (penicillin) ré
szesült és az elmúlt év során recidívát nem észleltünk, a mellka
sröntgen javult viszonyokat mutatott (3. ábra).

1. ábra: A bal rekesz fölött tenyérnyi folyadékárnyék

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 37. szám 2041



2. ábra: Actinomycosis szövettani képe

3. ábra: A javult viszonyokat mutató mellkas röntgenképe 
a folyamat gyógyulását követően

Megbeszélés

Az Actinomycetaceák családjának Actinomyces genusa 
anaerob baktérium , de szám os tulajdonsága a gom

bákéra hasonlít (7,12). H árom  fajtája ism eretes, m ind
három  obiigát parazita. Közülük állatra mindegyik, em
berre  azonban csak kettő patogén. Az Actinomyces Israeli 
m icroaerofil, illetve kifejezetten anaerob G ram -pozitív 
m ikroorganizm us, mely krónikus, suppurativ, progresz- 
sziót mutató, granulomatosus gyulladás képében jelent
kező betegséget okoz. Az első em beri actinom ycosis 
leírása boncolási leletek alapján Israel nevéhez fűződik. 
A kórokozót em berből 1891-ben W olf és Israel (29) 
tenyésztették ki és állatkísérletben igazolták annak 
patogén voltát. Az emberi actinomycosis patogenezisét il
letően sokáig tarto tta  m agát az az elképzelés, hogy a 
kórokozó az emberi szervezetbe fűfélék, gabonatoklász 
rágcsálása révén kerül. A kórokozó egészséges egyének 
szájüregében, tonsilláinak kriptáiban, karieszes fogaiban 
is megtalálható. Az idegentest a nyálkahártya-sérülés elő
idézésével játszik járulékos szerepet. Mivel az actinomy
coticus gennyben mindig található egyéb baktérium  is, a 
fertőzés kialakulásában baktérium -szinerg izm us sze
repét valószínűsítik. A prim er tüdőfolyamat létrejöttében 
a kutatók többsége az endogen eredet mellett foglalt ál
lást, bár a légutakon keresztül bejutó szennyezett porral 
az exogen fertőzés lehetősége nagyobb.

Az endogen teória szerint a prim er form a kiindulási 
helye a szájban van, de ott nem  vezet megbetegedéshez. 
Foghúzás, vagy szájüregi traum a után  a vér-, és nyirok
keringéssel, vagy aspirációval a légutakon keresztül 
ju that el a kórokozó a tüdőbe. Míg a prim er fertőzéskor 
a sérült hörgőfalon keresztül ju t el a kórokozó tüdő
szöveten át a pleuráig és a mellkasfalig, addig a secunder 
fertőzés propagációja ford íto tt so rrendben  történik. 
A folyamat átterjedhet a pericardium ra, p leurára (1,21, 
27), bordákra, m ellkasfalra (13, 14, 15, 25). R itkán jel
legzetes mellkasi sipolyok is keletkezhetnek.

Emberben az Actinomyces hatására suppurativ necro
ticus szöveti reakció lép fel. Különösen jellem ző annak 
infiltrativ  tulajdonsága, tályog és fistulaképző hajlama. 
Leggyakrabban észlelt klinikai formái:

1. Cranio-cervicalis form a: elsősorban az állkapocs, 
szájüreg, pharynx, nyak szöveteit érinti. Az összes esetek 
m integy 60%-át alkotja.

2. Hasi form a: leginkább a féregnyúlványt, hasfalat, 
peritoneum ot, genitáliákat érinti.

3. M ellkasi form a: A tüdő, m ediastinum , pleura és 
m ellkasfal elváltozásait okozva az actinom ycosis ese
teknek mintegy 15%-ában fordul elő.

4. Disseminált forma: suppurativ-fibroticus elváltozá
sok a legkülönfélébb szervekben (m áj, vese, agy, szív 
stb.).

Az em lített form ák közül a legritkábban  a mellkasi 
form a fordul elő. 1954-ig Reitter  (27) 47 ilyen esetet 
gyűjtött össze az irodalomból.

Legismertebb a mellkasi form ák Israel szerinti felosz
tása, mely a folyamat kialakulásának stádium ait követi. 
Ennek alapján:

1. bronchialis -  miliaris
2. pleuropulmonalis -  empyemás
3. thoracalis-sipolyozó -  form ákat különböztetünk 

meg.

A thoracalis actinomycosis kórismézése nem  könnyű 
feladat. A klinikai kép nem  jellem ző. A bronchitisre, 
pneum oniára  utaló hurutos panaszok, a köhögés, a se-
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ropurulens, vagy ritkábban  serosanguinolens köpet- 
ürítés, a subfebrilitás, a bizonytalan mellkasi fájdalom a 
krónikusan lezajló egyéb és m indennapos tüdőbeteg
ségek irányába tereli a gyanút. Nehezíti a diagnózis felál
lítását, hogy a röntgenkép nem  informatív. Az egyoldali, 
infiltrativ jellegű elváltozás, amely lehet hom ogen, vagy 
inhomogen, az infiltratumok közötti egy vagy több üreg 
elsősorban specifikus elváltozás gyanúját kelti. Az ún. 
pseudotum orális form a röntgenm orfológiailag a tüdő 
rákra hasonlít és ezek kivétel nélkül ezen diagnózissal 
kerültek m űtétre (1). Ritkán tüdőtályogot utánoz (3,20).

A thoracalis actinomycosis felismerése különösen ne
héz azokban az ún.„néma” esetekben, melyekben tartósan 
hiányoznak a jellegzetes klinikai tünetek. A diagnosztikai 
nehézséget növeli, hogy a klinikailag igen tünetszegény 
kórkép mellett nem ismerünk egyetlen olyan röntgenoló- 
giai elváltozást sem, mely kórjelző lenne a tüdőgümőkórral 
szemben, sőt a két kórkép együttesen is előfordulhat (22).

A krónikus gyulladásra utaló tünetek a röntgenkép 
alapján először többnyire tum or, abscessus és tbc le
hetősége m erül fel (5 ,6 ,21). Az irodalom szerint a pul
monalis elváltozás megjelenésétől a diagnózisig általában 
több hónap telik el (7). A laboratórium i vizsgálatok sem 
visznek közelebb a pontos diagnózishoz. Az intracutan és 
szerológiai próbák  nem  m egbízhatóak és főleg nem  
specifikusak. A köpetvizsgálatnak -  a sugárgom bate- 
lepek speciális festéssel tö rténő  kim utatásának -  volna 
jelentősége, de ez az irodalom  tanúsága szerint is több
nyire későn bizonyító erejű.

Nem könnyű az in traoperativ  diagnózis sem: az in 
vazív terjedés -  a mediastinalis és fali pleura irányában -  
m alignus folyamat gyanúját kelti és csak hisztológiai 
vizsgálat segítségével lehet elkülöníteni ettől.

A diagnózist kétségtelenné csak a kórokozó k im u
tatása teszi mikrobiológiai, vagy szövettani módszerrel. 
A steril m ódon vett anyagból a tenyésztés könnyebb, 
köpetből, gennyből, nyílt laesióból nehezebb. A differen
ciáldiagnózis során elsősorban tum ortól, tuberculosistól 
kell elkülöníteni.

Az actinom ycosis az antib io tikus korszak elő tt 75- 
100%-ban halálos betegség volt. Cutler és Gross (9) 1940- 
ben még 95%-os m ortalitásró l szám olt be. Drews (11) 
véleménye, hogy tüdőmycosis esetek mintegy 65%-ában 
gyógyulás érhető  el. Ma az egy szervre terjedő esetek 
nagy része antibiotikus és/vagy sebészi kezeléssel gyó
gyítható és ezt bizonyítja esetünk is. Actinomycosis 
esetén az első választandó szer a penicillin-G és alternatív 
szerként tetracyclin ajánlott (24,25,26). A penicillin igen 
nagy előnye, hogy tartós adásakor sem okoz károsodást, 
hiszen hosszú ideig és nagy dózisban kell adni. A gyó
gyulás elhúzódó. A m űtéttel gyógyított actinom ycosis 
esetek száma viszonylag kevés. Halseth és Reich (17) az 
angol nyelvű irodalomban 28 esetet találtak. A preopera- 
tív diagnózis egyetlen esetben volt helyes (18).

Esetünket ritka előfordulása és a tartós, nagy dózisú 
antibiotikus terápiára történő gyógyulása m iatt tarto ttuk  
ism ertetésre érdemesnek.
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(Besznyák György ár., Eger, Pf. 15.3301)

„A tanárok jeles szakemberek legyenek, és nemcsak azok, hanem olyan tanítók is, kik ösmereteiket másokkal közölni, hall
gatókat a tudomány iránt lelkesíteni s a buvárlatba bevezetni képesek legyenek.”

M arkusovszky Lajos
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

SZÍV- ÉS KERINGÉSI BETEGSÉGEK

Fenyegető myocardialis infarktus 
EKG-diagnózisa bal Tawara-szár- 
blokk (BTSZB) jelenlétében. Sgar- 
bossa, É. B. és mtsai (Dept, of Car
diology, Desk M-24, Cleveland Clinic 
Foundation, Cleveland, OH. 44195, 
USA): N. Engl. J. Med., 1996,334,481.

BTSZB mellett kialakuló myocardialis 
infarktus (AMI) fokozott veszélyt je
lent a betegre nézve mind a kom pliká
ciókat, m ind a m ortalitást tekintve: a 
BTSZB-os EKG-t eddig az AMI diag
nózisa szempontjából az értékelhetet
len kategóriába sorolták, ugyanakkor 
a BTSZB jelenléte önmagában a bal 
kam ra systoles funkciójának csökke
nését jelzi, ha ehhez újabb myocar- 
dium károsodás társul, az magyarázza 
a magas rizikót.

Ezért a szerzők m egpróbáltak 
olyan, az AMI-ra specifikus EKG 
kritérium okat felállítani BTSZB-os 
betegeknél, aminek a segítségével 
mellkasi fájdalom esetén az infarktus 
diagnosztizálható és ezáltal a terápia 
-  főleg a thrombolytikus kezelés -  ké
sedelem nélkül megkezdhető.

Egy átfogó, infarktusos betegekkel 
foglalkozó amerikai felmérés során 
26 003 betegből retrospective 145-nél 
találtak BTSZB-t és ebből 131-nél az 
enzimvizsgálatok igazolták AMI ki
alakulását. A 131 betegnél 5, kardioló
gusok által kiválasztott EKG-kritériu- 
mot dolgoztak fel többlépcsős statisz
tikai módszerekkel, egyenként és egy
mással összefüggésben, majd kivá
lasztották azt a hárm at, melynek spe- 
cificitása a legnagyobb és így BTSZB- 
os betegek kórházba szállításakor az 
EKG analysis alapján igen nagy való
színűséggel állítható fel, vagy vethető 
el az AMI diagnózisa. Kontrollként 
azonos számú BTSZB-os beteg EKG- 
ja szolgált, akiknél angiographiával 
igazolt coronaria betegség állt fenn, 
de a vizsgálat idején angina m entesek 
voltak.

Első lépésként leírták a BTSZB 
jellegzetességeit. A QRS komplexus 
vizsgálata nem hozott semmilyen 
eredményt, szemben a ST segment 
deviáció -  m int az akut coronaria el
záródás jelének -  analysisével.

Ügy találták, hogy legkevesebb 1 
mm-es ST segment elevatio pozitív 
irányú QRS komplexus mellett, vagy 
legkevesebb 1 mm-es ST segment de
pressio a V I, V2, vagy V3 elvezetések
ben -  ahol általában negatív a QRS 
komplexus iránya -  önm agában

specifikus jele az AMI-nak. Amennyi
ben legkevesebb 5 mm-es ST segment 
eleváció/depressio látható ellentétes 
irányú QRS komplexust követően, az 
csak mérsékelten valószínűsíti az 
AMI-t és további vizsgálatok szüksé
gesek a diagnózis megerősítéséhez.

A szerzők szerint az általuk felállí
tott specifikus kritérium ok olyanok, 
hogy kompjuterizált EKG algoritm u
sokkal interpretálható, tehát nem  kí
ván feltétlenül szakképzett kardioló
gust.

Feltételezik, hogy ezek a megfigye
lések alkalmazhatók m ind a m ár fen
nálló, m ind az újonnan kialakult 
BTSZB esetében. Tanulmányuk végén 
hangsúlyozzák, hogy az általuk felállí
tott kritérium ok megbízhatóságát 
egy, mindössze 45 fős betegcsoport
nál tudták próbára tenni, ezért továb
bi teszteléseket tartanak  szükséges
nek.

Soltész Beáta dr.

Az elektrokardiogram  diagnosztikai 
értéke a bal kam ra (BK) systoles dys- 
funkció okozta szívelégtelenségben.
Davie, A. P. és mtsai (Dept, of Car
diology, Western General Hospital, 
Edinburgh EH4 2x4, Anglia Dr. J. J. V. 
McMurray): Br. Med. J., 1996,312,222.

A BK systoles dysfunkció okozta 
chronikus szívelégtelenség magas 
morbiditási aránnyal és m ortalitással 
jár. Az alapellátásban komoly nehéz
séget jelent diagnosztizálása. Több 
tanulmány szerint az alapellátásban 
sokkal több beteget kezelnek szívelég
telenséggel, m int ahánynál objective 
kimutatható szívbetegség áll fenn. A 
szerzők arra próbáltak választ keres
ni, hogy az echocardiographiánál ke
vésbé költséges EKG, m int első lépés 
mennyire segít a helyes diagnózis 
felállításában.

Felmérésükben 534 beteg esetében 
végeztek ECHO-viszgálatot és készí
tettek egyidejűleg EKG-t. M inden eset
ben szakképzett kardiológusok érté
kelték a leleteket. 96 esetben találtak 
ECHO-vizsgálattal csökkent BK sys
toles dysfunkciót. A 96 betegből 90- 
nél az ÉKG m ajor eltérést m utatott -  
pitvarfibrilláció, megelőző m yocardi
alis infarktus, BK hypertrophia, szár
blokk, vagy bal tengely deviatio. A 
maradék 6 EKG sem volt norm ális. A 
438 normális BK systoles funkciójú 
beteg közül 169 esetben találtak jelen
tős eltérést az EKG-n.

Következtetéseik: Normális, vagy 
csekély eltértést mutató EKG mellett 
nem  valószínű BK systoles dys
funkció jelenléte, ugyanakkor csök
kent BK m űködés esetében majdnem 
m indig jelentős EKG eltérés figyel
hető meg. Mivel nem m inden major 
EKG abnorm itás utal egyben csök
kent BK systoles dysfunkcióra is, m u
tatja, hogy ilyen esetben az EKG nem 
helyettesítheti az ECHO-vizsgálatot a 
kérdés eldöntésében.

Tehát a chronicus szívelégtelenség 
feltételezett diagnózisának egy, anya
gi kihatásait tekintve olcsóbb megkö
zelítése első lépésben az EKG. Nor
mális EKG esetében a tünetek hát
terében más okot kell keresni és csak 
ha m inden egyéb kizárható, kell kérni 
ECHO-vizsgálatot. Jelentős EKG elté
rés észlelésekor az echocardiographia 
differenciáldiagnosztikai értékű.

Soltész Beáta dr.

Trombolysissel kezelt szívinfarktu
sos nő- és férfi betegek betegség
jellem zőinek és betegségük kim ene
telének összehasonlítása. Weaver, W.
D., White, H. D., Wilcox, R. G. és mtsai 
(Division of Cardiology, University of 
Washington, Seattle, USA): JAMA, 
1996,275,777.
A szerzők a GUSTO-I nemzetközi 
m ulticentrikus tanulm ány 15 országa 
1081 kórházának 10 315 nő- és 30 706 
férfi akut szívinfarktusban szenvedő 
betegének adatait hasonlították össze. 
A throm bolytikus terápia során 4 faj
ta protokollt alkalmaztak: 1 streptoki
nase szubkután heparinnal, 2. strep
tokinase intravénás heparinnal, 3. 
streptokinase + alteplase intravénás 
heparinnal, 4. akcelerált alteplase int
ravénás heparinnal. A szívfrekvencia, 
a vérnyomás és az infarktus lokalizá
ció tekintében hasonló volt m ind a 
két betegcsoport. A nők éltekora át
lagosan 7 évvel magasabb volt, mint 
férfiaké, és a panaszkezdettől számít
va átlagosan 18 perccel később kerül
tek felvételre, m int a férfi betegek. A 
korviszonyított magas vérnyomás, el
hízás, diabetes és dohányzás inciden
d a  ugyancsak m agasabbnak m u
tatkozott a nők között, míg a korábbi 
myocardialis infarktus vagy bypass 
m űtét a férfi betegcsoportban volt 
magasabb. A 30 napos mortalitási 
arány a nőknél kétszer olyan magas 
volt, m int a férfiaknál, 11,3%, ill. 5,5%, 
az 55 évnél fiatalabb betegcsoportban 
2,5%, ill. 1,7%, az 55-64 év között 
6,0%, ill. 3,9%, 65-től 74 éves korig 
11,7%, ill. 8,5%, a 75 éves korcsoport 
fölött 22,9%, ill. 18,5%. A kortól füg
getlenül szám ított stroke arány, majd-
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nem  kétszer magasabb volt a nőknél 
(2,1%), mint a férfiaknál (1,2%), a 
stroke legnagyobb arányában a 70 év 
fölötti korcsoportban fordult elő. A 
stroke előfordulása a streptokinase és 
szubkután heparin kezelésben része
sült betegcsoportban volt a legalacso
nyabb, a legmagasabb arányban azon 
betegeknél fordult elő, akik kom bi
náltan kapták a throm bolytikus 
gyógyszert és az intravénás heparint. 
A vizsgálati végpontokat tekintve az 
alteplase előnyösebbnek m utatkozott 
a streptokinase-zal szemben m indkét 
betegcsoportban, az alteplase előnyös 
tulajdonsága kevésbé volt kifejezett a 
nőknél, m int a férfiaknál. A strep to 
kinase + subkután heparinnal kezelt 
csoportban viszont az effektivitás na
gyobb volt a nőknél, m int a férfiaknál. 
Ennek a sexfüggő különbségnek az 
oka egyelőre nem tisztázott. A csúcs 
CK-szint alacsonyabb volt a nőknél, 
m int a férfiaknál, a nőknél átlag 1223 
IU/L volt, a férfiaknál 1491 IU/L, a 
CK-MB a nők esetében 114 IU/L, a 
férfiak esetében 123 IU/L volt.

Annak ellenére, hogy az angiográ- 
fiával számított ejekciós frakció két 
különböző időpontban m érve is ha
sonló nagyságrendű volt a két beteg
csoportban, a CK-értékek pedig ala
csonyabbak voltak a nőknél, ebben a 
betegcsoportban mégis gyakrabban 
fordult elő keringési elégtelenség, 
shock, ill. reinfarktus is. A transz
fúziót igénylő vérzéses szövődm é
nyek száma 19,2% volt a nőknél és 
10,4% volt a férfiaknál. M indkét 
betegcsoportban közel azonos arány
ban  végeztek koronária angiográfiás 
vizsgálatot, angioplasztikát 35%-ban 
végeztek a nőknél, 32%-ban a férfi
aknál, bypass műtét 9%-ban tö rtén t a 
férfiaknál, 7%-ban a nőknél. Összeha
sonlították az Egyesült Államokon 
belül észlelt 27%-os populáció alap- 
jellemzőit az Államokon kívül 23%-os 
infarctusos betegcsoporttal, de kü
lönbséget nem találtak. Az invazív 
beavatkozásokat illetően, ugyancsak 
összehasonlítást végeztek: az Egyesült 
Államokon kívül betegek közül 
34,7%-ban történt a nők esetében an- 
giográfia, a férfiaknál 28,2%-ban, 
ugyanez a számarány 67,1% volt a 
nőknél, és 75,0% a férfiaknál az Egye
sült Államokon belül.

Sárosi István dr.

A preinfarktusos angina, m in t a 
gyorsabb thrombolysis előjelzője 
szívinfarktusos betegeknél. A ndreot
ti, R, Pasceri, V., Hacked, D. R. és mtsai 
(Institute of Cardiology, Catholic 
University, Rome, Italy): N. Engl. J. 
Med., 1996,334,7.

A szerzők 23, eltérő előzményű szív- 
infarktusban szenvedő betegnél vé
geztek koronária angiográfiás vizs
gálatot, figyelve a thrombolysis sike
rét, a reperfúzió gyorsaságát. Az in 
farktus komplex terápiás protokollja 
mellett két különböző adagolású in t
ravénás t-Pa kezelést végeztek, részint 
frakcionált adagolással, részint folya
matos infúziós form ában, de m ind
egyik esetben a bejutatott thromboly- 
ticum a 90. percben egységesen 100 
mg volt. Az angiográfiás vizsgálatokat 
a thrombolysis előtt, a 15., 35., 55., 90. 
percben és a 24. órában ismételték. A 
koronáriák m egnyílásának osztályo
zása a TIMI Tanulmánynak meg
felelően történt, az elzáródott koszo
rúeret akkor tarto tták  nyitottnak, 
amikor a thorm bolysist követően a 
TIMI hárm as fokozatot elérték. Négy
óránként végeztek plazm a CK-vizs- 
gálatot, valam int CK-MB izoenzim 
meghatározást az infarktus nagysá
gának meghatározásához. A betegek 2 
csoportját különítették el aszerint, 
hogy a felvételüket megelőző héten je- 
lenkezett-e interm ittáló, infarktusssal 
összefüggő szívtáji fájdalom, ill. insta
bil angina, m int úgynevezett prein
farktusos angina vagy csak egyes 
anginás epizódok, amelyeket nem 
minősítettek preinfarktusos anginá
nak. A 23 beteg közül 14 jelzett prein
farktusos anginát: 10 újkeletű, friss 
instabil anginát, 3 interm ittáló mell
kasi fájdalmat és 1 m ind a kettőt, a 
többi 9 csak egyes fájdalomepizó
dokat említett. A 14 preinfarktusos 
anignát jelző beteg közül a 35. perc
ben 9-ben (62%) észleltek reperfú- 
ziót, és egyet sem találtak a preinfark
tusos angina nélküli csoportban. A 
reperfúziós arány az 55. és 90. percben 
is magasabb volt a preinfarktusos 
anginás betegek esetében. A 90. perc
ben 16 esetben észleltek koronária 
reperfúziót, de a reperfúziós idő 27 
perc volt a preinfarktusos anginával 
bíró csoportnál, és 48 perc volt rein- 
farktusos angina nélküli csoportnál. 
A 24. órában elvégzett koronarográfia 
2 további reperfúziót és 2 késői 
okklúziót m utatott a preinfarktusos 
anginás csoportban, és 1 reperfúziót a 
preinfarktusos angina nélküli cso
portban. így a 24. órában a preinfark
tusos anginás csoportban a patency 
rate 86% volt, szemben a m ásik cso
port 62%-os arányával. Az infarktust 
jelző emzimek ugyancsak szignifi
kánsan alacsonyabbak voltak a prein
farktusos anginával bíró csoportban 
(a csúcs CK-érték átlag 1118IU), mint 
a preinfarktusos angina nélküli cso
portban (átlag 2395 IU). Hasonló elté
réseket m utattak az MB m eghatározá
sok eredményei is. Az enzimek csúcs
értéke szignifikánsan ham arabb kö

vetkezett be a preinfarktusos anginá
val bíró esetekben, és szoros korrelá
ciót találtak az első 24 órán belüli re
perfúziós idő és az infarktus méretét 
jellemző indexek között. Szerzők egy
értelműen megállapítják, hogy azon 
szívinfarktusos betegeknél, akiknél az 
infarktust megelőző héten m ár jelent
keztek infarktussal összefüggésben 
lévő interm ittáló fájdalmak, vagy in
stabil anginás epizódok, a koronária 
reperfúzió szignifikánsan gyorsabban 
követezik be, és kisebb az infarktus 
nagysága is, m int a preinfarktusos 
anignával nem  bíró betegek esetében. 
A reperfúzió tekintetében nem volt 
különbség a thrombolysis két pro
tokollja között, és az alvadási státus 
param éterei között sem találtak szig
nifikáns különbséget. A megfigyel- 
teket öszszevetve az irodalomban 
közöltekkel, arra  következtetésre ju 
tottak, hogy az infarktust megelőző 
különböző anginás fájdalomminták 
hátterében 2 különböző thrombus nö
vekedési form a állhat: egy rekurráló, 
tranziens növekedést mutató és egy 
izolált, folyamatosan növekvő throm- 
busformáció, és ezzel van összefüg
gésben a thorm bolysisre adott külön
böző válasz is. Szerzők fölvetése sze
rint a preinfarktusos, úgynevezett 
„jósló” angina m indenképp előnyös 
effektussal rendelkezik, amely részint 
a gyorsabb trombolysisnek, részint az 
ischaemiás szívizomzat prekondicio- 
nált állapotának tulajdonítható.

Sárosi István dr.

Az instabil angina pectoris. Pathoge
nesis, kockázati tényezők rétegeződé- 
se és terápia. Schoebel, F. C. és mtsai 
(Klinik für Kardiologie, Pneumonolo- 
gie und Angiologie und Inst, für Klin. 
Chemie und  Laboratoriumsmedizin 
der Universität Düsseldorf, Németor
szág): Dtsch. med. Wschr. 1996, 121, 
310.

Az instabil angina (inst.a) legtöbb
ször a stabil angina és szívinfarktus 
közötti átm eneti állapot, elég gyakran 
diagnosztikus és terápiás problémát 
vetve fel a klinikus számára, tulaj
donképpen praeinfarctusnak is felfo- 
gaható, mivel a betegek 15-20%-ában 
manifeszt infarktushoz vezet. A be
tegek sorsa attól függ, hogy az invazív 
és noninvazív diagnosztika alapján a 
kezelőorvos m iként értékeli, hogyan 
kezeli. A tünetek ismertek, a mellkasi 
fájdalom fokozatos, a stabil alakkal 
szemben nyugalomban is fellép, to
vább tart, a szokásos gyógyszerekre 
kevésbé reagál. Chr. refractaer angi
nákban szenvedő betegekben nem 
egyszer nehéz elkülöníteni a praein-
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farctustól. Coronaria angioszkopos 
vizsgálatok szerint az esetek nagy 
részében plaque ulceratio, bevérzés v. 
thrombosis okozta incomplett coro- 
naria-stenosisról van szó, am i hae- 
morheologiai zavarok következtében 
komplett stenosisba torkollhat. A 
pathogenesist igen jól szemlélteti a 
sémás ábra, aminek az a lényege, hogy 
a lipidekben gazdag plaque bereped, 
felszínén nem okkludáló v. okkludáló 
throm bus keletkezik, ami lízis követ
keztében feloldódhat, vagy újabb 
throm botisatio révén megint csak 
komplett elzáródáshoz vezet. Az inst. 
a.-t a tünetek súlyossága alapján 3 
csoportba sorolják. A legenyhébb for
m ában, akár először, akár ismételten 
jelentkezik, nincs nyugalmi fájdalom; 
klinikailag sec. vagy pr. instabil for
m áról van szó, extracardiális pana
szok nélkül. Ugyanide sorolják a 
posztinfarktusos anginát, ami szívin
farktus után 2 héten belül jelentkezik. 
A második, nyugalmi angina jellemzi, 
am inek rendszerint egy hónap a ta r
tama, de nem az utolsó 48 órán belül. 
A legsúlyosabb forma akut nyugalmi 
angina az utolsó két napon belüli idő
tartam m al.

Az atheromás plaque-okban és a 
vérben az endothelin-1 koncentráció 
rendszerint magas, ami vasoconstric- 
tio révén az isémiát fokozza, akárcsak 
a felszabaduló serotonin és throm - 
boxan-A 2. A lokális elváltozásokon 
kívül szisztémás hajlamosító tényező
ket is figyelembe kell venni, amelyek 
trigger-mechanizmus útján növelik a 
szívfrekvenciát, a peripheriás ellenál
lást és a vérnyomást. Mindez circa
dian ritm usban jelentkezik, rendsze
rin t reggel 9-12 és délután 15-18 óra 
között. Mindehhez hozzájárul a throm- 
bocyta-aktiválás, az endogén fibri
nolysis stb. napszakos ingadozása, 
ami leginkább a reggeli órákban hy- 
perkoagulációs állapotot eredm é
nyez. Pr. instabil anginában a tünetek 
ismétlődésekor v. változásakor a m or
talitás nagyobb, m int a stabil form á
ban, elsősorban azokban a bete
gekben, akiknek nyugalmi panaszuk 
van. Kedvezőtlen jel, ha a fájdalom 48 
órán túl fokozódik és infarktus nem  
alakult ki. Ha mindezekhez EKG-vál- 
tozások társulnak (ST-depresszió v. T- 
hullám-eltérések), akkor a szövőd
mények rizikója a 25-30% -ot is 
elérheti. A laboratóriumi param éte
rek közül hasznos a se. fibrinogén, a 
plasmaviszkozitás és a w s. aggregáció 
mértéke. Ezek stabil anginában egy
aránt emelkednek, instabil anginában 
pedig kifejezetten magasak, elsősor
ban a se. fibrinogén. Manifeszt infark
tusban m indhárom  gyakorlatilag az 
instabil anginás értékekkel azonos, 
vagyis nem emelkedik tovább. Prog

nosztikai jelentősége van a C-reaktiv 
proteinnek, ami inst. a ,-s betegek 
65%-ában emelkedett. A cardialis ere
detű troponin-T intracelluláris fehér
je, inst.a.-ban általában emelkedett, 
mikor a kreatinkinase még norm ális, 
sőt akkor is magas, ha az EKG-n nem 
látszik transm uralis isémiás jel. A 
mikronekrózisok tulajdonképpen mik- 
roembóliák v. interm ittáló érelzáró
dások tüneteiként értékelhetők. Mul
ticentrikus vizsgálatok bizonyították, 
hogy inst.a.-s betegek I. B és II. B 
stádiumában a troponin-T norm ális, 
amivel szemben nyugalmi anginában 
(III. B stádium) a kritikus értéket 
meghaladja (>0,20 |ig /l). Valóban a 
betegek egy részében 48 óra és 10 na
pos intervallumban szívinfarktus jön 
létre, mely több esetben halálos lefo
lyású. A negatív troponin-T  csoport
ban mindössze egy infarktust talál
tak.

A cardiovascularis m ortalitást 
nagy mértékben csökkenti változó 
adag (75-650 mg) acetylsalicylsav, 
ami a perakut szakaszban heparinnal 
egészíthető ki, ilyenkor biztosan hatá
sosabb. Hasonlóképpen effektiv a 
kombinált kezelés. Az antithrom boti- 
cus kezelés újabb szárm azékai közül 
megemlítik a GP Ilb/IIIa throm bo- 
cytareceptor ellen irányuló antago- 
nisták közül a direkt throm bin in
hibitor hirudint (Hirulog), ami he
parinnal szemben direkt a throm - 
bushoz kötődve fejti ki hatását, és 
ahol nincs szükség AT-III-ra. A 
GPIIb/IIIa-receptor antagonisták emel
lett felfüggesztik a direkt fibrinogén- 
termelést, vagyis hatásosak throm- 
bocytaeggreatióval szemben. Klinikai 
vizsgálatoknak mindezt igazolniuk 
kell.

A szívinfarktussal szemben a szisz
témás thrombolysis eredményei inst. 
a.-ban ellentmondásosak, sőt isémiás 
jelenségek gyakrabban fordulnak elő, 
amit throm bin és throm bocytaak- 
tiváló hatásra vezetnek vissza ezért a 
lízis inst. a.-ban relative kontrain
dikált. Persze ez nem  jelenti azt, hogy 
kisebb adag nem  lenne-e effektiv, 
amit további vizsgálatoknak kellene 
megerősíteniük. Megemlítik a chr. in 
term ittáló urokinase és rekom bináns 
szöveti plazm inogénaktivátort újabb 
antithrom botikus beavatkozásokkal 
együtt, de az eredményekről nincs 
szó. Kétségtelenül jobb a prognosis, 
ha mindezt ß-receptor-blokkolokkal, 
nitrátokkal és Ca-antagonistákkal 
folytatják. A gyógyszeres kezelésre 
nem  reagáló betegekben ajánlatos 
coronarographiát végezni, elsősorban 
akkor, ha a rizikó nagy és ahol szóba 
kerül a revascularisatio. Inst.a.-ban az 
esetek 5%-ában a bal coronariaszája- 
dék záródott el, míg 2 v. 3. artéria

elzáródást 50%-ban találtak. Normális 
koronariogram esetében hypertensiv 
microangiopathia áll fent. Cardio- 
logiai központokban az invazív diag
nosztika keretén belül sor kerülhet 
percutan transluminalis coronario- 
graphiára, mellyel a m orphologiai el
változások kimutathatók, sőt a steno
sis korai felismerésével korai kezelés 
folytatható. Inst. a.-ban akut-PTCA- 
val az esetek 87-93%-ában sikerült a 
stenosisokat megszünteni. Ismétlődő 
korai elzáródás a műtét után 3,8-9,0%- 
ban fordul elő, a m ortalitás 0,5-3,0% 
és reinfarktus 1,7-9,0%-ban fordul 
elő. Bypass m űtétre rendszerint akkor 
van szükség, ha két v. három  ág zá
ródik el. A konzervatív terápiával szem
ben m űtét után a bal kam ra pum pa
funkciója lényegesen jobb és a hosszú 
távú prognózis is kedvezőbb.

Bán András dr.

A pitvarfibrilláció antitrom botikus 
kezelése. Lip, G. Y. H. és Lowe’, G. D. O. 
BMJ, 1996,312,45.

A pitvarfibrilláció (PF) a stroke egyik 
gyakori rizikótényezője és az anti
trom botikus kezelés a legtöbb beteg 
esetén ajánlott ebben a ritm uszavar
ban. Bár a PF szerepe régóta ism ert a 
tromboemboliás eseményekben, a 
primer prevencióban egészen m osta
náig nincs egységes állásfoglalás. 
Csak az elmúlt évek prospektiv kli
nikai tanulmányaiban szerepelnek az 
antitrom botikus szerek a stroke meg
előzésében PF esetén. A továbbiakban 
a szerzők a trom boem boliák pato- 
mechanizmusát taglalják részletesen 
PF fennállásakor. Megállapítják, hogy 
akut stroke esetén a betegek kb. 
15-20%-ában PF volt az agyi esemény 
bekövetkeztekor és a stroke-m ortali- 
tás 1,5-3-szor nagyobb, m int szinusz 
ritmus esetében. Megemlítik a külön
böző szívbetegségeket is (valvularis 
betegségek, hipertóniás szívbeteg
ség), melyek trom boem boliás szö
vődményeket okozhatnak, különösen 
PF fennállása esetén. Aláhúzzák, hogy 
a trom boem bolia rizikója 18-szor na
gyobb reum ás szívbetegség esetén, 
különösen ha PF is fennáll. Külön 
kiemelik a kongesztív szívelégtelen
ség szerepét a trom boem boliás szö
vődményekben. Az echokardiográfia 
szerepét nem  lehet túlbecsülni a diag
nosztikában, kiemelve, hogy segítsé
gével pontosan meg lehet határozni a 
pitvarok és kam rák geom etriáját, 
valamint a bal kam ra funkciót és a 
spontán echo-kontraszt jelenséget. A 
Glasgow studyban megállapították, 
hogy akut stroke esetén a kórházi 
mortalitás szignifikánsan magasabb
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volt PF fennállásakor, m int szinusz 
ritm usban. Továbbá az is bebizonyo
sodott, hogy a 30 napos m ortalitás 
akut stroke-ben 3-szor m agasabb volt 
PF esetén, mint szinusz ritm us ese
tében. A szerzők kiemelik a h ip ertó 
nia és a diabétesz szerepét a stroke 
kialakulásában, különösen PF együt
tes fennállásakor. A szerzők m unká
juk  m ásodik felében az elm últ évek 
nagy klinikai tanulmányait elemzik 
(AFASAK, BAATAF, CAFA, EAFT, 
SPAF, SPINAF). Megállapítják, hogy 
m indegyik nagy tanulm ányban egy
öntetűen kb. 68%-os stroke rizikó
csökkenés volt megfigyelhető, vala
m int a mortalitás harm adára csök
kent warfarin alkalmazásakor PF- 
ben. Mindegyik tanulm ányban a cél 
INR 1,5 és 4,5 között volt. Egyöntetű 
vélemény, hogy a m inimum stroke ri
zikó 2-3 közötti INR értéknél figyel
hető meg. A továbbiakban taglalják a 
w arfarin kezelés veszélyeit, ezek kö
zött is az intrakraniális vérzés lehető
ségét is, mely a minimálisra csökkent
hető, ha az INR 2-3 közötti. Az össze
foglaló elemzés további részében tag
lalják az aszpirin profilaxist is, mely a 
három  tanulmány eredm ényei alap
ján kb. 21%-os rizikócsökkenést ered
ményezett. Nagyon értékes része a 
m unkának a rizikóosztályozás straté
giája, melyet egy szellemes táblázat
ban foglalnak össze. Magas, közepes 
és alacsony stroke rizikóosztályokat 
alakítanak ki, figyelembe véve az 
életkort, előzetes stroke-ot, TIA-t, hi
pertóniát, diabéteszt. M egállapításuk 
szerint a magas rizikójú csoportban  a 
w arfarin porfilaxis az egyedüli ajánl
ható, míg a közepes rizikójú csoport
ban egyaránt ajánlható a w arfarin  és 
az aszpirin is, melyek egyform án 
csökkentik a stroke rizikót. Az ala
csony stroke rizikójú csoportban nem 
fontos egyik szer adása sem profilaxis 
céljából. A szerzők ajánlást fogalm az
nak meg az Amerikai Pulm onologus 
Kollégium állásfoglalása alapján az 
akut stroke antikoaguláns kezelésével 
kapcsolatosan is, mely igen figyelem
reméltó modern elgondolás. A cikk 
didaktikus erénye továbbá a fény
képes illusztrációk, valam int a külön 
kiemelésre szánt rövid összefoglalá
sok keretben történő megjelenítése.

Sidó Zoltán dr.

A kardiális esemény-rekorder és a 48 
órás Holter-vizsgálat összhasonlítása 
a palpitáció diagnózisának pontossá
ga és a költség-hatákonyság szem
pontjából. Kinlay, S., Leitch, W., Neil,
A., (John Hunter Hospital, New South 
Wales, Australia): Ann. In tern . Med., 
1996,124,16.

A palpitáció gyakori tünet, és szívbe
tegeken ennek háttérében különböző 
aritmiák állhatnak. A 24 órás Holter- 
vizsgálat diagnosztikus találati ará
nya alacsony, különösen a ritkábban 
jelentkező palpitációs panaszok ese
tében. Másik lehetőség a palpitáció 
tanulm ányozására az ún. telefonon át 
történő esemény utáni rekorder hasz
nálata. Ez egy kézi vezérléssel m űkö
dő eszköz, amelyet a beteg a mellka
sához illeszt, amikor a ritm uszavar 
érzése bekövetkezik. Egy gomb meg
nyomásával mintegy 30 másodperces 
ritm usrészlet (Aerotel, Israil, M edtro
nic, M inneapolis, M innesota) a me
m óriában tárolódik, faxon és telefo
non továbbítható. Bár ez a készülék 
évek óta rendelkezésre áll, de rando- 
mizált és kontrollált tanulm ány még 
nem történ t a Holter-vizsgálattal való 
összehasonlítás céljából nem  szelek
tált betegeken. A tanulmányban, amely 
randomizált „crossover study” volt, a 
betegeket azon 108 beteg közül válo
gatták ki, akiknél a John H unter Ok
tató Kórházban a családorvosok kéré
sére ritm uszavar miatt történt 24 órás 
Holter-vizsgálat. Közülük ismételt ki
kérdezés alapján 43 esetben a fő 
panasz a palpitációérzés volt. A bete
geken 48 órás Holter-vizsgálatot 
(Marquette Electronics készüléken, 
full-disclosure módszerrel, esemény
napló alapján) végeztek, m ajd ese
m ény-rekordert kaptak 3 hónapos 
időtartam ra, vagy két rosszullét alatt 
történt, értékelhető és EKG-szalagon 
rögzített ritm uszavar észleléséig. Az 
első m onitor adatainak kiértékelése 
után kapták meg a m ásodik készülé
ket a betegek random szerűen. A vizs
gálat elsődleges végpontja egy EKG- 
szalagrészlet volt, amelyen a tünetek 
kardiális vagy extrakardiális eredetét 
el tudták dönteni. A másodlagos vég
pont a vizsgálat előtt m ár klinikailag 
definiált ritm uszavar (supravent
ricularis tachycardia, pitvarfibrilláció 
vagy kam rai tachycardia, sinus pausa, 
másod-, harm adfokú AV-blokk) re
gisztrálása volt. A költség-hatékony
ság arányt (hozzáadott költség/diag- 
nosztikus eredmény) a két eszköz 
szempontjából az elsődleges és m á
sodlagos végpontok szempontjából 
szám ították ki, 1994-1995-ben auszt
rál dollárban. Az elemzés során a di
rekt orvosi költségeket, a laborató
riumi, felhasznált anyagok, nem  or
vosi kiadások és a telefonhívások dí
jait is figyelembe vették, de a közpon
ti adm inisztráció, takarítás, fűtés és 
utazás költségeit nem. A Holter- 
készülék (5 m onitor) költségei 5 éves 
használati időt és 5%-os discount 
rátát figyelembe véve 106 193 dollár 
és az éves költség 24 528 dollár volt. Az 
esem ény-m onitor esetén a költségek a

13 esem ény-m onitorra számítva 6500 
dollárt, illetve évi 1561 dollárt tettek 
ki. A szakszemélyzet ideje 5 beteg 
vizsgálatát tekintve a szakasszisztens 
részéről 113 percet vett igénybe (el
m agyarázni a készülék használatát, 
feltenni, levenni a készüléket stb.). Az 
esem ény-m onitor esetén 35 perc ele
gendő volt a készülék használatát és 
az EKG-felvétel továbbításának m ód
ját m egtanítani. A kardiológus egy 
Holter-rekorder értékelésével 16 per
cet, az esem ény-m onitor jeleinek 
elemzésével átlagban 2 percet foglal
kozott.

A 45 beteg közül 43 (96%) csinálta 
végig a vizsgálatot. 38 nőbeteg (88%) 
volt, és az átlagos életkor 45 ± 16 év 
volt. 34 beteg számolt be arról, hogy a 
palpitációérzés minden második hé
ten előfordult, és 24 betegnél szabá
lyosnak tűn t a palpitáció jelentkezése. 
A leghosszabb roham  74 percig ta r
tott. Négy betegnél ischaemiás szív- 
betegség, 14 esetben hypertonia sze
repelt az anam nézisben, 7 beteg do
hányzott. 29 beteg (67%) küldött lega
lább egy EKG felvételt panasz alatt, az 
esem ény-m onitor segítségével, míg 
Holter-vizsgálat során 15 esetben tör
tént diagnosztikus értékű EKG sza
kasz rögzítés (p<0,001). Továbbá a 
Holter-vizsgálat klinikailag jelenték
telen ritm uszavart is kim utatott, míg 
az esemény-monitorozás során a kli
nikailag szignifikáns arritm ia m ind a 
8 betegnél detektálható volt a rosszul- 
létek során, akiknél a Holter-vizsgálat 
negatív eredm ényű volt. A 29 beteg 
közül 20 esetben két rögzítés után az 
esem ény-m onitort 3 hónapnál koráb
ban visszaadták, a diagnózis felál
lítását követően. A 15 panaszos beteg
nél a Holter-vizsgálat során 4 (27%) 
betegnél 2 epizód során sinus tachy- 
cardiát véleményeztek. A különböző 
ritm uszavarok előfordulása a Holter- 
vizsgálat -  esemény m onitor alkalma
zása során  a következőképpen ala
kult: supraventrikularis tachycardia
0-9, pitvarfibrilláció 0-3, kamrai 
extrasystole 4-6, simus tachycardia 
7-14, sinus ritm us 8-17 a két vizsgála
ti m ódszernek megfelelően. Az ese
m ény-m onitor dom inálóan jobbnak 
bizonyult a panaszok alatti EKG rög
zítéssel a diagnózis felállításában, 
mint a 48 órás Holter-vizsgálat, amely 
az esetek mintegy harm adában volt 
csak informatív. A költség-hatékony
ság szem pontjából az esemény-moni
tor költségkímélőbb volt a 48 órás 
Holter-vizsgálattal szemben és 213 
dollár m egtakarítás jutott m inden 
tünet alatt tö rtén t EKG felvételre s 373 
dollár m egtakarítást jelentett, ha kli
nikailag szignifikáns ritmuszavart 
rögzítettek. A 48 órás Holter-vizsgálat 
diagnosztikus értéke nagyobb, mint a
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rövidebb ambuláns EKG m onitoro
zásé, de a hosszabb időtartam  m iatt az 
esemény-monitor a palpitáció diag
nosztikájában ezt a diagnosztikus 
képességet meghaladja. Az esemény
m onitor azonban valószínűleg nem  
fogja átvenni a Holter-vizsgálat szere
pét, több okból sem. Egyrészt néhány 
beteg nem tudja használni az ese
m ény-m onitort fizikai, kognitiv kor
látok miatt, vagy syncope gyanújá
ban, vagy annak jelentkezésekor. 
Másrészt egyes indikációk esetén (pl. 
silent ischaemia detektálása, pace
maker funkció és antiaritm iás kezelés 
hatékonyságának ellenőrzése stb.) a 
Holter-vizsgálat nem  helyettesíthető 
az esemény-monitor alkalmazásával.

Orosz István dr.

Hypertenzív sürgősségi állapotok (= 
urgency) és halaszthatatlan bea
vatkozást igénylő állapotok (= emer
gency). Zampaglione, B. és m tsai 
(Istitut. di Med. Intern., Corso A. M. 
Dogliotti, 14, 1-10126 Torino, Italy): 
Hypertension, 1996,27,144.

Annak ellenére, hogy a címben jelzett 
hypertoniás sürgősségi eseteket ál
talában intenzív őrzést igénylő osztá
lyokra szállítják, a két klinikai kép 
között a különbségek nem  m indig tel
jesen tisztázottak. Ennek okáért a tori
nói szerzők megvizsgálták, hogy a 
M artini kórház sürgősségi osztályára 
1 év alatt beszállított hypertoniás 
betegek klinikai képében milyen vál
tozásokat észleltek.

Hypertenzív krízis megjelöléssel 
449 beteget szállítottak a klinikára, ez 
a sürgősségi osztály betegeinek több, 
m int 'U -ét jelentette. A kríziseket az 
urgens beutalások 76%-ban, az azon
nali beavatkozást igénylő esetek 24%- 
ban jelentették. Utóbbiak magasabb 
életkornak voltak (67 év átlagosan), 
m int az urgens esetek. A férfiak és a 
nők arányában, a systolés vérnyo
másban nem volt jelentősebb különb
ség a kétfajta csoportban, a diastolés 
vérnyomás viszont az azonnali teen
dőt igényelő esetekben significansan 
magasabb volt (130 Hgmm), úgyszin
tén lényegesen kisebb arányban sze
repeltek ebben a csoportban a még 
nem ism ert magas vérnyomások.

Ami a betegek beszállításakor jel
zett panaszokat illeti, a két csoport
ban néhány tünetben jelentős kü 
lönbségek voltak. A fejfájás (22% vs 
3%), az orrvérzés (17% vs 0%), a m ell
kasi fájdalom (9% vs 27%), a légszomj 
(9% vs 22%), a psychomotoros nyug
talanság (10% vs 0%), a neurológiai 
károsodás tünetei (3% vs 21%) és az 
arrhythm ia (6% vs 0%) szem betű

nően különbözött egymástól. Az áju
lásérzés, a szédülés, a zsibbadás, a há
nyás mindkét csoportban azonos gya- 
koriságggal fordult elő.

Az azonnali beavatkozást igénylő 
sürgősségi állapotokban a szervkáro
sodások között a cerebralis infarctus, 
a heveny tüdőoedem a, a hypertensiv 
encephalopathia, a heveny pangásos 
szívelégtelenség és a heveny myocar- 
dialis infarctus vagy a nem  stabil 
angina pectoris volt a sorrend. A cere
bralis infarctus és a heveny tüdő 
oedema közel 25%-ban fordult elő.

Az 1 éves adatok részletes elemzése 
tehát segítséget nyújtott a torinói kór
ház sürgősségi osztályára beszállított 
hypertenzív krízisek pontosabb el- 
differenciálására.

Iványi János dr.

Megjósolja-e a csökkent glucose tole
rancia a hypertoniát? -  Vaccaro, O. és 
mtsai (Institute of Intern. Med. and 
Metab. Dis., Federico II. Univ., Via S. 
Pansini 5, 1-80131 Naples, Italy): 
Diabetologia, 1996,39,70.

A nápolyi szerzők tanulm ányukban 
azt a kérdést vizsgálták, milyen kap
csolat lehet a csökkent glucose tole
rancia (IGT) és a vérnyomás között. 
1979-1980 között 1300 telefongyári 
alkalmazottat (40-59 év közöttiek), 
akik közül 54-nek volt IGT-je, hason
lítottak össze korban és nem ben 133 
olyan egyénnel, akiknek norm ogly- 
caemiájuk volt és nem  volt kezelt m a
gas vérnyomásuk sem. M indkét cso
porton m egnézték a systolés és dias
tolés vérnyomást, az éhomi és a te r
heléses vércukor-, továbbá a plasma 
insulin szintjét. 11,5 évvel később az 
IGT-betegek 76%-át és az eredeti kont
roll egyének 80%-át tudták újból 
megvizsgálni.

A vérnyomás a kiinduláshoz viszo
nyítva a systolés és diastolés értéket 
tekintve az IGT-betegekben signifi
cansan magasabb volt, m int a kontroll 
csoportban, ez azonban az életkortól, 
nemtől, testsúlytól, a vérnyomás csök
kentő kezeléstől és az insulin-szinttől 
független volt. A terhelés utáni insu- 
lin-szint significansan kapcsolódott a 
hypertoniához, de csak a normogly- 
caemiás egyénekben, az IGT-s bete
gekben nem.

Érdekes m ódon -  bár a systolés vér
nyomás m indkét csoportban egyfor
mán növekedett -  az IGT-s betegek
ben a növekedés csak fele annyira volt 
magas, mint a m ásik csoportban. A 
hypertonia kum ulatív incidenciája
11,5 év múlva nem  tért el a normogly- 
caemiás és IGT-s egyéneken. Multi- 
variancia analysissel a hypertonia in 

cidenciája erősen significans m ódon 
kapcsolódott a kiindulási vérnyom ás
hoz és negatív m ódon az IGT státus
hoz.

A vizsgálati adatok alapján továbbra 
is felmerül a kérdés, melyik tényező
nek van meghatározó szerepe, melyik 
volt előbb: a hyperglycaemia és hyper- 
insuliaemia vagy a hypertonia? Úgy 
tűnik, hogy több tényező hat a vér
nyomás kontrolljára emelő jelleggel 
előbb, s a hyperglycaemia hatása csak 
később érvényesül.

Iványi János dr.

A terhelési kapacitás csökkenése hy
pertonia betegségben. Lim, P. L., 
MacFadyen, R. J., Clarkson, P. B. M. és 
mtsa (Úniversity of Dundee, Nine- 
wells Hospital and Med. School, D un
dee, Scotland, Nagy-Britannia): 
Ann.Intern. Med., 1996,124,41.

A tartósan fennálló systolés hyperto
nia komoly rizikótényező a cardio
vascularis betegségek szempontjából. 
A tartós vérnyomásemelkedés a ko
rai, gyermekkorban elkezdődő vér
nyomás ellenőrzések révén deríthető 
fel. Prevalenciája exponenciálisan nö
vekszik a tizenévesek 1-2,5%-os gya
koriságától a 65 év felettiek 25-30%- 
os előfordulásáig. Már az 50-es és 60- 
as években számos tanulm ány foglal
kozott a terhelésre adott reakciókkal 
ismert magasvérnyomásos betege
ken, de a hypertoniára hajlamos egyé
nek terhelési jellemzői is az érdek
lődés előterében álltak. Az am buláns 
vérnyomás m onitorozás a környezeti 
tényezők befolyását szűri ki (fehérkö- 
peny-hypertonia stb.), de nem  köny- 
nyű a korreláció kiderítése a külön
böző fizikai terhelésekkel kapcso
latosan a m indennapi tevékenység 
során. A jelenleg használatos terhelési 
protokollok általában az ischaemiás 
szívbetegség m eghatározására alkal
masak és a magas vérnyom ásbete
geken m yocardium ischaemia gyanú
jakor használják. Adott körülmények 
között a terhelési kapacitás tünet
mentes hypertoniás betegeken csök
kenhet, azonos életkorú és egészséges 
kontrollokkal összehasonlítva. A jelen 
áttekintés célja ennek a csökkent ter
helhetőségnek az eredetét és term é
szetét vizsgálni.

Módszerük a MEDLINE adatbá
zisából nyert és 1985 és 1995 február 
között megjelent közlemények és ké
zikönyvek adatainak elemzése volt, 
amelyek hypertoniás betegeken vég
zett terheléses vizsgálatokkal foglal
koztak. Elemezték a hypertoniás be
tegek terhelésre adott haem odina- 
mikai válaszain túl a hypertonia be-
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tegség kifejlődésére utaló rizikóté
nyezőket is. Ahol lehetőség volt, a ter
heléses vizsgálatok metodikai irányel
veinek elemzését is elvégezték, tekin
tettel arra, hogy sok esetben nem  egy
séges protokoll szerint tö rtén t a ter
helés. A cardiovascularis rendszer 
vizsgálata vagy izometriás (pl. hand
grip terhelés) vagy izotóniás (kerék- 
párergom etria, treadmill) terheléssel 
vagy a kettő kombinációjával lehetsé
ges. A kerékpárergometria és a tread
mill terhelés a két leggyakoribb ter
helési mód, amelyek több szem pont
ból is különböznek egymástól. Az ülő 
testhelyzetű kerékpárergom etria so
rán a szívfrekvencia nagyobb m érté
kű m inden terhelési fokozaton és az 
ISZB-ben szenvedő betegeken az an
gina is alacsonyabb kettős produk
tum m al jelentkezik és az ST depresz- 
szó foka is kifejezettebb, m int a fekvő 
helyzetű terhelésnél vagy treadm ill 
próbánál, ahol a csúcs systolés vér
nyomás alacsonyabb értékű ugyan
azokon a terhelési fokozatokon, de 
egyéb terhelési formák esetében is.

A m ért maximális oxigén felvétel 
függ a terhelés időtartam ától (8-17 
perc között a legoptimálisabb), ezért 
az eddigi tapasztalatok alapján átlag
ban a 10 perces terhelési idő korrelál a 
legjobban a m ért és jósolt oxigén fo
gyasztással. A másik problém a a vér- 
nyomásmérés pontossága. Számos ta
nulm ány alapján a vérnyomásmérés 
m ódjai (sphygmomanométerrel vagy 
intraarteriás módszerrel) nyugalom 
ban is lényeges különbségeket m utat
hatnak, amelyek a 4-5 Hgm m  differ
enciát is elérhetik systoléban illetve 
diasztoléban. Terhelés alatt a diastoles 
vérnyomás mérése nehéz és az esetek 
közel 12,5%-ban a mérés pontatlan 
lesz a terhelés alatti mozgás, légzé
si kitérések és a kísérő zajok m iatt. Az 
autom ata vérnyomásmérés jó  megol
dásnak tűnik, de a tapasztalatok alap
ján pontatlanság ebben az esetben is 
előfordulhat. Az átlagos artériás vér
nyomás érték számításának a valós 
volta is csak a beteg nyugalmi helyze
tében érvényes. A terhelés során  a 
m ért intraarteriális nyomás emelke
dik a pulzusnyomás közepéig, a szív
frekvencia egyidejű fokozódásával, a 
vaszcularis rezisztencia változásával. 
Amint a terhelés befejeződik, a vér
nyomás rapid módon csökken, amely
nek a mérése sphigmomanométerrel 
nem pontos értéket ad, pedig ennek az 
értéknek prognosztikai szempontból 
különös jelentősége van.

A terhelésre adott válaszok egész
ségeseken: A pulzusszám a sym pathi
cus idegrendszer aktivációja miatt 
fokozódik, amihez a vagus tónus csök
kenése is hozzájárul. A verővolum en 
korán megnövekszik, ami a fokozott

vénás visszaáramlás, a megnöveke
dett végdiastoles volumen és a sym
pathicus idegrendszeri stimuláció 
következtében létrejövő kontraktili- 
tás fokozódás és az aktív relaxació 
révén következik be. Normál egyéne
ken a systolés vérnyomás 50-70 
Hgm m -t emelkedik a terhelés fokozó
dásával, a diastoles vérnyomás vál
tozatlan, vagy 4-8 Hgmm-t csökken. A 
perctérfogat a nyugalmi 5-6 liter/min 
értékről akár 20-25 liter/m in-ra 
emelkedhet a terhelés végén a terhe
lési szint energiaigényétől függően. A 
terhelési kapacitást számos tényező 
befolyásolja: az életkoron túl a beteg 
neme, testsúlya. Az életkor előreha
ladtával a szívteljesítmény és a terhe
lésre adott frekvenciafokozódás is 
mérséklődik. Az idősebb életkorban a 
terhelésre adott vérnyomásválasz 
emelkedése is laposabb. Férfiakon a 
10-14%-kal nagyobb haemoglobin 
érték, a nagyobb izomtömeg és keve
sebb zsír fokozza a terhelési kapa
citást. A környezeti hőm érséklet be
folyásolja a terhelés eredményét és el
sősorban az alacsonyabb hőm érsék
letnek nagyobb a jelentősége a sys
tolés vérnyomás emelkedésre. Min
den Celsius fok csökkenés 1,3 Hgmm 
systolés és 0,6 Hgmm diastoles vér
nyomásemelkedést okoz m ár nyuga
lomban is. A vérnyomás cirkadián in
gadozása is zavaró körülm ény lehet 
(az éjszaka végzett terhelésre adott 
vérnyomás válaszra utaló adatok nin
csenek). A terhelés előtti étkezés csök
kenti a terhelhetőséget, a dohányzás, 
kávé és alkoholfogyasztás is hasonló 
hatású.

Rizikócsoportok hypertonia beteg
ség kifejlődése szempontjából: a pozi
tív családi hypertoniás anamnézis, fel
nőttek borderline vagy labilis hyper- 
toniája, gyermekek és fiatal felnőttek 
a 95 vérnyomás percentilt meghaladó 
értékek esetén. A hyperkinetikus ke
ringés és a terhelés adott hypertoniás 
válasz különösen 200 vagy 230 Hgmm 
feletti vérnyomásnál hasonló jelen
tőséggel bír. Egyes tanulm ányok sze
rint a terhelésre adott abnormalis 
vérnyomásválasz esetén 10-56%-ban 
m ár bal kam ra hypertrophia áll fenn. 
A terhelésre adott vérnyomásválasz 
prognosztikai értéke is jelentős. Töb
bek között egy skandináv tanulm ány
ban 2000, 40-59 éves egészséges férfi 
100 Watt eléréséig történő 6 percig 
tartó terhelése során a 200 Hgmm-nél 
nagyobb systolés vérnyomásemel
kedés esetén a cardiovascularis m or
talitás (myocardium infarctus, stroke, 
hirtelen halál) 16 éves utánkövetés 
során 16,1%-os volt. Az eredmények 
függetlenek voltak a testtöm eg index
től, a dohányzástól, a vérzsírered
ményektől és a terhelési kapacitástól.

A hypertoniás szívbetegség: A magas 
vérnyomás okozta szívbetegséget a 
bal kam ra hypertrophia, myocardium 
fibrózis, csökkent diastolés funkció és 
akcelerált coronaria atherosclerosis 
klinikai jelei (angina pectoris, ritm us
zavar, myocardium infarktus) jellem
zik. Az echokardiográfia során észlelt 
bal kam ra hypertophia nagyobb nyu
galmi vérnyomásértékekkel, nagyobb 
perifériás vaszkuláris resisztenciával, 
csökkent nyugalmi szívtelj esítmény- 
nyel, csökkenő terhelési kapacitással 
jár. A hypertoniás szívbetegség előbb 
vagy utóbb keringési elégtelenséget 
okoz. A hypertonia korai felismerése 
és kezelése következtében a cardialis 
elégtelenség ezen oka egyre ritkábbá 
vált a fejlett nyugati országokban és 
napjainkban a m yocardium infarctus 
okozta szívelégtelenség dominanciája 
jellemző.

A diastoles dysfunkció során a 
szívelégtelenség tünetei norm ális sys
tolés funkció mellett jelentkeznek. A 
diastoles dysfunkciójú betegek közel 
65%-a hypertoniás. A különböző vizs
gálati módszerek alapján ez a diasto
les dysfunkció és a magas teljes peri
fériás resistencia felelős a hypertoniás 
betegek rossz terhelési kapacitásáért. 
A bal kam ra telődése diastole alatt a 
myocardium relaxaciójától, a bal kam
ra compliance-tól és a pitvari kon
trakciótól függ. Röviden a bal kamrai 
diasztole négy fázisra osztható: isovo- 
lumiás relaxáció, gyors telődés, diasz- 
tazis és pitvari sytole. A myocardium 
relaxáció energiaigényes folyamat, 
ATP- és calcium-iont igényel. Bal 
kam ra hypertrophia esetén ez az en
ergiaszükséglet nem  biztosított a 
csökkenő coronaria áram lás és az en
docardium  nem kellő kontrakciója 
miatt, ami relatív m yocardium  ischae- 
miához vezet. A különböző tám a
dáspontú antihypertoniás szerek al
kalmazásával a hypertoniabetegség 
gyógyítható, ezáltal a stroke és a coro
nariaesemények száma r f  jelentősen 
csökkenthető, egyes adatok szerint 
akár 56%-kal, illetve 37%-kal. A gyógy
szeres kezelés módja függ az alapvető 
haemodinamikai elváltozásoktól. Ezek 
a szerek optimálisak lehetnek, de 
legalábbis jó kiegészítő therapiának 
bizonyulhatnak a hypertonia beteg
ség különböző stádium aiban. A terhe
léses vizsgálatok eredményeinek ala
kulása, m int funkcionális tesztté alkal
mas új gyógyszerek hatékonyságának 
lemérésére, a terhelésre adott vérnyo
másválasz adekvát voltának megha
tározására és a terhelésre bekövet
kező diasztolés funkciózavar helyes 
kezelésének megválasztására is.

Orosz István dr.
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40 éveseknél fiatalabbakon végzett al
sóvégtag amputációk: a korai athero
sclerosis alábecsült rizikója. -  Levy, P.
J., Hornung, C. A. és Rush, D. S. (Dept, 
of Vase. Med., The Cleveland Clin. 
Found., 9500 Euclid Ave., Cleveland, 
OH 44195, USA): Vase. Surg., 1996,30, 
21 .

Eléggé ism ert adat, amelyre a szerzők 
is hivatkoznak, mely szerint az USA- 
ban a nem  traum ás okokból végzett 
végtag am putációk száma évente 
60 000 körül van s az idősebb kor
osztályt érinti nagyobb részben, igen 
magas postoperativ mortalitással.

A fiatalabb, 40 év körüli korosztály 
végtag amputációval kapcsolatban a 
tapasztalatok szerint zömmel trau 
mák m iatti csonkolásokról van szó. 
Csak néhány irodalm i hivatkozás utal 
m ár arra, hogy ebben a korosztályban 
sem elhanyagolható a vascularis okok 
miatt végzett am putációk száma.

Öt dél-karolinai kórházban 5 év 
alatt (1987-1992) 57 olyan betegen 
került sor 67 alsóvégtag amputációra, 
akik még nem  m últak el 40 évesek. 19 
betegen történ t traum ás okok m iatt 
műtét, 3-nak malignus tum or, 4-nek 
diabetes szövődménye miatt került 
sor az am putációra. A betegek na
gyobb része -  30 beteg, 53% -  korai 
atherosclerosis-sal került műtőasztal
ra. Amíg a traum ás okból am putáltak 
életkora 79%-ban 25-35 év közé esett, 
addig az atherosclerosis miatt operál
tak 70%-ban a 35-40 évesek közül 
kerültek ki. M indkét korosztályban a 
színesbőrűek voltak nagyobb szám 
ban.

Az atheroscleroticus betegek 68%- 
ban térd feletti amputációra szorul
tak, traum a m iatt a magas am putá
ciók aránya csak 26% volt. Elemezve a 
korai atheroscleroticus betegek car
diovascularis kockázati tényezőit, k i
derült, hogy a betegeknek több, m int 
fele dohányzott, diabetese, valamint 
hypertoniája is volt. Az egyidejűleg 
előrement veseelégtelenségben szen
vedő betegek valamennyien tartós 
dialysisben is részesültek. A kockázati 
tényezők között 30-30%-ban szere
pelt hyperlipidaemia és hypereoagu- 
labilitás is.

A szerzők felmérése szerint a korai 
atherosclerosis miatti fiatalkori végtag- 
amputációk száma növekszik, ez a tény 
a preventióra, a kockázati tényezők 
időben történő felismerésére sürget és 
részletesebb, nagyobb beteglétszámú 
tapasztalatok gyűjtését indokolja.

Iványi János dr.

A kardiovaszkuláris rizikótényezők 
percepciójának különbségei és a pre

ventív therápia eredményeinek megí
télése általános orvosok, családor
vosok és kardiológusok között. Fried
m ann, P. D., Brett, A. S. és Mayo-Smith,
M. F. (Deaconess Hospital, Harvad 
Medical School, Massachusetts, Ve
terans Affairs Medical Center, M anch
ester, New Hampshire, USA): Ann. 
Intern. Med., 1996,124,414.

Az orvoslás és a piaci helyzet változá
sai az utóbbi időkben vitákat pro
vokáltak a családorvosok és a specia
listák által nyújtott egészségügyi el
látás m inőségéről az Egyesült Állam
okban. Előzetes felmérések során a 
specialisták és általános orvosok is
m ereteit hasonlították össze a rheu
matoid arthritisrő l és a myokardiális 
infarktusról. A fenti orvosok szakér
telme az elsődleges prevencióról, 
amely különösen a prim er ellátást 
érinti, nem  ismert. Előzetes vizsgála
tok alapján egyes betegek nem  akcep
tálták az elsődleges preventív keze
lést, ha a rizikótényezőkről és a ke
zelés tényleges eredményeiről tudo
mást szereztek. Az egyes embereknél 
a preventív intervenció eredményei 
eltérhetnek a populációs szintű ered
ményektől. A fentieket figyelembe vé
ve az orvosnak pontosan kell tudni 
betegével közölni, melyek a rizikóté
nyezői és milyen a valószínűsége kar
diovaszkuláris betegségük kialakulá
sának.

Szerzők jelenlegi tanulmányukban 
az alapvető kardiovaszkuláris rizikóté
nyezők és középkorú hyperkoleszte- 
rinaemiás férfiak és időskorú izolált 
szisztolés hypertoniájú betegek gyógy
szeres kezelésének várható ered
ményeinek kvantitatív percepcióját 
elemezték gyakorló családorvosok, 
belgyógyászok és kardiológusok kö
zött. Végül a harmadlagos prevenciós 
beavatkozás (ACBG -  stabil angina 
pektoris és bal főtörzs szűkületes be
tegnél) eredményének megítélését vizs
gálták, azt feltételezve, hogy mivel a 
családorvosok a felelősek az elsődleges 
megelőző tevékenységért, becslésük 
pontosabb lesz a rizikóprofil és terápia 
eredményeiről, de kevésbé lesz helyes a 
harmadlagos intervenció megítélésé
ben, m int a kardiológusoké.

M ódszerük egy írott és szimulált, 
de reprezentatív kóreset elemeztetése 
volt: hyperkoleszterinaemiás, izolált 
szisztolés hypertoniás beteg, bal fő
törzs szűkülettel, amely egy típusos 
egyén jellemzőit viselte. A hyperko
leszterinaemiás eset a Lipid Research 
Clinics és a Helsinki trial adataiból 
volt extrapolálva: a feladat a myo
kardiális infarktus 5 éven belüli bekö
vetkezési valószínűségének m egha
tározása volt, kezelés nélkül és gyógy
szeres kezelés mellett, a hypertoniás

esetnél (Systolic Hypertension in the 
Elderly Program -ból kiválasztva) az 5 
éven belüli stroke valószínűsége 
kezelés nélkül, illetve kezelés m ellett, 
valamint a bal főtörzs szűkülete ese
tén (Veterans Administration és a 
Collaborative Study in Coronary Ar
tery Surgery Study típusos esete) a 3 
éves túlélés becslése műtét nélkül, il
letve m űtét esetén. A „korrekt” vála
szokat az értékelésben a fenti tanu l
mányokból származó eredményekből 
vették. Felkérték a válaszolókat, hogy 
az irodalom  adatait ne használják, 
hanem  csak a saját jelenlegi ism ere
teik alapján becsüljék meg a szövőd
ményeket. A rizikó becslést az alaphely
zetben és a kezelés után kellett meg
adni, valam int azt is jelezni kellett, 
hogy a kezelést indikáltnak tarto tták  
volna, vagy sem. Az írott esetet postán 
ju ttatták el az 599 fős reprezentatív 
m intának számító három orvoscso
portnak, akiket az American Medical 
Assotiation masterfile segítségével 
véletlenszerűen választottak ki.

A 191 családorvos közül 84 (44%), a 
194 gyakorló belgyógyász közül 77 
(40%), és a 194 kardiológus közül 66 
(34%) válaszolt. Az elsődleges meg
előzés- „szcenario” esetén a kardioló
gusok alacsonyabb valószínűségű, de 
pontosabb becslést adtak az alap-rizi
kó és az abszolút-rizikó tekintetében, 
mint a családorvosok és gyakorló bel
gyógyászok, a becslési m ódszer széles 
körű elterjedtsége ellenére. Például a 
belgyógyászok 27%-a, a családorvo
sok több, m int 30%-a a „koleszterin 
feladat”-nál a myokardium infarktus 
5 éven belüli abszolút-rizikó csökke
nést 10%-nál nagyobb m értékűnek 
becsülte (tízszeres túlbecslés), míg a 
kardiológusok csak 14%-a. Hasonló 
volt a helyzet a „hypertonia f e la d a t
nál is, ahol két-háromszoros túlbecs
lés fordult elő a családorvosoknál, 
míg a kardiológusok az irodalm i ada
toknál is jobb becslést adtak. A bal fő
törzs szűkülete esetében m űtét nélkül 
a kardiológusok alacsonyabb túlélést 
jósoltak, m int a családorvosok és bel
gyógyászok, de a becslés pontossága 
között szignifikáns különbség nem 
volt egyik orvoscsoportban sem. Ér
dekes, hogy a kardiológusok esetén 
kétszeres volt a valószínűsége annak, 
hogy m űtétet javasoltak. A kardioló
gusok becslése a családorvosokkal 
összehasonlítva megbízhatóbb volt és 
az irodalm i adatokkal való egyezés a 
bal főtörzs szűkület esetén is releván- 
sabb volt, de nem így a p rim er pre
venciós feladatnál. A diplom a meg
szerzésének idejében nem volt lénye
ges különbség egyik csoportban sem. 
A kardiológusok pontosabb becslésé
nek számos magyarázata lehetséges: 
ismeretanyaguk szűkebb területet ölel
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fel, amelyet kellő mélységben át tud 
nak látni, a továbbképzések a legú
jabb kutatási eredményekkel ism erte
tik meg őket, de tekintettel a rra , hogy 
olyan betegekkel találkoznak, akik
nek több rizikófaktora és m ár athero- 
sclerozisa van, ezeket az eseteket a 
prevenció „selejtjeinek” tekintik  és 
így kevésbé optimisták a rizikófakto
rok módosításának eredményeit te
kintve. Ezzel szemben a családorvo
sok optimistábbak, amit a p rim er pre
venció kilátásait illető becsléseik is 
alátám asztanak. A szerzők hangsúly
ozzák elemzésük korlátáit. Elsősor
ban a 40% körüli válaszadási arány 
lehet a tévedések oka. M ásodsorban 
az íro tt példák nem pontosan tük
rözik az életszerű helyzeteket. H ar
m adsorban a példák szegényesek a 
részleteket illetően és végül a szerzők 
nem  kérdezték a kezelés m ellékhatá
sait és az összhalálozási m utatókat 
sem. A prim er preventiv therapiáról 
való legpontosabb betegtájékoztatás 
rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy 
a kezelés gyakran minimális javulást 
eredményez, néha mellékhatások árán 
olyan esetben is, ahol nem  szükség- 
szerű, hogy a betegség kialakuljon. 
További vizsgálatok kellenek még an
nak meghatározásához, hogy az orvos 
pontosan milyen fokú rizikó és hatá
sosság elemzést végezzen a klinikai 
döntés előtt.

Orosz István dr.

A szimpatiko-adrenerális rendszer 
szívelégtelenségben. Ungerer, M., 
H artm ann, F., Richard, G., (1. Med. 
Klinik der Technischen Universität 
M ünchen): Dtsch. med. Wschr. 1996, 
121,141.

A szimpatiko-adrenerális rendszer 
neuroendokrin komplexum, amely je
lentős- hatást az adrenalin és nora- 
drenalin révén fejti ki. Az adrenalin a 
mellékvesében termelődik és a kerin
gés révén jut a célszervekhez, míg a nor- 
adrenalin a szimpatikus posztgan- 
glionaris neuronok axonális végkészü
lékein szabadul fel. A sejtmembrán ad- 
renerg receptorai közvetítik az adrena
lin és noradrenalin farmakologiai hatá
sait. A szimpatikus efferens rendszer 
kardiovaszkuláros aktivizálódása a 
fokozott oxigén és tápanyagszükséglet 
kielégítését szolgálja. A szimpatikus iz
galom a végkészülékeken a kateko- 
laminok felszabadulását idézi elő, ha
sonlóan a mellékvesében is. Ezen folya
matok eliminációja és különösen a 
katekolaminok felszabadulása külön
böző endogén mediátorok révén törté
nik és a gyógyszeres kezelés tám adás
pontjait is itt kell keresni.

A szívelégtelenség klinikai tünetei a 
szimpatiko-adrenalis rendszer aktivi
tásának fokozódása révén alakulnak 
ki. Ezért találunk gyakran a betegeknél 
sápadt, hűvös végtagokat, izzadást és 
tachycardiát. A noradrenalis szint mé
rés során szívelégtelenségben már 
nyugalomban is a normálishoz képest 
2-3-szoros vérszintet találunk. Ehhez 
még emelkedett dopamin és adrenalin 
szint is társul. A katekolaminok vér
szintje szoros korrelációt m utat a hae- 
m odinam ikai paraméterekkel és a be
tegség prognózisával is kapcsolatban 
van. Terhelésre a katecholaminok vér
szintje az egészségesekkel összehason
lítva nagyobb mértékben növekszik és 
mikroelektródával történt mérés so
rán a neuronalis efferens szár aktivi
tása is jelentősen fokozódik szívelég
telenségben. A noradrenalin felszaba
dulás m értéke az utóbbi évek vizsgálati 
alapján a különböző szövetekben 
jelentős különbséget mutat, így a szív
ben és vesében nagyobb m értékű, míg 
a tüdőben kisebb fokú. Szívelégtelen
ségben a pitvarok és artériák barore- 
ceptorainak a szimpatikus aktivitást 
csökkentő képessége is mérséklődik, 
amelynek pontos oka nem ismert. 
Fontos kölcsönhatás a renin-angio- 
tenzin rendszer aktivizálódása is az 
angiotensin II. koncentráció növeke
désével. A harm adik ok a fokozott 
szimpatikus aktivitás kialakulásában a 
katecholaminok csökkent elimináció
jában keresendő.

Praeszinaptikus elváltozások: a csök
kent neuronalis katecholamin szintézis 
ellenére a szívben a helyi noradrenalin 
felszabadulás jelentősen fokozódik a fo
kozott noradrenalin felszabadulás és a 
noradrenalin uptake 1 -  aktivitás gát
lása révén, amelyet a SPECT vizsgálatok 
megerősítettek.

Posztszinaptikus elváltozások: Em
beren a szimpatiko-adrenalis hatások 
a m yokardium  posztszinaptikus alfa- 
1, béta-1 receptorain és a viszonylag 
nagy szám ú béta-2 adrenerg recepto
ron keresztül érvényesülnek. Fizioló
giás körülm ények között a stim uláns 
hatású G -protein és az adenylciklase 
révén pozitív inotrop és chronotrop 
hatás érvényesül. Szívelégtelenségben 
jelentősen emelkedett intrakardiális 
noradrenalin  kiáramlás m iatt a béta
receptorok desenzibilizációja követ
kezik be. Emellett a béta-1 receptorok 
száma csökken, a béta-2 receptoroké 
nem, bár kötőképességük ezeknek is 
mérséklődik. Egyidejűleg a béta-1 re
ceptorok mRNS koncentrációja csök
ken, de a béta-2 receptoroké változat
lan m arad. Ezen kívül a cardiális béta- 
adrenoreceptor-kinase (béta ARK-1) 
enzim aktivitása emelkedik, amely a 
béta-receptorok phoszphorilációja ré
vén ezeket inaktiválja (a receptorok

„down regulációja” következik be). A 
szívben az alfaadrenerg receptorok a 
priori kis számban vannak jelen és 
szívelégtelenségben regulációs szere
pük nincs. A dekompenzált szívben 
nagy mennyiségben található inhibi
tor tulajdonságú G-protein, (Gi) amely 
az adenylcyclase gátlása révén a béta- 
adrenerg rendszert deszenzibilizálni 
képes. A G-protein blokádja után 
(pertussis toxinnal) a szív kontrak- 
ciós erejét fokozni lehet in vitro 
körülmények között. Érdekes m ódon 
a stimulációs hatású G-protein (Gs), 
amely elegendő mennyiségben van 
jelen, hatástalan a szív m unkájának 
fokozásában.

Jóllehet a szimpatikus aktivitás pozi
tív inotrop hatású, szívelégtelenségben 
ezen tulajdonságnak protektiv hatása 
nincs. Az utóbbi idők vizsgálatai alap
ján a szimpatikoadrenalis stimuláció a 
szívelégtelenség progresszióját gyorsít
hatja. Ez is hangsúlyozza a mechanikus 
terhelés és fokozott energiaszint miatt a 
még életképes myocardiumsejtek meg
védésének fontosságát. A fokozott ener
giafelhasználás további szívizomsej
tek elhalásához fog vezetni, amely a 
myocardium funkció rom lását fogja 
eredményezni. A szívizom hypertro
phia a szervezet kompenzációs mecha
nizmusa a túlterheléssel szemben. A fo
kozott alfa-adrenerg aktivizáció stimu- 
lálódása a phospholipase C révén (a 
kardiális génexpresszióval a kontraktilis 
proteinek korai embrionális subfor- 
máinak befolyásolásával) hozza létre a 
hypertrophiát. További negatív hatás a 
ritmuszavarok kialakulása. A malignus 
ritmuszavarok jelentkezése a hirtelen 
szívhalál okaként szerepel súlyos szív
elégtelenségben.

A fentiek alapján vélhetjük azt, 
hogy a béta-blokkolók alkalmazása 
protektiv hatású szívelégtelenségben. 
Kis adagú metoprolol dilatativ kar- 
diomyopathiában a beteg életét meg
hosszabbítja. A szívindex enyhe csök
kenése béta blokád után bizonyos idő
vel stabilizálódik,kissé magasabb szin
ten, mint a kezelés megkezdése előtt. A 
bal kamrai enddiasztolés nyomás tar
tósan mérséklődik. A túlélési arány a 
béta-blokkoló kezelés bevezetése óta 2 
év múlva 65%-os és 5 év múlva 50%- 
os. Rövid hatású alkalmazás során a 
carvedilol jelentős javulást idéz elő 
szívelégtelenségben és a haemodina- 
mikai param éterek alakulásában m ár 
4 hónapos kezelés során is. A CIVIS 
tanulmányban több, mint 600 betegen 
a bisoprolol kezelés az életminőség 
lényeges fokozódását eredményezte és 
azokban az alcsoportokban is javulást 
hozott, ahol myocardium infarktus 
nem volt az anamnaesisben. A béta-re
ceptor blokád után a kardiális eredetű 
béta-receptorok száma és funkcionális
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kapacitás fokozódik, amíg a béta-ARK 
aktivitás csökken. A kedvező hatás a 
szívfrekvencia csökkenés és növekvő 
myocardium compliance révén érvé
nyesül, amihez gazdaságos energiafor
galom és antiarritm iás hatás is társul. 
A pozitív inotrop szerek alkalmazása 
krónikus szívelégtelenségben proble
matikus. Rövid idejű dobutamin-in- 
fúzió (30 min/d) a kontroll csoporttal 
összehasonlítva a hosszú távú lefolyást 
lényegesen nem befolyásolta. A béta 
blokkolók a fent részletezett kedvező 
hatásaik révén a szívelégtelenség keze
lésében új korszakot nyithatnak meg.

Orosz István dr.

SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET

Coronaria bypass (CABG) műtét so
rán alkalmazott trijodothyronin (T3) 
infúzió cardiovasculáris hatásai. 
Randomizált, kettős vak, placebo 
kontrollos vizsgálat. Benett- 
Guerrero, E. és m tsai (Box 3094, Dept, 
of Anesthesiology, Duke University 
Medical Center, Durham, NC 27710, 
USA): JAMA, 1996,275,687.

Az USA-ban évente több, m int 350 000 
szívműtétet végeznek. A postoperativ 
időszak halálozásának 50-84%-a 
szívelégtelenség következménye. Ál
latkísérletekben ischaemiát követően 
a T3 pozitív inotrop hatású; emberen 
eddig a postoperativ inotrop hatással 
kapcsolatban csak kevés, ellentm on
dó adat állt rendelkezésre. A Duke T3 

Study Group (a szerzőkkel összesen 
42 munkatárs) 15 hónap alatt 211 
olyan CABG m űtétre felvett beteget 
vizsgált, akiknél postoperativ szív
elégtelenség kialakulásának a veszé
lye nagy volt (65 évnél idősebb kor, 
vagy 40% alatti EF, vagy reoperáció). 
A betegek az aorta felengedésekor iv. 
0 , 8  pg/kg, majd 6  órán át infúzióban 
0 , 1 2  pg/kg/h T3-at kaptak (T3 cso
port); a pozitív kontroll csoport iv. 0,9 
NaCl-t, majd 6  órán át infúzióban 5 
pg/kg/min dopam int (dopam in cso
port), míg a negatív kontrollok csak 
fiziológiás sóoldatot kaptak (placebo 
csoport). A hemodinamikai param é
tereket a m űtét előtt, alatt és után 6  

órán át figyelték. Műtét előtt, egy órá
val az iv. inj. után, és másnap reggel a 
szabad és total T3 és T4 szintet vizs
gálták. A T3 szint a m űtét előtt a nor
mális alsó határán volt. Egy órával az 
aorta felengedése után a placebo és a 
dopamin csoportban ez a kiindulási 
érték 25%-ára csökkent, míg a T3 cso
portban a kiindulási érték három 
szorosára (a norm ál tartom ány felső 
értékének másfélszeresére) nőtt. A to

tal T3 ezzel párhuzamosan változott, a 
T4 szint végig a norm ál tartományban 
volt. Hemodinamikai paraméterek 
vonatkozásában semmilyen különbsé
get nem találtak a T3 és a placebo cso
port között; a T3 csoportban nem fo
gyott kevesebb pozitív inotrop szer a 
placebo csoporthoz viszonyítva. Ahogy 
az várható volt, a dopamin csoportban 
a hemodinamikai paraméterek javu
lását észlelték. Érdekes módon a T3- 
nak frekvencia-emelő hatása sem volt 
(szemben a dopaminnal). Az ered
mények alapján a CABG után észlel
hető alacsony T3 szint a szívelégtelen
ségnek nem  oka, T3 adásától chrono- 
trop és inotrop hatása nem várható, 
inotrop szerként való alkalmazása 
nem ajánlott.

Nagy Endre dr.

Mitralis valvulotomia percutan trans- 
luminalis ballonkatéterrel terhesség
ben. Burger, W., Teupe, C., Bussman, W. 
D. és mtsai (IV. Belgyógyászati Klinika, 
Cardiológia és Nőgyógyászati Klinika, 
Universitätsklinik, Frankfurt/Main, 
Németország): Dtsch. med. Wschr., 
1996,721,299.

Szerzők 31 éves postrheum aticus m i
tralis stenosisban szenvedő nőbeteg
nél 19 hetes terhességében észlelték 
betegségét. Az ötödik terhessége volt 
ez az anyának. A New York Heart 
Association III-as stádium ába tarto 
zott a beteg. A vizsgálatok töm ören az 
alábbi eredményeket mutatták: dias- 
tolés zörej, „opening snap” a csúcson, 
transthoracalis echocardiográfiával 
(nyomás-félidő módszer) a nyitási 
felület 0,85 cm2, gradiens 19 Hgmm; a 
167 cm magas, 60 kg-os beteg sziszté
más vérnyomása 110/60 Hgmm, 65-ös 
sinusritm us és P. pulmonale mellett a 
vérparam éterek, máj- és vesefunkció 
normális, a pulmonalis systoles nyo
más 70 Hgmm, a tricuspidalis relatív 
insufficientia III. fokú, mitralis insuf
ficientia kizárható. A terhesség 27. 
hetében percutan transluminalis bal
lonkatéter tágítást végeztek. A hasat 
megfelelő sugárvédelemmel takarták. 
Az Inoue technikával végzett bea
vatkozás (bal szívfél katéterezés) 1 0  

perc sugárterhelést jelentett. Az ered
ményes tágítás után a gradiens 4 
Hgmm-re csökkent, a nyitási m itralis 
felület pedig 1,5 cm2-es lett. A 38. 
héten m egindított szüléskor az anya 
vaginális úton 2850 g-os, egészséges 
babát hozott a világra.

Az interventionalis cardiológiai be
avatkozás halálos kockázata az anyára 
nézve 1 %, a m agzatra vonatkoztatva 
5%.

Az érdekes kazuisztika részletesen

tárgyalja a m itralis stenosis kezelésé
nek, m űtétjének kockázatát. Kitér a 
sugárterhelés veszélyére. 46 irodalm i 
idézet között számos 1994-1995-ből, 
míg m ások 1968-1988-ból valók.

[Ref: A terhesség különös megpró
báltatás a mitralis stenosisban szenve
dőknek. H azánkban a 60-as években 
még commissurotomia után is obiigát 
volt a császármetszés javallata. A 
rövid kazuisztika jó l bizonyítja az in
terventionalis cardiológia fejlődését, 
egyszersmind a kezelési lehetőségek 
javulását. Sajnálatos, hogy hazánk
ban a mitralis valvuloplasticát csak 
néhány intézetben végzik. Az aorta 
billentyűtágítás eredményei külföldön 
is vitatottak.]

Nemes Attila dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésektől. Minimálisan invazív 
szívsebészet. (Szerkesztőségi cikk.) 
Der Spiegel, 1996/4. szám, 144. oldal.

Valavanur Subramanian USA-beli 
szívsebész csak 2  cm hosszú sebet 
készít a mellkason. Ezen keresztül 
preparálja ki az általa végzett szív-by- 
pass m űtéthez szükséges kis artériát, 
az a m am m ariát és varrja azt a szük
séges helyre. Műtétéi során a szív 
működik, lüktet. Az említett sebész és 
néhány USA-beli, valamint olasz társa 
azok közé a szívsebészek közé tar
tozik, akik a m a uralkodó sebészeti 
trendnek megfelelően endoszkópos 
eszközökkel, üvegszáloptikával, video
kamerákkal és megfelelő eszközökkel 
„minimálisan invazív” sebészeti be
hatolással közelíti meg az operálandó 
szívet és szív-tüdő gép nélkül végzi a 
bypass m űtétet. A „kulcslyuksebé
szet” a lüktető szív esetében azonban 
rendkívül nehéz és az operatőrnek 
valóságos „varró művésznek” kell 
lennie. Az em lített Subramanian nevű 
szívsebész a minimálisan invazív m ű
tétek szokásos 7 órás időtartam át 
időközben 2  órára szállította le, ami 
megfelel a szív-tüdő gépekkel, álló 
szíven végzett, nyitott bypass m űtétek 
szokásos időtartam ának.

[Ref: Régebben a szív saját artériái
nak szűkületeit többnyire a páciensből 
kipreparált vénadarabbal hidalták át. 
Ma ugyanerre a célra többnyire az a 
subclaviából eredő, a. m am m ariát 
használják, amelyet szabaddá tétele 
után a szűkület alá kötnek be. A refe
rens talán egyedül áll ma Magyaror
szágon azzal a véleményével, hogy a 
mai orvostanhallgatók valószínűleg 
még megérik azt az időt, amikor a 
sebészek robotokkal, vagy robotok se
gítségével fognak az eddigieket mesz- 
szemenően meghaladó precizitással és
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gyorsasággal operálni. A referens m a
ga az egész endoszkópos és m inim áli
san invazív sebészetet csak egy olyan, 
sokszor kitérő', veszélyes és felesleges 
lépésnek tartja, amely előbb-utóbb 
elkerülhetetlenül a robotsebészethez 
fo g  vezetni.]

Dervaderics János dr.

A rtéria  poplitea „entrapm ent syn- 
d rom ája” egy idős betegen. Bail, D. H. 
L , Schneider, W., Duda, S. (Mellkas-, 
Szív- és Érsebészeti Részleg, Ra
diológiai Diagnosztika, Universität 
Tübingen, Németország): Dtsch. med. 
W schr., 1996,121,336.

52 éves dohányos férfi 50-100 m-es 
bal alsó végtag distalis dysbasiáról 
panasz-kodott. A bal perifériás pulzus 
nem  volt tapintható. A Doppler-nyo
m ás 160 Hgmm-es radialis nyomás 
m ellett jobb oldalon 190, illetve 170 
H gm m -t (a. dors, ped., a. tib. post.) 
m utato tt, míg bal oldalon 150-150 
H gm m -t. A bal perifériás D oppler
görbe stenoticus lefutást m utatott. A 
DSA rövidszakaszú a. poplitea elzáró
dást igazolt, bizarr kollaterális háló
zattal. A II. a. poplitea szegment laser 
asszisztált „felfúrása” után ballon
tágítást végeztek, de a pedalis dorsal 
flexióban 80%-os stenosist m utattak  
ki, am it tartósan nem sikerült m eg
oldani. Intratrachealis narcozisban 
m edialis poplitea feltárásból észlelték, 
hogy a m. gastrocnemius feje rend
ellenes lefutással az artériát leszorítja. 
Az ín átvágása után az a. poplitea II. 
szegm entjét resecálták és end-to-end 
anastom osisokkal autológ véna im- 
p lantatió t végeztek. A perifériás 
pulzus visszatért, a beteg panaszai 
megszűntek. A közlemény négy fej
lődési rendellenességtípust m utat be 
az irodalom ból, ahol különböző le
futási variációk miatt a m. gastrocne
m ius leszorítja („csapdába fogja”: en 
trapm ent) a térdhajlati érképleteket. 
A közlés érdekessége, hogy interven- 
tionalis m ódszer kísérlete közben bi
zonyították a diagnózist, lehetővé téve 
az egyetlen helyes sebészi ellátást. A 
közlem ény 3 jó minőségű DSA fel
vételt és 18, zömmel 1990-1992-es iro
dalmi adatot tartalmaz.

[Ref: Magyarországon is közöltek 
sikerrel operált eseteket. Az érsebészeti 
beavatkozás könnyű, hálás tevékeny
ség e ritka kórképben, de a siker kulcsa 
a diagnózis. Ha a helyzettől függően  
időnként leszorított artéria még átjár
ható, úgy fizikális, vagy non-invasív 
technikával is igazolható -  ha gondo
lunk rá. Elsősorban fiatal, nemegyszer 
sportoló betegeken, rizikófaktorok hi
ányában hamarabb derül fény  a con-

genitalis eredetre. A közleményben  
azonban idősebb, dohányos férfinél az 
obliterátió arterioscleroticus volta ké
zenfekvő volt. Laser technika -  néhány 
kísérlettől eltekintve -  nem elterjedt a 
hazai interventionalis radiológiá
ban.]

Nemes Attila dr.

SHOCK

Mi újság a shock-kutatásban? Krei- 
meier, U. és mtsai (Institut für Chir
urgische Forschung, Ludwig-Maximi- 
lians-Universität München): Chirurg, 
1995,66, 1029.

A traum át és a vérzést kísérő hypo- 
volaemiában, valamint a súlyos infec- 
tiókban és a sepsisben jellegzetes a 
szövetek csökkent átáram lása, ischae- 
miája és a sejtek m űködésének a be
szűkülése. Ez a shock-nak nevezett 
mikrocirkulációs zavar nem  érthető 
és nem  jellemezhető m akrohaem ody- 
namikai paraméterekkel (pulsus- 
szám, vérnyomás). A shock „az oxi- 
gén-kínálat/felhasználás és az aktu
ális oxigén-igény között fellépő sejt
szintű akut, nem, vagy csak rövid 
ideig kompenzálható egyensúly za
var”.

A shock körfolyamatának a köz
pontjában a PMNL-ák (polymor- 
phonuclearis neutrophil leukocyták) 
és a mikrovascularis endothel sejtek 
kölcsönhatása áll, amelyet vasoactiv 
m ediátoroknak a systémás keringés
be való kiáramlása követ. Utóbbiak 
hatására működésbe lépnek a Im
morális (komplement, véralvadás, fib
rinolysis, xanthinoxidase, kallikrein- 
kinin) és a celluláris (m akropha- 
gok/monocyták, granulocyták, thro- 
m bocyták) kaszkádok.

Igen aktív cytokinek (TNFalfa, IL-1 
stb.), oxigén gyökök, arachidonsav 
metabolitok, PAF, proteasék szabadul
nak ki. Romlik a m ikrovascularis per- 
meabilitás, az érendothel vizenyőssé 
válik, az endothel sejtek kötegei fel
lazulnak, folyadék és m akrom ole
kulák áram lanak ki az interstitium ba. 
Interstitialis oedema alakul ki a bő r
ben, a tüdőben és a bélfalban.

A megduzzadt endothel sejteken 
fennakadt leukocyták teljesen elzár
hatják a kapillárisokat és sejtelhalá
sok keletkeznek. A vesében és az agy
ban az endothel sejtek desquam alód- 
nak. A következmény fokális szöveti 
hypoxia és működés kiesés, amely 
végül MOF-ba (multi organ failure) 
torkollik.

A bél nyálkahártyájának m ár rövid 
átáram lási zavara után összeom lik az 
intestinalis mucosa gát. Baktériumok,

endotoxinok, oxigén gyökök, cytoki
nek, prostaglandinok ju tnak  a vena 
portae-ba, majd a systémás keringés
be. A bacteriaemia kim eríti a RÉS 
clearance kapacitását. A végered
mény az egész szervezetet átfogó 
gyulladásos reakció (whole body in 
flammation).

A shock m echanizm usának az 
újabb szemlélete több ígéretes the- 
rápiás elképzelést és kísérletet hozott 
elő.

Az új felfogás figyelembe veszi az 
érendothel sejtek duzzanatát is a 
shock folyamán, ezért a shock volu
men-kezelésében a hangsúly a m en
nyiségből a minőségbe m ent át. Az új 
„small-volumeresuscitation” koncep
ció erősen hyperosmolaris (7,2—7,5%) 
konyhasó oldatot ad i. v. a shock-os 
betegnek és vele együtt kolloidális volu
m en-pótlót is (6-10% dextran 60/70 
vagy 6-10% hydroxyaethylkeményí- 
tő) gyorsan (2-5 perc alatt) 4 ml/kg 
mennyiségben. Csak így képes az 
erősen hyperosmolaris oldat hirtelen 
megemelni a plasma osm olaritását és 
az endogen folyadék többletet az 
oedemás érendothel sejtekből, az ery- 
throcytákból és az interstitium ból 
másodpercek alatt az intravasalis tér
be mobilizálni.

A small-volume-resuscitation nem 
terheli meg a tüdő szövetet, nem  idéz 
elő agy-oedemát, sőt csökkenti az in
tracranialis nyomást, ezért koponya
agysérüléskor is alkalmazzák. Ritkáb
ban okoz ARDS, veseelégtelenség és 
coagulopathia szövődményeket.

Az újabb ismeretek birtokában kí
sérletek történtek még az ún. korai 
m ediátorok (endotoxin, TNF, inter- 
leukinek, PAF, oxigén gyökök és NO) 
felszabadulásának a gátlásával, mon- 
oclonális antitestek és receptor-an- 
tagonisták segítségével. Ezek a pró
bálkozások még további m egerősítés
re szorulnak.

[Ref: 1943. nyarán a kaposvári 
kórház sebészetén a peritonitis és a 
shock „bevált” kezelési módszere volt a 
10%-os konyhasó oldat naponként 
10-20 ml mennyiségben. Medicusként 
ezzel tanultam meg az intravénás be
fecskendezés technikáját.]

Kollár Lajos dr.

A Staphylococcus aureus jelentősége 
orrm űtéteknél. (Toxikus-shock syn
drom a veszélye?) Pennekamp, A. és 
mtsai (Institut für Klinische Mikbo- 
riologie und Immunologie, St. Gallen 
Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals
heilkunde, Hals- und Gesichtschirur
gie, Kantonsspital St. Gallen): HNO., 
1995,43,664.
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Az utóbbi években gyakran találkoz
tunk  az irodalom ban toxikus shock 
syndrom a m iatt (TSS) kezelt be
tegekkel, akik a menstruációkor alkal
mazott tam pon használata következ
tében betegedtek meg. A TSS az utób
bi években észlelésre került fül-orr- 
gégészeti beteganyagon is, legtöbbször 
orrm űtétek tam ponálása után. A fül- 
orr-gégészetben a TSS incidenciáját 
évente 16 és fél esetben adják meg 
100 000 betegre vonatkoztatva. A meg
betegedés tünetei jól ismertek, okozói 
a coagulase negatív Staphylococcusok 
által term elt endotoxinok. A szerzők 
prospektiv klinikai tanulm ányt vé
geztek septum  korrectión átesett 130 
betegnél, akiknél Staphylococcus au- 
reust tenyésztettek ki az orrnyálka
hártyából. A betegeket 3 csoportra 
osztották. Az első csoport a m űtét 
során nem  kapott antibiotikum ot, a 
m ásodik csoport Amoxicillint és cla- 
vulán savat (ANC) kapott per os, a 
harm adik csoport Sulfamethoxasol + 
Trimethoprim-ot (SXT) per os. A kóro
kozó kim utathatósági rátája sem a 
szisztematikusan antibiotikumot nem 
kapó betegeknél, sem a ANC vagy 
SXT profilaxisnál nem m utatott k ü 
lönbséget. A Staphylococcus aureus 
postoperativ kimutathatósága a m ű
tét előttivel szemben szignifikánsan 
csökkent. A Staphylococcus aureus 
hordozók 18,9%-ánál találtak toxikus 
shock syndrom a toxin 1-es termelést. 
Vizsgálataik alapján tehát megál
lapítható volt, hogy a Staphylococcus 
aureus kimutathatósága és ezáltal a 
toxikus shock syndrom a kockázata 
m űtét után szisztematikus antibio
tikum adással nem javítható. Ezért 
septum  korrectiónál rendszeres an ti
bioticum  profilaxis nem  tűnik indo
koltnak.

Tolnay Sándor dr.

SZERVÁTÜLTETÉS

A tüdőtransplantatio indikációja és a 
fogadó egyén kiválasztása. Schwaibl- 
mair, M. és mtsai a „Munich Tüdő- 
transplantatiós Csoport” számára. 
(Abt. f. Pneumol. Med. Klinik I.; 
Chirurg. Klinik, Herzchirurg. Klinik; 
Inst. f. Anästh. Klin. G roßhadern Univ. 
M ünchen): Dtsch. med. Wschr., 1996, 
121,377.

A tüdőtransplantatio a term inális stá
dium ban lévő cardiopulmonalis bete
gek szám ára hatásos eljárás. A tüdő- 
transplantatiók száma kezdetben vi
lágviszonylatban emelkedett. 1990. 
óta annak ellenére stagnál, hogy a nö
vekvő tapasztalat birtokában javultak 
az eredmények. 1994. elejéig több,

m int száz transplantatiós centrum ban, 
több mint 1900 egyoldali és több, mint 
900 kétoldali tüdőátültetést végeztek. A 
kívánalom az, hogy megfelelő indiká
cióval azok kerüljenek transplan- 
tatióra, akik a beavatkozással a legtöb
bet nyerik. A donorszervek hiánya és a 
recipiens jelöltek növekvő száma miatt 
nagyon lényeges a kiválasztás.

Egyoldali tüdőtransplantatio klasz- 
szikus indikációja a tüdőfibrosis kö
vetkeztében létrejött légzési elégte
lenség terminális szakasza. Ilyenek az 
idiopathiás, továbbá gyógyszer és 
egyéb toxikus ártalmak okozta tüdőfib
rosis, allergiás alveolitis, pneum oco
niosis, sarcoidosis, histiocytosis, kol- 
lagenosisok végstádiumai.

Kezdetben az obstruktiv légúti k ó r
képeket nem tartották jó egyoldali in 
dikációnak. 1989. óta több centrum  jó 
eredményeket m utatott ki tüdőem - 
physemában, annak ellenére, hogy az 
egyoldali átültetés után közepes fokú 
mediastinalis eltolódás következik be. 
Miután ez a negyedik haláloki tényező, 
a legtöbb központban ezek képezik a 
leggyakoribb indikációt. Különleges 
esetként ide sorolhatók az on protein
ase inhibitor hiányos állapotok. Leg
utóbbi időkben bővült az egyoldali in 
dikációs terület a primaer és secunder 
pulmonalis hypertonia eseteivel.

A kétoldali tüdőtransplantatio in 
dikációi elvileg megfelelnek az egy- 
oldaliakénak. Nem egyeznek akkor, 
amikor a különböző csírok m egtele
pedésének lehetősége nagyobb az 
egyoldali operációt követően az im- 
m unsupprim ált egyénnél, m int pl. 
mucoviscidosisnál és bronchiectasiá- 
nál. A kétoldali tüdőátültetés bizo
nyos előnyöket mutat a chronikus ob
struktiv  tüdőbetegségek esetén a 
kombinált szív- tüdőtransplantatió- 
val szemben, mivel az átültetésre nem 
került szív részéről nincs szövődmény 
lehetősége és az más egyénnél fel
használható.

A kiválasztásra azok az egyének 
alkalmasak, akiknél m inden gyógy
szeres és sebészi kezelés k im erült és 
az utóbbi 12-18 hónap során olyan 
előrehaladó, visszafordíthatatlan vég
stádium  alakult ki, hogy 18 hónapon 
belül az alapbetegség következtében 
történő elhalálozásuk várható. Ter
helhetőségük oly m értékben korláto
zott, hogy 6 perc alatt 100 és 300 m  kö
zött tudják sétájukat teljesíteni. M ér
hető a funkcionális param éterek rosz- 
szabbodása és folyamatos oxigén füg
gőségük van. 50 éves kor alatt két
oldali, 60 éves kor alatt egyoldali átü l
tetés javasolt, ha nincs dekompenzált 
jobb szívfél elégtelenségük, vagy 
egyéb súlyos megbetegedésük. Ezen 
kívül stabil pszichoszociális körül
mények között élnek.

Fontos a transplantatio legmegfele
lőbb időpontjának kiválasztása, azért 
is, m ert a rendelkezésre szánt szerv 
lehetősége ezt megkívánja. Bizonyos 
klinikai param éterek ezt m eghatároz
zák és nagyon lényeges a betegség 
lefolyásának alapos ism erete, újabb 
tünetek, pl. kezdődő jobb szívfél elég
telenség, haemoptoe fellépése. A 
transplantatióra vitt betegek vitaika
pacitás, FEVi és diffúziós kapacitása a 
referencia érték 50%-a alatt van. 
Nyugalmi helyzetben ezek a betegek 
hypoxiásak és a PO2 60 H gm m  alatt 
van. Spiroergometriával történő maxi
mális teljesítmény mellett a maximális 
O2 felvétel 40% alatt van.

Amíg a különböző centrum okban a 
kiválasztás eljárásai bizonyos m érté
kig eltérhetnek, meghatározott rizikó- 
faktorok és kontraindikációk messze
menően egybeesnek. Általános kont
raindikációk minden egyes szervátül
tetésre érvényesek, mint aktív sziszté
más infekció, súlyos mellkasi defor
mációk, rosszindulatú alapbetegség, 
egyéb szerv irreversibilis funkciókáro
sodása, kontrollálatlan rendszerm eg
betegedés (SLE és más vasculitis), 
központi idegrendszer súlyos megbe
tegedése, gyógyszer-, és drogfüggőség, 
éhezési állapotok, pozitív HÍV szeroló- 
gia.nagy dózisú glucocorticoid terápia 
(20 mg Prednisolon aequivalens dózist 
nem lépheti túl).

Chronikus infekciózus tüdőm egbe
tegedések, különösképpen cystikus fi
brosis esetében, gondos és célzott an- 
tibiotikus kezelés bevezetésével elvé
gezhető a transplantatio. Invazív gom
bás fertőzés viszont abszolút kont
raindikációt képez a továbbterjedés 
lehetősége miatt. Irreversibilis, nagy
fokú máj-, és vesezavarok kizárják az 
átültetés lehetőségét.

[Ref: A közlemény ismertetését 
aktualitása indokolja. Ha figyelem be 
vesszük, hogy hazánkban nincs tüdő- 
transplantációs centrum és hazánkból 
egyetlen sikeres tüdőátültetés sem tör
tént, a szomszédos centrumokban  
sem, be kell ismerni e téren nagyfokú  
lemaradásunkat.]

Prugberger Emil dr.

A májtranszplantáció hatékonyságá
nak vizsgálata alkoholos cirrhosis- 
ban eset-kontroli vizsgálat és szimu
lált kontrollok alkalmazásával. Poy- 
nard, T., Barthelemy, P., Fratte, S. és 
mtsai, Lancet, 1994,344,502.

E tanulm ány célja az alkoholos máj- 
cirrhosisban szenvedő betegek 2 éves 
túlélésének vizsgálata volt, melyben 
egy multicentrikus, 12 francia köz
pontot magába foglaló vizsgálat kere-
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tében e betegek transzplantált, ill. nem 
transzplantált csoportjainak adatait 
hasonlították össze.

Mivel 1981 óta a transzplantáció 
utáni túlélés nagy m értékben javult, 
random izált vizsgálatra nem  volt 
lehetőség. A vizsgálat végzői ezért az 
1983 és 1992 között transzplantált 169 
beteg adatait egy a prim er biliaris cir- 
rhosisos betegek túlélésének vizsgá
latára használt Mayo m odellhez ha
sonló szimulált kontroll csoporttal 
hasonlították össze. Ez az ún. Beclere 
modell 797 alkoholos cirrhosisban 
szenvedő beteg adatbázisán alapul. 
Mint változót a betegek se. bilirubin- 
szintjét, albuminszintjét, ko rá t és az 
encephalopathia m értékét használ
ták. A statisztikai feldolgozást egy, a 
szimulált csoportból random  módon 
kiválasztott 169 betegből álló, és egy, a 
statisztikai hibákat elkerülendő, a 
transzplantált betegekkel korban, 
Child-Pugh score-ban és vérzési anam- 
nézisben párosított kontroll csoport
tal végezték anélkül, hogy a betegek 
túlélési idejét ismerték volna. Hat, a 
túlélésre befolyást gyakorló tényezőt 
vettek figyelembe az analízis során; az 
alkoholos cirrhosis fokát, a transz
plantáció indikációját, az alkohol 
absztinencia idejét, a transzplantáció 
időpontját (1990. előtti, ill. u tán) és a 
transzplantációs centrum  tapaszta
latát (évi 30 alatti, ill. feletti transz
plantációs szám).

A tanulmány analízisei azt m u
tatják, hogy a m ájtranszplantáció ja
vítja a súlyos alkoholos m ájcirrhosis- 
ban szenvedő betegek 2 éves túlélését 
(a transzplantált csoportban 79%, a 
kiválasztott kontroliokban 70%), míg 
a kevésbé súlyos formákban nem  ész
leltek szignifikáns különbséget.

Eme eredmények azt m utatják, 
hogy a legnagyobb rizikójú csoport
ban érhetők el a legjobb eredmények 
májtranszplantációval, mely adat kie
meli azt a problémát is, hogy ilyen in
dikáció esetén fontos a m inél ham a
rabb elvégzett transzplantáció. A kö
zepesen súlyos csoportban rosszabb 
volt a korai túlélés a transzplantált 
betegekben, míg az egyéves túlélésnél 
a transzplantált és a kontroll csoport 
közötti különbség kiegyenlítődött. Az 
alacsony rizikójú csoportban a két 
csoport adatai egyeztek. Végezetül a 
szerzők kiemelik azt a tényt, hogy a 
rosszul feldolgozott, ill. értelm ezett 
túlélési görbék mennyi veszélyt rej
tenek magukban, mivel az összes be
tegek adatait durván értékelve azt a 
hibás következtetést vonhatnánk  le, 
hogy a transzplantáció u tán i túlélés 
nem  jobb szignifikánsan a kontroll 
csoportokénál. Azonban a válogatott 
kontroll csoporttal végzett analízis 
egyértelműen azt m utatta, hogy a

nagy riz ikó jú  csoport túlélését javítja 
az elvégzett transzplantáció.

Halmos Orsolya dr.

A májtranszplantáció szerepe a nem 
rezekálható májrákok kezelésében.
Pichlmayr, R. és mtsai (Klinik für Ab
dominal-, und  Transplantationchi
rurgie, Hannover, Németország): 
World, J. Surg. 1995,19,807.

A prim er m ájrák, amely a leggyako
ribb rák típus világszerte, hepatocellu
laris carcinom ára (HCC) és intrahepa
ticus epeút carcinomára, azaz cho- 
langiocarcinom ára (CCC) osztható. A 
közlemény alapján 22 év alatt elvég
zett 999 májátültetés közül 198 
(19,8%) hepatobiliaris daganat miatt 
történt. A p rim er epehólyagrákot és a 
proximális epeutak rákját kizárva ez a 
szám 168. Ebből 114 (11,4%) esetben 
HCC m iatt transzplantáltak (csupán 8 
esetben találtak  jobb indulatú fibro- 
lamellaris típust). Az átültetettek kö
zül négy esetben, a transzplantáció 
során a k ivett májban nem  találtak 
daganatot. Közülük hárm an preopera
tive chem oem bolisatión estek át. A 
HCC 5 éves kum ulativ túlélése megle
vő cirrhosis nélkül (28 beteg) 27,1%, 
cirrhosissal (78 beteg) 22,5% (nincs 
szignifikáns különbség). A HBsAg 
pozitivitás érdem ben nem befolyásol
ja a túlélést. A HCC esetében a túlélés 
elsősorban a tum orstádium tól függ. 
Míg a UICC (Union International 
against Cancer) I-II stádium úak 5 
éves túlélése 75,5%, a III—IV. stá
diumban ez 22,2%. Fibrolamellaris 
carcinoma esetén (8 beteg) az 5 éves 
túlélés 48,8%, cholangiocarcinoma 
esetén (22 beteg) az 1 éves túlélés 
20,8% és nincs túlélő 3 éven túl. A 
leghosszabb túlélés eddig 19 eszten
dő, egy centrális (hiarlis) Il.stádium ú 
HCC m iatt transzplantált betegnél, 
akit az átültetés után 3 évvel tüdőm e- 
tasztázis m ia tt is megoperáltak siker
rel. Szekunder m ájtum orok m iatti 
transzplantáció esetén nagy különb
ség m utatkozott a prim eren neuroen- 
dokrin tum orok  (11 beteg) és a colo- 
rektalis rákok  (9 beteg) között. Míg az 
első csoportban az 5 éves túlélés 
81,8% volt, a másodikban nem  volt 
túlélő 3 év után . A szerzők áttekintik a 
nemzetközi irodalm at, amely szerint 
a kum ulált túlélés HCC esetén 19- 
36% ,5 év u tán  és legfeljebb 42 hónap 
CCC után. Jó eredm ény várható az in- 
cidentális hepatom a, epitheliod he
m angioendotheliom a, hepatoblasto
ma, és fibrolam ellaris carcinoma ese
tén. Elkerülendőknek tartják a transz
plantációt hem angio-sarcom a esetén 
64%-os k iú julás és 28 hónapnál nem

hosszabb túlélés miatt. Eredményeik 
alapján nem  ajánlják a III—IV stádi- 
um ú nyirokcsom ó metasztazisokkal 
is rendelkező betegek esetén az átü l
tetést. Saját eredményeik ellenére 
m egemlítik, hogy a szakirodalomban 
szignifikáns különbséget találtak a 
cirrhotikus és nem cirrhotikus HCC-s 
betegek 5 éves túlélésére, valamennyi 
tum orstádium ban (75% versus legfel
jebb 4 éves túlélés). Noha ismert a sze
kunder m ájtum orok esetén a transz
plantációval együtt elvégzett gyomor-, 
pancreasfej-, colonresectio, a nagy
számú szövődmények (malnutritio, 
diabetes, etc) és az eredmények alap
ján ezt a megoldást nem preferálják, 
kivéve fibrolamellaris carcinoma és 
negatív nyirokcsomó státusz esetén. A 
nagy rizikó miatt nem ajánlják a panc
reas, és a máj egy ülésben történő 
átültetését sem. A szerzők kimerítően 
tárgyalják a pretranszplantációs cy- 
toredukciós kezelés nemzetközi ered
ményeit. Saját gyakorlatukban 8 ilyen 
esetet közölnek, ezek közül 3 az átül
tetés idején tum orm entes volt. Leg
jobb eredm ényként IV. stádiumban 
operált betegeknél a 46%-os 4 éves 
túlélést, illetve 54%-os 3 éves tum or
mentes periódust említik. A szűk 
donorforrás, a túlélési eredmények és 
a magas költségek miatt egyedül a II. 
stádium ú HCC, endocrin tum or máj- 
m etasztázisai, valamint a fibrolamel
laris carcinom a esetén ajánlják el
sőként választandónak a transzplan
tációt. A multimodális kezelést il
letően, a preopaerativ chemothera- 
piás kezelés mellékhatásai mellett, ne
hézségnek a kezelést követően nem  
„időzíthető” donációt tartják, noha a 
kom binált kezelés jó hatással van a 
transzplantáció utáni túlélésre is. Fel
hívják a figyelmet arra, hogy további 
kutatások szükségesek a tumor im
munológia területén, az immunszup- 
presszió tum orkiújulást okozó hatásá
nak és a donor limfocitái által okozott 
„chim erizm us” klinikai következmé
nyeinek felderítésében.

Nemes Balázs dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Mesterséges máj Né
metországban. (Szerkesztőségi cikk.) 
Der Spiegel, 1996,10,218.

A berlini Wirchow-Klinikum 49 éves 
professzora, Peter Neuhaus és a 35 
éves Jörg Gerlach főorvos, ebben az 
évben sikerrel alkalmazták embernél 
az általuk előállított mesterséges m á
jat, vagy ahogy ők nevezik a „hibrid 
májtámogató rendszert”. Első bete
güknél, egy 49 éves nőnél, vírusos he
patitisz m iatt teljes májkiesés és koma
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lépett fel és 40 óra hosszat a m áját
ültetés időpontjáig, extrakorporális 
keringés révén volt a mesterséges 
m ájhoz kapcsolva. Neuhaus profesz- 
szor rendszerének alapja egy halott 
sertés májsejtjeinek mesterséges te
nyészetéből áll. A professzor a ném et 
sajtónak úgy nyilatkozott, hogy ez a 
mesterséges máj a világon az első, 
amelyet a gyakorlatban is eredm ény
nyel kipróbáltak. Ez azonban nem  fe
di a valóságot. Az elmúlt, 1995-es év 
októberében pontosan Berlinben kon
ferenciára gyűlt össze a mesterséges 
májjal foglalkozó kevés tudós, kutató, 
orvos, azaz világszerte többen is 
foglalkoznak ezzel a témával. így pél
dául a németországi Rostock Egye
tem i Klinikáján Jan Stange és Steffen 
M itznet olyan mesterséges m ájtá
mogató rendszert alkotott meg, 
amelynek alapelve a vesedialízishez 
hasonló. Ők a rendszerükben m em b
ránokon nem használnak élő m ájsej
teket, azaz a beteg vére mesterséges 
m em bránokon átfolyva megtisztul 
ugyan a káros anyagcseretermékek
től, de az nem pótolja a máj összes 
funkcióját. Készülékükkel eddig 20 
beteget kezeltek eredményesen. M ün
chenben, az Isar jobb partján lévő 
Egyetemen ugyancsak kipróbálták 
m ár a Rostock-i rendszert egy teljes 
májkiesésben szenvedő betegnél, aki 
30 napig, a májátültetés időpontjáig 
volt a készülékhez kötve. Neuhaus 
készülékéhez hasonlót készített és 
próbált ki 20 betegen Achilles Demet- 
riou is az USA-ban, a Los Angeles-i 
Cedars-Sinal Egyetem. M agának a 
mesterséges m ájnak az ötlete és meg
valósítása egyébként 30 éve foglalkoz
tatja a kutatókat. Segítségével meg
m enthetők olyan betegek is, akiknek a 
m ája pl. gombamérgezés következté
ben csak átmenetileg esik ki. A berlini 
mesterséges máj elsősorban bioreak
torában különbözik elődjeitől. Ez a 
bioreaktor egy futballabda nagyságú 
sárga műanyagból álló gömb, am e
lynek belsejében igen vékony csövecs
kék alkotnak hálózatot. A csövecs
kékben vezetett oxigén, tápanyagok és 
vérplazma tartja életben a rendszer 
sertésből származó májsejtjeit, m e
lyek ilyen körülmények között közel 
50 napig működőképesen életben 
m aradnak ugyan, de teljesítményük 
napról napra csökken. A Berlinben 
előállított rendszerben azonban a 
májsejtek album int előállítottó ké
pessége más rendszerekével összevet
ve igen csekély, azaz m űködésében 
még további finomítások szüksége
sek.

Dervaderics János dr.

A cadaver vesetranszplantáció m or
talitása, szemben a kom binált vese
hasnyálmirigy transzplantációval, 
diabeteses betegekben. Manske, C. L. 
és mtsai (Departm ent of Medicine, 
University of M innesota School of 
Medicine, M inneapolid, MN, USA): 
Lancet, 1995,346,1658.

A diabeteses betegek száma közel 
25%-ra emelkedett a veseelégtelenség 
miatt transzplantáltak között. Ezen 
betegek számára fontos kérdés, hogy 
kombinált vese-hasnyálmirigy transz
plantáció történjen-e, ami m egszün
teti mind az inzulin, m ind a dialízis 
szükségletet. Ugyanakkor súlyos 
komplikációk nagy arányát közölték 
az együttes transzplantáción átesett 
recipienseknél. Emellett nem  egyér
telmű, hogy a hasnyálm irigy transz
plantáció javítja-e a diabetes m ásod
lagos szövődményeit, a neuropathiat 
és retinopathiat. A M innesota Egyete
men a szerzők inzulin dependens dia
betes mellhúsban (IDDM) szenvedő, 
vesetranszplantációra jelölt betegek
nek azt ajánlják, hogy először élő ro
kon donort keressenek. Amennyiben 
ez nem lehetséges, akkor cadaver 
vesetranszplantáció, vagy kom binált 
vese-hasnyálmirigy transzplantáció 
történik. Nem utasítják el a hasnyál
mirigy transzplantációt olyan eset
ben sem, ahol előrehaladott diabete
ses komplikáció van, vagy coronaria 
betegség áll fenn. Ez a stratégia tette 
lehetővé az összehasonlítást hasonló 
beteganyagban egyszerű, vagy kom 
binált transzplantáció esetén.

A szerzők tanulm ányának az volt a 
célja, hogy felmérjék, vajon a kom 
binált vese-hasnyálmirigy transz
plantáció nagyobb m ortalitással jár-e, 
mint a vesetranszplantáció egyedül? 
Ha ez így van, van-e olyan meg
határozható csoportja a betegeknek, 
akik számára a kombinált beavat
kozás különösen nagy veszéllyel jár?

A vizsgálatban 173 egymást követő 
IDDM-es beteg került be, akik a M in
nesota Egyetemen estek át pretransz- 
plantációs vizsgálaton és részesültek 
transzplantációban 1987. m árciusa és
1993. márciusa között. A bekerülés 
feltételei: 21-60 év, 30 m l/perc alatti 
creatinin clearence és az anamnesis- 
ben ne legyen coronaria bypass, vagy 
angioplastica.

A betegeket 4 csoportra osztották: 
élő rokon donor vese transzplantál
tak, cadaver vesetranszplantáltak, ca
daver vese-hasnyálmirigy transzplan
táltak, élő rokon donor vesetransz
plantáció utáni hasnyálm irigy transz
plantáltak.

65 betegnél történt élő rokon donor 
vesetranszplantáció. Ezek közül 1 be

tegnél graft throm bosis m iatt cadaver 
transzplantációra volt szükség. Nyolc 
további betegnél követte az élő donor 
vesetranszplantációt 4-18 hónappal a 
hasnyálmirigy transzplantáció. 46 be
teg csak cadaver vesetranszplantá
ción esett át, kettőnél throm bosis m i
att m ásodik transzplantációra volt 
szükség. Egy beteg 25 hónappal a 
vesetranszplantáció után hasnyálm i
rigy transzplantációban részesült. Két 
beteg kapott pancreas szigetsejtet a 
transzplantáció idején.

54 beteg kom binált vese-hasnyál
mirigy transzplantációban részesült. 
Két betegnél pancreas allograft throm 
bosis alakult ki és m ásodik hasnyál
mirigy transzplantáció történt. M in
den beteg első ízben részesült transz
plantációban. A fenntartó im m unsup- 
pressió hasonló volt m inden csoport
ban.

A vesetranszplantáció utáni pan
creas transzplantációs csoportot nem 
elemezték külön a kis esetszám miatt. 
A három betegcsoport hasonló volt a 
legtöbb alapjellemzőben, beleértve a 
megelőző coronaria- és perifériás ér
betegséget. Élő rokon donor esetén 
kevesebb volt a rejectio és a CMW in
fectio. 37 beteg halt meg az átlag 
követési idő (37,3 hónap) alatt. Fő 
ok volt az infekció, beleértve a vírus 
sepsist is 2 esetben. Kilenc vese-has
nyálmirigy transzplantált beteg halá
lát infekció okozta, ami az első 12 hó
napban m agasabb volt, m int a többi 
transzplantálté. A másik három  fő ha
lálok egyenletesen oszlott el a három  
csoport között (pulmonális embólia, 
myocardialis infarctus, hirtelen ha
lál). A vese-hasnyálmirigy transz
plantáltak 3 éves túlélése 68%-os volt, 
az élő rokon donor transzplantáltaké 
86%-os és a cadaver vesetranszplan- 
táltaké 90%-os. Cadaver transzplan
táció esetén (vesetranszplantáció, ve
se-hasnyálmirigy transzplantáció) 3 
független változó volt kapcsolatos a 
korai halállal: az életkor, a congestív 
szívelégtelenség és a vese-hasnyálmi
rigy transzplantáció.

Minden 5 év növekedés az életkor
ban 1,5-szeres, a congestív szívelégte
lenség 2,7-szeres, a kombinált vese
hasnyálmirigy transzplantáció 3-szo- 
ros rizikót jelentett.

A vese-hasnyálmirigy transzplan
táció nagyarányú m ortalitását figye
lembe véve a szerzők azt javasolják, 
hogy a kom binált m űtétet a fiatalabb 
betegek szám ára kell fenntartani, 
akiknek nincs congestív szívelégte
lenségük, vagy olyan betegek számá
ra, akiknél a hypoglykémia életveszé
lyes.

Randomizált tanulm ányra lenne 
szükség, hogy felmérhessük ezeknek
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a beavatkozásoknak a hosszú távú ki
menetelét.

Harsányi Judit dr.

Franciaországban készül a szerveik 
donatiója ellen tiltakozók névsora.
Meijer Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1995,139,2166.

Előző évben Franciaországban 3 bio
etikai törvényt fogadtak el, köztük 
egyet mely a szervdonatió szabályo
zására vonatkozott. Az 1976-ban ho
zott törvény szerint m indenki szerv
donor, kivéve azokat, aki életükben ez 
ellen tiltakoztak. Most egy névsort lé
tesítenek, melyben m inden tiltakozó 
szerepelni fog: az akkori miniszter, 
Simone Veil, szkeptikusan nyilatko
zott erről, miután Belgiumban sem 
volt sikeres ez az akció. Ezzel szemben 
a m ostani miniszter, Elisabeth Hubert 
a Transplantation Club-ban biztosí
to tta  a hallgatókat, hogy a tiltakozók 
regisztere hasznos lesz (Liberation, 
okt. 2.). „Respectálnunk kell azoknak 
a véleményét, akik nem  hajlandók 
szerveiket hátrahagyni a szenvedők
nek, ehhez neki joguk van. És nem  a 
kórházak fognak ebben dönteni, ha
nem  a közegészségügyi intézet dönt 
m ajd ezen ügyekben”. Didier Houssin 
ezen intézet igazgatója szerin t az 
ekörüli vita heves volt. „Ha elkészül a 
regiszter, ezt köztudom ásra kell hoz
nunk és nem tudom, hogy nem  fog ez 
vajon azzal járni, hogy a donor
szervek száma tovább csökken”. 1992. 
óta évente csökken a donorszervek 
szám a Franciaországban, 1992-ben 
3572 volt, 1994-ben m ár 3000-nél 
kevesebb. Több, mint 5000 beteg van a 
várakozási listán, várja a transzplan- 
tatiót és közülük m ár biztosan 
meghalt 300. Egyébként ez évben az 
év első felében 8%-al több a donor, 
m int volt 1994-ben. Houssin nyilván 
retteg a donatiot m egtagadók név
sorának megjelenésétől.

Ribiczey Sándor dr.

Idegen egyénből, vagy a beteg ke
ringő véréből származó „ingerelt” 
törzssejteket használtak csontvelő 
transplantatióra. Tanaka, J. és mtsai 
(Dept of Int. Med., Hokkaido Univ., 
Sapporo, Japan.) Ann. of. Hemat. 
1995,71,265.

A saját vérben keringő törzssejteket 
(stem  cells) egy másik egyénben 
transplantálták, miután az ott lévő sej
teket kémiai vagy radiobiológiai 
módszerekkel elölték. A rekom binált 
hum án granulocyta „colony stim ulat

ing” faktor ( rhg-CSF) felhasználható 
a csontvelőben lévő törzssejtek moz
gósítására (CFU-GM és CD34 pozitív 
sejtek). Ezzel szemben a keringő 
törzssejtek nagyszámú T lympho- 
cytát tartalm aznak, vagyis a „graft 
versus host betegséget” idézhetik elő 
(GHVD), más egyénbe történ t átül
tetés esetén. Idegen egyénben hosz- 
szútávú haematologiai és im m unoló
giai, továbbá GHVD betegség rövi- 
debb időn belül megjelenik, ha idegen 
vért adtak egy másik betegnek. Ezek 
újabb problémák, amelyeket meg kell 
oldani. Ez a tanulmány feldolgozza a 
klinikai vizsgálatokat és ugyancsak 
vizsgálja az idegen egyénből származó 
átültetés hatását.

Húsz év előtti vizsgálatokban az 
rhG CSF a myeloblastok elölése után 
elősegítette a neutrofilek megjelené
sét: azonos és idegen egyéntől, egérkí
sérletben. Azt is bebizonyították, hogy 
emberi és nem myelogén leukaemiá- 
ban elősegítette a throm bocyták meg
jelenését. A nagyszámú progenitor sejt 
elősegítette a csontvelő helyett az 
előkezelt vér adását. Az 1993. évben 
Weaver és mtársai haemotologiai 
eredményeket értek el, ha a neutrofil 
szám nagyobb volt, m int 500/mikrol, 
14 nap után. Véleményük szerint 
15xl06/kg CD34 sejt elegendő volna 
„idegen” sejtek transfuziójára. A ké
sőbbi vizsgálatok kim utatták, hogy az 
ilymódon kezelt vér azonos a csont
velő transplantatiójával. Egy másik 
szerző 16 mikrogr/kg CSF után 4-6 
nappal, egészséges egyénnek adva, 
elegendő „csontvelőt” kapott és sem
mi akut fertőzést nem talált. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy a GHVD és 
idegen vér adása további im m unoló
giai ellenőrzéseket kíván.

Az első idegen sejteket tartalm azó 
vér átültetése 1989-ben történt. A be
teg 32 nap után aspergillozisban 
meghalt. A következő években: 1993- 
ban m ár három  esetet ismertetnek. 
1994-ben a Szerzők 6 esetből egyetlen 
GHVD megbetegedést sem észleltek.

Az idegen vér használata (megfelelő 
előkészítés után) eredményes kezelési 
módnak mutatkozik; igaz, a vér több T 
lymphocyta őssejtet tartalmazott, 
amely GHVD-t okozhat, feltehetőleg 
többet, m int a csontvelő átültetés. A jö
vőben meg kell állapítani, hogy a 
GHVD megjelenése súlyosabb-e és 
más heterozygota betegségeket is 
okozhat-e a kezelt vér átültetése után?

Valójában kevesebb a GHVD, mint 
ezt a kísérleti m ódszer bevezetése 
után gondolták. A klinikai vizsgálatok 
eddig 50 körüli esetet ism ertettek és a 
felgyógyulás eredményei gyorsabbak 
voltak, m int csontvelő transplantá- 
ciónál. Másrészről: donor sejtek 
(„buffy coat”) infúziója antileukaemi-

ás hatású. Érdemes lenne valamennyi 
átültetés után a betegeket ellenőrizni 
és azok haem otologiai betegségét 
megvizsgálni. Élőben a T-sejtek és 
CD34 jelzésű sejtek ellenőrzése a ke
ringő vérben, a progenitor sejtekből, 
továbbra is fontos tényező. Folytatóla
gos tisztázásra szorul: idegen szerve
zetből származó vagy saját vérből 
eredő fokozott termelésre ingerelt sej
tek alkalmasak-e a csontvelő működ
tetésére.

Ringelhann Béla dr.

Ultra-dózisú Streptokinase-lízis terá
pia St. Jude aortaprotézis diszfunk- 
cióban. Mertes, H. és mtsai. (Klinik 
für Innere Med., I., Abt. für Kardio
logie und Angiologie, Stadtkranken
haus Worms, Németország): Dtsch. 
med. Wschr., 1996,121,442.

A m űbillentyűpótlás leggyakoribb 
szövődményei: embolizáció, alvadás- 
gátló kezelés alatti vérzés, protézis- 
endocarditis, paravalvuláris elégte
lenség és a throm botizált protézis disz- 
funkciója. Aorta és m itrális protézi
sen nem  ritkán a vér megalvad, a 
throm busok gyakorisága évente eléri 
az 0,5-6,0%-ot, sőt tricuspidalis pozí
cióban a 20%-ot is. Reoperáció m or
talitása magas, ezért alternatív terápia 
a throm bolízis, melyről mindeddig 
kevés esetben számoltak be.

A 61 éves férfinél aorta-vitium  (do
mináló stenosis) m iatt történt billen
tyűbeültetés két vitorlájú St. Jude bil
lentyűvel és ugyanakkor jobb coro
naria-aorta bypass. A beteg ezután jól 
érezte magát és egy év múlva az 
echocardiogram m , valamint a Dopp- 
ler-UH vizsgálat szabályos billentyű
funkcióra utalt. Három év után vi
szont fokozódó nehézlégzésről panasz
kodott. A kum arin terápiát kb. 9 hó
napja abbahagyta. A vizsgálat idő
pontjában NYHA-III stádiumnak meg
felelő szívelégtelenség állott fent. A 
tüdők felett hallgatódzva mérsékelt 
pangásra utaló jeleket észleltek, a bil
lentyű hallgatódzási helyének meg
felelően pedig V ó- o s  crescendo-dec- 
rescendo zörejt, am inek punctum  
maxim um a az Erb pont felett volt és 
m indkét carotis felé vezetődött. Ösz- 
szehasonlítva a m űtét utáni statussal 
jogosan vetődött fel az aorta protézis 
throm botikus eredetű m űködési za
vara.

A laboratórium i leletek közül a We. 
30/60 mm, hgb. 11,9 g/dl, a htk 0,35, 
emellett a se. kreatinin volt a normális
nál magasabb. A többi param éter nor
málisnak bizonyult. A szív nagyságát 
az eredeti m űtéti lelettel összehason
lítva derült ki, hogy a harántátm érő
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2,5 cm-el nőt, a szív: tüdő kvociens 
pedig 30:16,5-re emelkedett. Az Ekg-n 
sinusrhythm us mellett bal kam rai hy
pertrophia jelei, repolarizációs zavar 
volt látható. További echocardi- 
graphiás vizsgálat derítette ki, hogy a 
transzplantált műbillentyű egyik vi
torláján szalagalakú árnyék figyel
hető meg és ez sem a disatole sem a 
systole alatt nem  mozdul. Vénás 
katéteren keresztül 6 óra alatt folya
matosan 9,0 millió streptokinaset in- 
fundáltak óránként 720 I. E. heparin- 
nal együtt, am it folytatólagosan adtak 
és kum arinnal folytattak. A Quick 
érték 30% körül stabilizálódott, m el
lékhatást a lízis alkalmával nem ész
leltek. A soronkövetkező kontrolinál 
már norm ális billentyűmozgást ész
leltek, mivel az eddig mozdulatlan vi
torla párhuzam osan mozgott a m ásik 
ép vitorlával. Hat hónap elteltével az 
eredmény változatlan, a cardiális sta
tus NYHA Il.-nek felel meg.

A m űbillentyű thrombosisok rend 
szerint elégtelen vagy megszakított 
anticoaguláns kezelés után keletkez
nek, az általános állapot rosszab
bodásával együtt gyakorlatilag életve
szélyes szövődménynek számítanak. 
Néhány nap alatt okoznak tüneteket 
és elhúzódó lefolyás, akárcsak az is
m ertetett betegnél, elég ritka. Keletke
zésében szerepe van annak az en- 
dothelrétegnek, ami a felületére k ú 
szik, gátolva a szabad mozgást, és 
throm bosisra hajlamosít. Elhúzódó 
folyamat esetében a vérrög szervül, 
amikor a lízis természetesen ered
ménytelen. A throm bus tehát a k iter
jedt endothelizációnak a következ
ménye. M ások szerint a throm botizá- 
ló folyamat átlagosan 11-12 nap m úl
va okoz tüneteket, mikor felismerik és 
St. Jude protézis beültetéskor elég 
gyakori. Lízis általában mitrális pozí
cióban 75%-ban, aorta-billentyű pó t
lásnál viszont 85%-ban eredményes, 
amit a különböző típusok és a kü lön
böző litikus terápia nem befolyásol 
lényegesen. A legnagyobb publikált 
vizsgálatsorozatban a m ortalitás így 
is 21%, jóllehet olyan betegeknél, akik 
NYHA IV. stádium ban voltak. Egyéb 
mellékhatások, ill. szövődmények kö
zött megem lítendők az ischaemiás at
takok és perifériás artériás th rom bo
sisok; nagy vérzés elég ritka.

A közölt esetben azért döntöttek a 
fenti adag mellett, mivel artériás 
throm bosisokban hasonló dózist al
kalm aznak és ami lényeges, a litikus 
aktivitás a kezelés befejezése után 
még m egm arad. Szívbillentyű pro
tézisen keletkezett thrombus lízisé- 
ben az ism ertetett beavatkozás a m ű
tét m ellett megszívlelendő alternati
va, hatékonysága kifejezett, szövőd
ményei kicsik, mortalitása elhanya

golható. Még elhúzódó tünetek felis
merésekor is érdemes a beavatkozást 
mérlegelni.

Bán András dr.

SPORTORVOSTAN

Im m unfunkciók a sportolókon.
Nieman, D. C. és mtsai (Appalachian 
State Univ., Boone. North Carolina): 
Int. J. Sports Med., 1995,16,329.

A term észetes ölősejtek cytotoxikus 
aktivitása (NKCA) és mitózist serken
tő Con-A-indukálta limfocita proli- 
feráció (T-sejt aktivitás) globális m ér
téke és az egy sejtre számított mértéke 
volt az összehasonlításul szolgáló m u
tató. A 18 edzett sportoló (10 távfutó 
és 8 kerékpározó, aerob kapacitásuk 
70 m l/kg/perc, edzésmúltjuk legalább 
3 évi versenyzés) és 11 nem sportoló, 
szintén huszonéves fiatalember érté
keit vetették össze. Sem a NV és T-sej- 
tek szám ában, sem a sejtek aktivitásá
ban nem  volt különbség a két csoport 
között, nem  volt korreláció az aerob 
kapacitás és az im m unm utatók kö
zött.

A korábbi közlemények adatai el
lentm ondóak: a keresztmetszeti és a 
néhány hónapos edzéshatás-vizsgála- 
tok hol fokozott, hol nem különböző, 
hol gyengébb immunreakciókat írtak 
le a sportolókon. Ha van ilyen hatása 
az edzésnek, az az egyéntől, valamint 
az edzés tartam ától, volumenétől, in- 
tezitásától bizonyosan erősen függ.

Apor Péter dr.

N itrogénoxid inhalálása m agaslati 
tüdőödém a ellen. Scherrer, U. és mtsai 
(Univ. Vandois, Lausanne): N. Engl. J. 
Med., 1996,334,624.

A m agaslati tüdőödém a vezető tö rté 
nése a pulm onális hipertónia és a tü 
dőbeli erek egyenetlen vazokonstrik- 
ciója. A nitrogénoxid az endotél sejtek 
által argininból előállított relaxációs 
faktor, amely 40 ppm koncentráció
ban 15 percig belélegezve a tüdő per
fúziós scintigram tanúsága szerint 
korrigálja a perfúziós egyenetlensé
geket és a Doppler szerint csökkenti 
az art. pulm onális nyomását.

Tizennyolc olyan hegymászó, aki
ken rtg-nel dokum entáltan az elmúlt 
4 évben magaslati ödéma előfordult, 
volt a kísérleti alany („hajlamosak”) 
és kontrollként 18, tüdőödém át soha 
nem  kapott hegymászó vett részt a 
vizsgálatokban, az olasz-svájci hatá
ron, 4560 méter magasan lévő labo
ratórium ban a Copanna Regina

M argherita-ban. Huszonkét óra alatt, 
közben 6,5 órát gyalogolva ju to ttak  
fel ide, ott négy napot töltöttek, a 
18-36. óra között kerültek vizsgálatra. 
A magaslati betegségi tüneteket a 
Lake Luise értékelőrendszerrel m ér
ték. A belélegzett levegő szobalevegő 
(21% O2), ehhez kevert 40 ppm  n it
rogénoxid, illetve kis magasságon 
10%-os oxigén és az ehhez kevert n it
rogénoxid volt. A gázkeverékek belég- 
zése közben pulzusoxim etria, egye
seknél fülcimpavér gázanalízise, m in
denkinél nyomásmérés Dopplerrel, 
perfúziós scintigráfia Tc99-nel, a tü 
neteseknél rtg készült.

A nitrogénoxid csökkentette a pu l
monális arteria vérnyomását, a kon
troliokon 43-ról 34 Hgmm-re, a „haj
lamos” de ödéma nélküli személyeken 
67-ről 42-re, a tünetes „hajlam osa
kon” 66-ról 40-re. Az alveolo-arteriás 
oxigénkülönbség m indenkinél csök
kent, de nem változtak a vérgázok a 
periférián és a végkilégzési CO2 sem. 
Az oxigén telítettség a kontrollokon 
81%, a „hajlamos”, de nem  tü d ő 
ödémás személyeken 75%, az ödém á
sokon 67% volt, fordítva arányosan a 
pulmonális nyomással, amely utóbbi 
fordítva arányos az oxigénkülönb
séggel az alveolusban. A nitrogénoxid 
hatása nagyobb volt azokon, akiknek 
a kiindulási art. púim. nyomása na
gyobb volt. Az ödém ára nem  hajlam 
os nem beteg személyeken a pulm o
nális nyomáscsökkenés m ellett rom 
lott az oxigén szaturáció a n itrogén
oxid belégzés alatt. A nagyvérköri 
vérnyomás nem  változott, szem ben a 
nifedipinnel, hidralazinnal, fentola- 
minnal.

A nitrogénoxid belégzés a m agas
lati tüdőödém a kezelésében és meg
előzésében használható szer.

Apor Péter dr.

Szívbetegség a fiatal, edzett sporto ló
kon. Maron, B. J. és m tsai (M inne
apolis Heart Inst.): Circulation, 1995, 
91,1596.

Az edzett szív, illetve az olykor nagy 
port felkavaró exitushoz vezető patho- 
lógiás szív (Hank Gather affér: N. E. J. 
M. 1993, 329, 55-57., Reggie Levis: 
Boston Globe, 1993. Sept. 2. 69-76.) 
elkülönítése élő probléma.

Az echokardiográfia bizonyította 
az elmúlt évtizedekben, hogy az edzés 
a bal kam ra izomtömegének nem  ex
trém  fokú megvastagodását és az üre
gi átm érők nagyobbodását okozza, el
sősorban az aerob állóképességet űző 
sportolók körében. A 35 évnél fiata
labb sportolók halálos szívbalesete ál
talában az intenzív terhelés idején
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történik, leggyakoribb ok a hiper- 
trófiás cardiomyopathia, ritkább a ko- 
ronária rendellensség, a myocarditis, 
Marfan, a jobb kam rai dysplázia.

D iktált cardiomyopathia: a spor
tolók végdiasztolés kam raátm érője 
ritkán haladja meg az 58 m m -t, de 
ilyenkor sem jár szisztolés dysfunk- 
cióval.

Ha a myocarditis infekciót vagy 
drogabúzust követ, komplex aritmiá- 
kat okoz, syncope, palpitáció, systolés 
dysfunkció jár vele, de olykor csak a 
biopszia fedi fel.

A jobb kam ra hyperplázia esetén 
fibrózus-zsíros szövet lép az izom he
lyébe. Családi halmozódás, fiatalkori 
exitusok, különböző aritm iák  jel
lemzik. Veneto tartom ányban gyako
ribbak. Az echo nem elég jó diagnosz- 
tikum , az MRI-n a tágabb jobb kam 
raüreg és a szegmentális vagy teljes 
dysfunkció látható.

A hyperpláziás kardiomyopathia 
elkülönítése a legnehezebb. A sport

okozta hypertrophia általában nem ha
ladja meg a 12 mm-es falvastagságot, 
de lehet 16mmis.HCM -ben 18-20 mm 
is lehet a fal, de a tünetmentes betegek 
egyrészén csak 13-16 mm. Az edzett 
szív fala m indenütt egyformán vastag,
1-2 m m -nél nem nagyobb a fal- 
vastagság váltakozása, míg HCM-ben 
aszimmetria látható ezért is kell több 
helyen m érni a falvastagságot. A testi 
érés előtt különösen nehéz elkülöníteni 
a két állapotot, ehhez széria-echo kell. 
A sportoló szívének végdiasztolés át
mérője 55 mm-nél nem nagyobb, 
HCM-ben 45 mm-nél kisebb. EKG ren
dellenességet mindkét állapotban 
láthatunk, de a magas R-ek, mély ne
gatív T-k és nagy Q-k a HCM gyanúját 
keltik. A diasztolés telődés zavarát mu
tatja a Doppler vagy az angiográfia, ez a 
hipertrófiával járó szívbetegségek vele
járója lehet. A gyors telődési amplitúdó 
(E hullám) csökken és elnyúlik, a pit
vari kontrakció által létrehozott késői 
telődés nagyobb lesz (A hullám), az

E/A aránya megfordul. Az edzett szív 
nem mutat diasztolés dysfunkciót.

A szívizom hangvisszaverése (integ
rated backscatter signal) ugyan csak 
kutatóintézetekben alkalmazott UH 
eljárás, de a kóros és a fiziológiás 
hipertrófia elkülönítésére igen alkal
m asnak tűnik.

Az edzés típusa is fontos. 13 mm-nél 
vastagabb kamrafalat 1000 olasz spor
toló közül csak 2%-ban láttak: evező
söknél, kerékpározóknál és sosem a 
nőkön. Az edzés abbahagyásával 3 hó
nap alatt néhány mm-nyit csökken az 
edzés-hipertrófia.

Kétséges esetekben a családtagok 
echo szűrése is felfedheti a HCM-t.

A genetikai diagnosztika m ég ne
hézkes a heterogenitás miatt. Az 1,11, 
14. és 15. krom oszóm án lehetnek a 
mutációk, a beta-myozin nehézlánc, a 
troponin  T és az alfa tropom iozon 
kódja változik.

Apor Péter dr.

BESZÁMOLÓK
8. APLAR kongresszus Melbourne, 
1996. április 21-26.

Az Ázsiai és Óceániai Reumatológiai 
Liga (APLAR) 8. kongresszusa 4-5 pár
huzamos szekcióban zajlott, közel 2000 
résztvevővel a fenti országokból, vala
m int USA, UK meghívott referensek
kel. Hazánkból prof. dr. Gömör Béla 
(ORFI), dr. Lányi Éva (ORFI), prof. dr. 
László Aranka (SZOTE) és dr. Kovács 
Attila (SZOTE) vett részt, poszterekkel. 
A kongresszus elnöke Ken Muirden, 
titkára David Barraclough, az APLAR 
elnöke John Darmawan volt. A kong
resszust Sir William Dean, Ausztrália 
főkormányzója nyitotta meg.

A plenáris ülésen a gyulladás bioló
giáját tárgyalták, a cytokinek szerepét 
a csont és ízületek fiziológiájában, 
patofiziológiájában (a macrophagok és 
osteoclastok colonia stimuláló faktora
it és funkcióját érintve, valamint az an- 
ticytokin therapiát (D. Mecalf, Mel
bourne; R. N. Maini, London).

Infekció és arthritis kapcsolata, ret- 
rovírusok szerepe a reumatológiában c. 
szekcióban a HÍV patogenezisét, a 
HTLV1 indukálta betegségek manifesz- 
tációját és diagnózisát, valamint észak
ausztráliai, thailandi és ruandai problé
mákat tárgyalták (S. Crowe, K. Nishioka,
B. Currie, W. Louthrenoo, C. Menkes).

A cytokinek (ILI és TNFa) patoge- 
netikai szerepét rheum atoid arth ritis

ben P. Lipski és /. Hamilton (Parkville) 
referálta, érintve a cytokin receptor 
„szupercsaládot” (macrophagCSF-1 = 
colonia stim uláló faktor) és az átvivő 
szignálokat, valam int a terápiás lehe
tőségeket.

A Fas a TNF (=  tum or necrosis fac- 
tor)/NGF ( = nerve growth factor) re
ceptorcsalád I. típusú m em bránpro
teinje, m íg a Fasligand a TNF-család
II. típusú proteinje. A m atrix metallo- 
proteáz hasítja a membránkötött Fas-li- 
gandot, utóbbi révén apoptosis in
dukálódik a Fas-hordozó sejteken. E 
mechanizmus az NK (természetes 
ölősejtek) felszínén zajlik pl. lympho- 
mákban és leukaemiákban is.

A cytokinek mellett a STAT-protei- 
nek (szignál átvivők és ún. átírásos = 
transcriptiós proteinek) szerepelnek 
gyulladásokban, a sejtfelszíneken re
ceptorokhoz kötődve, foszforilált ál
lapotban. A STAT-hiányos sejtek kép
telenek az a ,  ß és Y interferonokra vá
laszolni. A CSF1 aktiválja a STATl-et 
(K. Novak, M elbourne).

A juvenilis arthritis etiopatogenezi- 
sét T. R. Southwood referálta, kiemelve 
a streptococcalis polyarthritist, a Bor
relia burgdorferi okozta Lyme-arthri- 
tist, az enterális, valamint a mycoplas
ma, chlamydia, rubeola, Influenza A és 
EBV okozta formákat.

Igazolódott, hogy a gyulladásos 
porcsejtek számos cytokint termel
nek, beleértve a GM-CSF, G-CSF, M- 
CSF, IL-6 és LIF-t (/. Campbell, Mel
bourne).

A gyulladásellenes terápia új lehe
tőségei tém akörben az elektív cyklo- 
oxigenáz-2 (COX-2) bénítókat ajánl
ják, melyek szignifikánsan csökkentik 
a gastrointestinalis mellékhatásokat, 
pl. a prostaglandin E-l analóg M isop
rostol (L. S. Simon, Boston), valam int 
a micofenolát Mofetil (T. Allison), 
Meloxicam, Pivotal. Kísérletes gyulla
dásos állatmodellekben bizonyították 
a cytokin génexpressziót.

O steoarthritisben intraarticularis 
hyaluronan készítmény adása ígéretes 
(T. C. Laurent és mtsai, Clayton; P. 
Ghosh, Sydney).

Rheumatoid arthritisben a synovia
lis macrophagok hisztokémiai, elekt
ronmikroszkópos morfológiáját, az ak
tivációs utakat és molekuláris vo
natkozásokat külön szimpózium kere
tében referálták (J. Hamilton, O. 
Fitzgerald, P. Hart, M. Bevilaqua, 
Ausztrália): tárgyalva az aktivált m ac
rophagok által termelt molekulákat, így 
a proteázokat, prostanoidokat, cy- 
tokineket: TNFa-t, IL-6-ot, IL-8-at, 
granulocyta-macrophag-CSF-t, és re
ceptoraikat.

Monoclonalis antitestek RA-ban 
való alkalmazásáról Panayi (London) 
számolt be pl. anti T-sejt-antitest, an- 
ti-TN Fa, szolubilis receptorok, anti- 
CD4 antitestek adásával terápiásán 
gátolják az in vitro és in vivo im 
munreakciókat. Anti-CD5 és IL-2 im- 
m unotoxinok hatékonyak ugyan az 
RA kezelésében, de elfogadhatatlanul 
toxikusak állatkísérletben.
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Gyulladásos kötőszöveti betegségek 
markereiként említették a ß2-glyco- 
protein I (ß-GPI) és az anticardiolipin 
antitesteket (Takao, K , Sapporo), me
lyek antifoszfolipid syndrom ára (APS) 
jellegzetesek. A ß2-GPI-nek molekulá
ris biológiai módszerrel detektált mu
tánsai, oxidált proteinjei, cofaktora stb., 
továbbá a LDL-hez (alacsony denzitású 
lipoprotein) való kötődése ismertek. 
Az antifoszfolipid syndroma (APS) kli
nikai manifesztációja sokrétű, vezető 
tünet a vénás és artériás thrombosis, 
visszatérő spontán abortus, chorea, 
cardiovascularis eltérés, livedo reticu
laris thrombocytopenia és antifosz
folipid antitestek jelenléte (APA). Az 
APS prim er formája mellett szekunder 
formái fordulnak elő pl. SLE-ben.

Az antifoszfolipid syndrom a (APS) 
kezelését R. Buchanan (Melbourne) 
foglalta össze, hangsúlyozva az as
pirin (75 m g/die),prednisolon (40-60 
mg/die) adását terheseknek megelőző 
intrauterin elhalás után, valam int a 
szubkutan heparin és iv. gam m aglo
bulin jótékony hatását. Thrombosis 
esetén prolongált anticoagulatio szük
séges, az antifoszfolipid antitestek 
szintjének ellenőrzésével. Warfarin- 
készítmény szignifikánsan csökkenti 
a throm boticus epizódokat. Throm
bocytopenia esetén steroidok, aza- 
thioprine, cyclophosphamid, gamma
globulin, danazol, dapson és splenec- 
tomia, plasmacsere javasolt.

Antifoszfolipid antitesteket külön
böző kórképekben m utattak ki, leprá
ban 60, tbc-ben 5-45, pneumococcus 
pneum oniában 2-5% -ban. Systemás 
lupus erythem atodes (SLE) tém akör
ben érdekes volt a populációgenetikai 
vonatkozású gyakoriság a különböző 
ázsiai és óceániai országokban, ahol 
az európainál messze nagyobb frek
venciában fordul elő.

Neonatalis SLE-t S. Piper (Mel
bourne) m utatott be, bő r rashsal, 
splenomegaliával, throm bocytope- 
niával, hepatitissel, haemolyticus anae- 
miával, cholestasissal. Veleszületett 
szívblock gyakori, anti-Ro-antitest 
100%-ban, anti-La 76%-ban, a kettő 
együtt 66%-ban fordul elő. Az anti-Ro 
52 kD form ája szignifikánsan gyako
ribb, m in t a 60 kD-os, azaz a 4-es exon 
deletiója folytán az 52 alfa gyakoribb, 
mint a Ro 52ß formája.

Poszterek: Lányi É. és m tsai (ORFI): 
A BMI és BMD értékeket vizsgálták 
DEXA-val, komputeres programmal 
értékelve, osteoporosisban. Szignifi

káns összefüggést találtak a BMD ér
ték, az életkor, a nem és a testsúly 
között. Endrejfy E., Kovács A., László 
A., Pokorny Gy., Petri I. (SZOTE): 
posztere a HL A DRB1, DQB1 allél- 
frekvencia sajátosságait m utatta be 
hazai rheum atoid arthritises beteg
anyagon. RA-ban a DR4, DQA1 0301 
szenzitívnek, míg a DR5 protektívnek, 
JRA-ban a DR1, DQA1 0101, DQB1 
0501 allélek szenzitívnek bizonyultak. 
Kovács A., Endreffy E., Kovács L., 
Pokorny Gy. (SZOTE): Polymorphism 
of the HL A DRB1, DQA1 and DQB1 
haplotypes in Hungarian SLE patients 
cím m el a DR3 és DQB1 0201/2 allélok 
gyakoriságát, míg a DR4, DQA1 0301 
és DQB1 0302 allélok rezisztenciáját, 
negatív korrelációját igazolta.

A kongresszusi szervezők színes 
program ot állítottak össze, melyek kö
zül a melbourne-i állatkert élményszám
ba m enő példányai és a Great Ocean 
Road mentén tett felejthetetlen tenger
parti kirándulás kívánkoznak említésre.

A Szent-Györgyi Albert Orvos- 
tudom ányi Egyetem tudományos rek
torhelyettesének, prof. dr. Papp Gyula 
akadém ikus úrnak, valamint az ETT 
és OTKA Bizottságnak köszönjük 
anyagi tám ogatását kiutazásunkhoz.

László Aranka dr.
Kovács Attila dr.

A kórházi tudományos munka létjogo
sultsága és lehetősége napjainkban.
Kerekasztal-konferencia a Fővárosi 
Szent István Kórház Tudományos Bi
zottságának rendezésében (Budapest, 
Szent István Kórház, 1996. április 16.)

A rendezvény célja annak megvita
tása volt, hogy az egészségügy átala
kítási folyamata során anyagi és sze
m élyi gondokkal szembenézni kény
szerülő fekvőbeteg-gyógyintézetek -  
elsősorban a kórházak -  életében mi a 
helye ma a tudományos m unkának és 
m iként alakulnak annak feltételei.

A kerekasztal-megbeszélés résztve
vői a következők voltak: prof. dr. Bu
dai József (HIETE Fertőző és Trópusi 
Betegségek Tanszéke), prof. dr. Frenkl 
R óbert (MTE Egészségtudományi és 
Sportorvostani Tanszéke), dr. Harcos 
Péter (Szent Imre Kórház), prof. dr. 
Jánosi A ndrás (Szent János Kórház), 
dr. Jerm endy György (Bajcsy-Zsi- 
linszky Kórház), dr. Komoly Sámuel 
(Jahn Ferenc Kórház), prof. dr. Ribári 
O ttó (SOTE Fül-orr-gége Klinika),

prof. dr. Romics László akadém ikus 
(SOTE III. sz. Belklinika), dr. Torgyán 
Sándor (Újpesti Kórház). A konferen
cia elnöki és a kerekasztal-megbeszé
lés m oderátori tisztét prof. dr. Keller 
László (Szent István Kórház) látta el.

A konferenciát dr. Podhorányi 
György főigazgató főorvos nyitotta 
meg. Kifejtette, hogy számára a tudo
mányos m unka létjogosultsága mindig 
egyértelmű volt, hiszen e tevékenység 
szorosan összefügg a minőség iránti 
igénnyel és közvetve emeli a gyógyító 
munka színvonalát is, nem engedve 
rutinná szürkülni azt. Külön kiemelte, 
hogy m it jelent a tudományos m unka a 
fiatal orvosok fejlődése, látóköre szem
pontjából. Konkrét példákkal illuszt
rálta, hogy a kórház egyes osztályain 
miként vezetett a tudományos munka 
értékes és szervezetileg is elismert szak
mai profilok kialakításához. Végül alá
húzta, hogy az intézet vezetése az osz
tályok tudományos tevékenységét a le
hetőségekhez képest mindenkor segí
tette, egyben ígéretet tett további erőfe
szítésekre azért, hogy mindez a jövő
ben is folytatódjék.

A kerekasztal-megbeszélés a kórházi 
tudományos munka (a továbbiakban: 
k. t. m.) következő résztémáira terjedt 
ki: l.A  tém a aktualitása. -  2. Mit jelent a 
k. t. m. az abban részt vevő orvos, az osz
tály, az intézet és az orvostudomány 
szempontjából? -  3. A k. t. m. finanszí
rozásának intézeti és intézeten kívüli 
forrásai. -  4. A személyi feltételek ala
kulásának, a kollaborációs lehetőségek 
kihasználásának és a medikusoktatás
nak a jelentősége a k. t. m.-ban. -  5. 
Milyen témakörök ajánlhatók a k. t. m. 
számára? -  6. Mi a szerepe az osztály- 
vezető főorvosnak, a kórházi menedzs
mentnek, valamint a felettes szervek
nek és releváns testületeknek a k. t. m. 
ösztönzésében?

Az alábbiakban a résztém ák sor
rendjében következnek azok a főbb 
megállapítások, melyekben a konfe
rencia résztvevői -  esetenként hosz- 
szabb-rövidebb vita után -  a lényeget 
tekintve egyetértettek.

l .A  m oderátornak a vitát indító 
bevezetőjében a tudományos m unka 
általános („időtlen”) aktualitásáról és 
azon belül a megtárgyalandó téma 
konkrét (a jelen időszakban kiélező
dött) időszerűségéről elmondottak 
egyetértéssel találkoztak. Elhangzott a 
hozzászólásokban, hogy a tudományos 
munka presztízse manapság csökkent, 
jelentősége több oldalról megkérdője-
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lezetté vált. A kórházak finanszírozásá
nál nem veszik figyelembe, osztályve
zetői kinevezések kritériumai között a 
tudományos fokozat igényét helyen
ként a tudományos m unkában való jár
tasság kívánalma helyettesíti. A téma 
kapcsán vita alakult ki arról, hogy a 
tárgykör címében helyénvaló-e a tudo
mányos munka helyszínére utaló 
„kórházi” jelző. Végül is az kristá
lyosodott ki, hogy az alapvetően ku
tatási célú intézetek eltérő kategóriába 
tartozása evidens, a klinikák pedig, bár 
több szempontból a kórházakéhoz ha
sonló gondokkal küzdenek, mégis -  
lévén a kutatómunka feladatkörüknek 
szerves része és ebből eredően is a sze
mélyi és műszeres ellátásuk kedvezőbb 
-  a kórházaknál a tudományos munka 
tekintetében előnyösebb helyzetben 
vannak: a címben kifejezésre jutó meg
különböztetés tehát nem alaptalan.

2. A k. t. m. jelentősége az abban részt 
vevő orvosok számára legegyszerűb
ben a „ráfordítás és haszon” megközelí
tésben elemezhető. A mérleg egyik 
serpenyőjében tehát a tudományos 
m unkára fordított idő és energia (az 
alapvető napi feladatokon túlmenő 
többletmunka), valamint a közvetlen 
és közvetett anyagi áldozat (bizonyos 
dologi költségek, ill. a kutatóm unka 
m iatt elmaradó vagy korlátozott 
magánrendelés, másodállás) helyez
kedik el. A másik oldalra olyan, hosz- 
szabb távon feltétlenül túlsúlyba kerülő 
előnyök kerülnek, mint az orvos gon
dolkodásmódjának -  a betegágy mel
lett is érvényesülő -  kritikai irányú 
alakítása, a reális kutatás-tervezésnek, 
valamint publikációk elkészítésének 
(ezek tartalmi, szerkezeti, terjedelmi fe
gyelmének) az elsajátítása, valamely 
speciális szakterületen elmélyült is
meretanyag szerzése, késztetés a nyelv- 
tanulásra, az előadó- és vitakészség 
fejlesztése, a releváns szakirodalom 
nyomon követési és adattárolási m ód
szereinek gyakorlása és végül -  de nem 
utolsósorban -  az orvos szakmai 
jövőjének, előmenetelének megala
pozása. -  Mindazonáltal egyértelműen 
kifejezésre jutott a konferencián az is, 
hogy az értékes orvosi működésnek 
nem  conditio sine qua nonja a tudo
mányos munka, nem szabad tehát rá
erőltetni azokra, akiknek ilyen irányú 
érdeklődésük, késztetésük nincs.

Az osztályok gyógyító munkájának 
színvonalát előnyösen befolyásolja a 
tudományos tevékenység, s az abban 
részt vevők példája a többi orvos m ű

ködését is ilyen irányban ösztönzi. A 
tudományos témák művelésével is el
mélyített szakmai profilok működése 
nemcsak az osztályok színvonala, ha
nem az intézet szakmai és lakossági 
megítélése szempontjából is fontos: a 
kedvező image az erkölcsi értékén túl
menően a betegforgalom növelése ré
vén a teljesítményfinanszírozás rend
szerében az intézet számára anyagilag 
is hasznosulhat. -  Egyetértés m utatko
zott abban, hogy bizonyosfajta kutatási 
eredmények csak a fekvőbeteg-in
tézetekből -  köztük jelesen a kórházak
ból -  származhatnak, m ert ezekben a 
több szempontból (súlyosság, m ulti
morbiditás, diagnosztikai és terápiás 
problémák) sajátos beteganyag, a m a
gasan képzett és számos specialitást 
képviselő szakértelem, valamint a 
fejlett műszerezettség azonos helyen 
koncentrálódik. A k. t. m. eredményei 
tehát az orvostudomány szempontjából 
jelentősek, annak integráns, nem  pótol
ható részét képezik. (A m oderátor itt 
megemlítette, hogy az Orvosi Hetilap 
1995-ös dolgozatainak 43%-a -  első 
vagy társszerzői minőségben -  kórházi 
szerzőktől származott.)

3. A k. t. m. finanszírozásának tá r
sadalombiztosítási háttere, ill. speciális 
intézeti költségvetési rovata nincs. 
Mivel a kívánt beszerzések többnyire 
nem válnak el élesen a gyógyító tevé
kenység szükségleteitől, azokhoz kap
csolódva lehet a kutatási igények bi
zonyos részét is -  bár egyre szűköseb
ben -  kielégíteni. A lehetséges külső  
források között a gyógyszergyári 
szponzorálás, bérmunka (pl. szűrő- 
vizsgálatok) vállalása, valamint alapít
ványi, ill. pályázati lehetőségek kerül
tek szóba. Ez utóbbiakhoz alapkritéri
um, hogy legyenek felkészült, pá
lyázóképes orvosok az intézetben.

4. A résztvevők egyetértettek ab
ban, hogy a kórházi ágyak redukálá
sával járó orvoslétszám-csökkentés 
nehezíti a k. t. m. személyi feltételei
nek biztosítását. Az intézeten belüli és 
intézetek között kollaborációs lehető
ségek m inél szélesebb körű m egra
gadása -  amellett, hogy az interdisz
ciplináris, ill. határterületi tém ákban 
szakmailag kézenfekvő előnyökkel jár 
-  a személyi és műszeres adottságok 
gazdaságosabb kihasználását is jelen
ti. -  Lényeges, hogy a klinikus és az el
méleti kutató egyenrangú félként ve
gyen részt a munkában.

A k. t. m. és a medikusoktatás ösz- 
szefüggéseit tárgyalva megállapította

az értekezlet, hogy a tudom ányos 
m unkát is végző orvos m agasabb 
színvonalon oktat. A m edikusok egy
re igényesebbek: szám ukra a ttrak tí
vabb a kutatótevékenységet is folytató 
osztály. Egy-egy érdeklődő hallgató 
be is vonható valamelyik klinikai 
témába: ez nemcsak szám ára, hanem  
a m unka személyi feltételeinek javítá
sa szempontjából is hasznos.

5. Körvonalazódtak azok a témakö
rök, melyek a k. t. m. keretében kivált
képpen ajánlhatók, pl.: klinikai farm a
kológia, nyomon követéses prognoszti
kai vizsgálatok, részvétel multicent
rikus tanulmányokban, klinikai epide
miológiai felmérések, újabb diagnosz
tikai és terápiás eljárások, kockázati 
tényezők, rehabilitációs program ok, 
kazuisztikai és klinikopatológiai fel
dolgozások, szűrővizsgálatok, nosoco- 
mialis fertőzések, eü. informatikai ta 
nulmányok.

Elhangzott a témához kapcsolódva, 
hogy az utóbbi időben m egszaporod
tak a kórházakban a gyógyszergyári 
(gyógyszerismertető) rendezvények: 
ezek hasznos továbbképző fórum ok, 
számarányukat azonban úgy célszerű 
alakítani, hogy az intézet saját tudo 
mányos programjai ne szoruljanak 
háttérbe.

6. Az osztályvezető főorvosok szerepe 
a k. t. m.-ban -  a témaválasztás, a meg
tervezés, a kollaborációk kialakítása, a 
munkatársak bevonása és ösztönzése 
(esetleg tudományos fokozat megszer
zése felé irányítása) révén -  meg
határozó jelentőségű. -  A kórházi me
nedzsment anyagi és erkölcsi tám oga
tása (a tudományos munka elismerése 
az intézet értékrendjében, pályázatok 
kiírása, hozzájárulás a kutatási költ
ségek és kongresszusi részvétel finan
szírozásához, ilyen célú rendkívüli sza
badság engedélyezése) ugyancsak alap
vető feltétele az eredményes k. t. m.- 
nak. Természetesen azok a tém ák 
érdemelnek támogatást, amelyeknek a 
célkitűzése reális, megvan hozzájuk a 
szellemi kapacitás és többé-kevésbé 
adott, ill. financiálisán vagy szervezés
sel megoldható a szükséges műsze
rezettség. Felmerült a megbeszélésen, 
hogy a tudományos munkának vala
milyen -  ez idáig még kidolgozatlan -  
formában helyet kellene kapnia az osz
tályok teljesítményének minőségi m u
tatói között is. Hasonló szemlélettel 
kellene kezelniük a kérdést a felettes 
egészségügyi szerveknek és releváns 
testületeknek is: ne tekintsék a k. t. m .-t
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luxusnak. Esetleg az akkreditációs 
rendszerbe beépíthető volna a tudo
mányos m unka is.

A kerekasztal-megbeszélést köve
tően a hallgatóság aktív részvételével 
folytatódott a vita. Felmerült az igény, 
hogy az egészségügyi intézményeket 
tegyék érdekeltté a tudományos munka 
végzésében. Ismételten szóba került az 
impakt faktornak  már a kerekasztalvi- 
tában is felmerült -  bár nem szorosan a 
tárgykörbe tartozó, de attól korántsem 
független -  kérdése: mivel a magyar

szakfolyóiratoknak gyakorlatilag nincs 
impakt faktoruk, a tudományos munka 
megítélésében, pályázatok elbírálásá
ban m ódot kellene találni a hazai szak- 
irodalomban megjelent közlemények 
valamilyen formában való figyelem- 
bevételére, elismerésére is.

Zárszavában a konferencia elnöke 
összefoglalta a főbb konklúziókat. Kü
lönösen azt emelte ki, hogy a kórházak
ban a tudományos munkát a nehéz idő
szakokban is folytatni kell, m ert értel
me és értéke hosszabb távon kétségbe

vonhatatlan az abban részt vevő orvo
sok többrétű fejlődése, az osztályok 
gyógyító tevékenységének színvonala, 
az intézetek külső (szakmai és társadal
mi) megítélése és az orvostudomány 
szempontjából egyaránt. Befejezésül rá
mutatott arra, hogy a konferenciának 
nem lehetett feladata konkrét határoza
tok vagy ajánlások megfogalmazása, de 
ha az elhangzottakat mindenki a saját 
területén képviselni és megvalósítani 
igyekszik, úgy az értekezlet elérte célját.

Dömötör András dr.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Lombay Béla dr. (szerk.): 1996 year book of 
PR. Current problems in pediatric radiolo
gy. Borsod County Teaching Hospital, 
Miskolc.

Az évkönyv a neves magyar gyermekradioló
gus, Lombay Béla által szerkesztett sorozat 
nyolcadik kötete. A sorozat eredeti célkitűzése 
volt, hogy a hazai gyermekradiológia számára 
külföld felé nyitott publikálási lehetőséget biz
tosítson. A jelen kötet ékes bizonyítéka ezen 
nemes törekvés eredményességének, tükre an
nak a számos területen folytatott értékes 
tevékenységnek, melyet szerkesztője kifejtett 
az elmúlt évtizedben a hazai gyermekradioló
gia érdekében.

Bevezetőben Gyarmati János emlékezik 
meg a miskolci Diagnosztikai Képalkotó 
Intézet 10 éves fennállásáról. Ezt követik tema
tikus csoportosításban a tudományos dolgo
zatok a rachitis ultrahang-diagnosztikájáról, a 
csecsemő légmell röntgentüneteiről, neuro
blastoma agyi áttételeiről, az agyi keringés 
változásairól asphyxiás újszülöttben, bakteriá
lis vegetációról az agykamrában, spirál-CT al
kalmazásáról újszülöttkorban, lymphoid 
leukémia mellett kialakult aspergillosisról, a 
tüdő bronchogen cystájának diagnosztikai 
problémáiról, congenitalis cysticus adenoma
toid malformatióról a tüdőben, idült granulo- 
matosisról a májban, csecsemőkori máj-he- 
mangioepitheliomáról, újszülött és csecsemő 
normál petefészkének ultrahangképéről, ge- 
nitographiáról interszexuális állapotok korai 
tisztázására, percutan vesebiopsia szövőd
ményeinek képi diagnosztikájáról, a vese mul
tilocularis cystáiról. A spektrum tehát ugyan
csak széles, érdekes és aktuális kérdéseket ölel 
fel. A közleményekben örvendetes módon 
képviselve vannak a legkorszerűbb képalkotó 
eljárások, módot adva ezek lehetőségeinek 
összehasonlítására az egyes kórképekben.

Érdekes megnézni, honnan származnak a 
tanulmányok: 7 Miskolc, 2 Heim Pál 
Gyermekkórház, 2-2 Budapest I. és II. sz. 
Gyermekklinika, 1 Childrens Hospital Cin
cinnati, 1 Santa Maria Hospital, Lisszabon. 
Az évkönyv tehát összefogja a jelentős hazai 
gyermekintézmények radiológusait, és pub
likálnak benne rangos külföldi intézetek 
szakemberei is.

Végül a hírek között olvashatunk egyebek 
mellett beszámolót az 1995-ös würzburgi 
gyermekradiológiai és a „Szentendre ’95” 
gyermekradiológiai szimpóziumról, a ma
gyar gyermekradiológia fejlődése érdekében 
létrehozott alapítványról. A kötetet az év
könyv eddig megjelent 8 részének bibliográ
fiája zárja.

Hasznos, értékes kiadvány, olvasását 
nemcsak gyermekradiológusok, hanem ra
diológusok és gyermekorvosok részére csak 
ajánlani tudom.

Laczay András dr.

Krantz, H. N. J.-Weszprémi István: Bá
bamesterségre tanító könyv, Debrecen, 1766 
(1994).

A modern reprint eljárások jóvoltából a múlt 
hazai orvosirodalmánák mind több értéke 
töri át azt az üvegfalat, amely oly féltve őrzi a 
muzeális könyveket. Az üvegfal áttörése 
Lampé László és Szállási Árpád érdeme, ők 
bábáskodtak a sikerült hasonmás kiadás 
óhajtva várt megszületésénél. A finom ara- 
nyozású, kisalakú kötet az ovostörténész, mű
gyűjtő Szállási Árpád könyvtárából való. A 
bevezető sorokat Lampé László, a Magyar 
Nőorvos Társaság 25. Nagygyűlésének elnöke 
kiadóként írta. Nem kell hangsúlyozni, hogy a 
közös lelkesedés mellett a közös áldozat- 
készségnek is milyen nagynak kellett lennie 
ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozás sikerüljön.

A bevezetőből megtudjuk, hogy a fordítás 
alapjául szolgáló mű, Krantz tanár bábakönyve 
G. van Swieten udvari főorvos ösztönzésére 
íródott 155 oldalon. A fordítás, mint Szállási 
Árpád hangsúlyozza, inkább magyarítás, mert 
„nemcsak a nyelv szép szövetébe, hanem a tar
talmat kifejező mintázatba is szőtt egy kis ha
zai szint”. W. Smellie korának angolsága a 
XVIII. századi Debrecen ízes nyelvén szólal 
meg. Emeli a könyv érdekességét, használ
hatóságát, hogy a szerző függelékül a kor két 
nagy szülésze, Heister és Deventer munkájából 
vett át ábrákat és azokat magyaráztokkal egé
szítette ki. így lett a szöveg két oldallal hosz- 
szabb és 17 ábrával gazdagabb. Két és fél 
oldalas toldalék a bábák kötelességét tartal
mazza. A vállalkozás gazdái joggal hangsúlyoz

zák, hogy az első magyar bábakönyv ma is 
érdemes az elolvasásra. Lampé professzor 
kiemeli a különleges élményt, amit a könyv 
nyelvezete, szóhasználata kelt az olvasóban. „A 
szavak és szakkifejezések 250 év előtti hasz
nálata tükrözi gyönyörű anyanyelvűnk gaz
dagságát és minden szépségét, ugyanakkor 
lehetőséget ad nyelvünk fejlődésének tanul
mányozására is.” Igazat kell adnunk e nézetnek 
és különösen értékelnünk kell az anatómiai el
nevezések, a magyaros, latinos alakok kifejező 
váltakozását. De az is igaz, hogy információk 
szempontjából is értékelni kell a művet. 
Heisterre, Deventerre nemcsak hivatkozik a 
mű szerzője, de jellemzi is őket, olykor pedig 
mintha ellentmondana nekik. Érdeklődéssel 
figyeltünk fel a könyvben Siegemundea Bába 
Asszony nevének említésére, aki nem más, 
mint Justine Siegemundin (1648-1705) a híres, 
német autodidakta bába, akinek műfogásai 
olykor nehéz esetekben is beváltak és akinek 
tevékenységét egy frankfurti orvostestület 
jóváhagyta. Hiányos volna méltatásunk, ha 
nem emlékeztetnénk rá, hogy könyvészeti 
szempontból nem egyszerű kuriózum a ha
sonmás kiadás. Orvostörténeti értéke mellett 
könyvészeti szenzáció. A 400 éves debreceni 
(Alföldi) nyomdában készült, amelynek elődje 
volt a Margitai István-féle nyomda. Amikor a 
reprint mai mestere, Biró László tipográfus a 
munkálatokhoz látva az eredeti kiadást kézbe 
vette -  mint Lampé profeszszor írja -, így kiál
tott fel „...hiszen ez a mi könyvünk”, jelezve 
azt, hogy a borító díszítőelemei, az iniciálék, a 
betűk jellemzőek az ősi debreceni nyomdára. 
Az új információk özöne -  erre jól mutat rá a 
könyv előszava -  olykor nyomasztóan hat, így 
szinte megkönnyebbülés és felüdülés a régi ko
rok alkotásai közt szemlélődni. „Elődeink 
munkásságának és kiemelkedő eredményei
nek ismerete nemcsak kegyeletből és tisztelet
ből fakadó kötelességünk. Mindaz, ami tudá
sukból, szakmai ismereteikből megmaradt, 
alapját képezi mai szemléletünk kialakulásá
nak. -  Önmagát is megbecsüli az a szakmai 
közösség,amely számon tartja saját történetét, 
a nagy elődök munkásságát és erőt merít azok
ból, épít azokra.”

Igazuk van a kis könyv hasonmás kiadása 
mai útrabocsátóinak. Szavuk megható kife
jezése az ovostörténelem iránti elkötele
zettségnek. Annak a buzgalomnak, amely 
Debrecent az orvos- és művelődéstörténet 
művelésének virágzó központjává tette.

Hídvégi Jenő
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 m ájusában törzskönyvezett gyógyszerkészítm ények  (IV. rész)

EXAC YL filmtabletta;
EXACYL ivóoldat;
EXACYL injekció

Hatóanyaga, a tranexaminsav, a plasmin fibrinolitikus aktivitá
sának gátlásán keresztül fejti ki antihaemorrhagiás hatását. A 
tranexaminsav és a plasminogen komplexet képez; ez a kötés 
fennmarad a plasminogen-plasmin transformatiót követően is. 
A tranexaminsavhoz kötődött plasmin fibrinre kifejtett hatása 
jelentősen csökkent a szabad plasminéhoz képest.

Kimutatták, hogy in vivo a nagy dózisú tranexaminsav 
gátolja a complement rendszer aktiválódását is.

Orális adagolás esetén (20 mg/ttkg) a felszívódás gyors, a 
plazma-csúcskoncentráció a 2. és a 3. óra között alakul ki és a 6. 
órában nullára csökken.

ív. (500 mg) beadását követően a plazma-csúcskoncentráció 
azonnal kialakul, és a 6. órára csökken nullára.

Felezési idő -  intravénás alkalmazás esetén -  3 óra.
Eloszlik a szövetekben és később a liquorban is megjelenik.
Disztribúciós térfogata a testtömeg 33%-a.
Eliminatiós felezési ideje kb. 1 óra. A beadott dózis 90%-a 

változatlan formában választódik ki a vizelettel az első 12 
órában (glomerulus filtratióval, tubularis reabsorptio nélkül).

Hatóanyag: 500 mg acidum tranexamicum -  filmtablet
tánként; 1000 mg acidum tranexamicum -  10 ml oldatban am
pullánként (ivóoldat); 500 mg acidum tranexamicum -  5 ml ol
datban ampullánként (injekció).

Javallatok:
Generalizált fokozott fibrinolysis következtében kialakult 

heveny vérzés (iv. és per os).
Fibrinolitikus kezelés során fellépő heveny vérzés (iv. és per 

os).
Helyi fibrinolysis okozta heveny vérzések, mint:
-  menorrhagia és metrorrhagia (per os: tabletta, ivóampulla);
-  gastrointestinalis haemorrhagia (per os: tabletta, ivóoldat);
-  vizeletkiválasztó rendszer alsó szakaszából származó 

haemorrhagia (per os: tabletta, ivóoldat);
-  fül-orr-gégészeti műtétek vérzései (iv. és per os);
-  adenoidectomia,
-  tonsillectomia,
-  epistaxis.
Ellenjavallatok:
-  Thromboemboliás kórképek.
-  Terápiás intravascularis thrombotisatio (aktív).
-  Consumptiós coagulopathia miatti secundaer fibrinoliti

kus állapotok.
-  Súlyos vesekárosodás (accumulatio veszélye).
-  Disseminált intravascularis coagulatio.
-  Terhesség (biztonságossága nem bizonyított).
-  Hatóanyag iránti túlérzékenység.
Adagolás és alkalmazás módja
Alkalmazás módja:
Ív. nagyon lassú injekcióban vagy per os (tabletta, ivóoldat) 

alkalmazható.
Adagolás:
A napi dózis és a kezelés időtartama az indikációtól füg

gően széles határok között mozog.
1. Normál veseműködés esetén
a) Gyermekeknek: általában az adag 20 mg/ttkg/nap 2-3 rész

re osztva (1. táblázat).
b) Felnőtteknek: általában a napi adag 2-4 g 2-3 részre oszt

va (2. táblázat).

2. Beszűkült vesefunkció esetén
Felnőtteknek: a Se-kreatinin értékétől függően: (3. táblá

zat).
a) 120-250 pmol/1 Se-kreatinin-érték mellett 10 mg/ttkg 2- 

szer naponta
b) 250-500 pmol/1 Se-kreatinin-érték mellett 10 mg/ttkg 1- 

szer naponta
c) 500 pmol/1 Se-kreatinin-érték mellett 10 mg/ttkg 48 órán

ként.

1. táblázat: Gyermekeknek -  normál veseműködés esetén na
ponta adható gyógyszermennyiség 20 mg/ttkg/nap, 2-3 részre 
osztva

Testtömeg Napi dózis 

(mg)
kg 2-3 részre osztva

Tabletta 
(500mg-os) 
mennyiség: 

2-3 részre osztva

Injekció
(500 mg/5 ml-es) 

mennyiség: 
2-3 részre osztva

5 100 _ 1 ml
10 200 0,5 db 2 ml
15 300 0,5 db . 3 ml
20 400 ld b 4 ml
25 500 ld b 5 ml
30 600 ld b 6 ml
35 700 1,5 db 7 ml

2. táblázat: Felnőtteknek -  normál veseműködés esetén napon
ta adható gyógyszermennyiség

Napi Tabletta Ivóoldat Injekció
dózis (500mg-os) (1000 mg/ml-es) (500 mg/5 ml-es)

2-3 részre mennyiség: mennyiség: mennyiség:
osztva 2-3 részre osztva 2-3 részre osztva 2-3 részre osztva

2-4 g 4-8 db 20-40 ml 20-40 ml

3. táblázat: Felnőtteknek -  beszűkült vesefunkció esetén adható 
gyógyszermennyiség

a) 120-250 pmol/l Se-kreatinin-érték mellett: 10 mg/ttkg 
naponta 2-szer

Test Napi dózis Tabletta Ivóóldat Injekció
tömeg (500mg-os) (1000 mg/10 ml-es) (500 mg/5 ml-es)

(mg) mennyiség: mennyiség: mennyiség:
kg naponta naponta naponta

2 részre 2 részre 2 részre 2 részre
osztva osztva osztva osztva

40 800 1,5 db 8 ml 8 ml
50 1000 2 db 10 ml 10 ml
60 1200 2,5 db 12 ml 12 ml
70 1400 3 db 14 ml 14 ml
80 1600 3 db 16 ml 16 ml
90 1800 3,5 db 18 ml 18 ml

100 2000 4 db 20 ml 20 ml
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b) 250-500 pmol/l Se-kreatinin-érték mellett: 10 mg/ttkg 
naponta 1-szer

Test Napi dózis Tabletta Ivóoldat Injekció
tömeg (500 mg-os) (1000 mg/10 ml-es) (500 mg/5 ml-es)

kg (mg) mennyiség: mennyiség: mennyiség:
naponta naponta naponta naponta
egyszer egyszer egyszer egyszer

40 400 1 db 4 ml 4 ml
50 500 1 db 5 ml 5 ml
60 600 1 db 6 ml 6 ml
70 700 1,5 db 7 ml 7 ml
80 . 800 1,5 db 8 ml 8 ml
90 900 2 db 9 ml 9 ml

100 1000 2 db 10 ml 10 ml

c) 500 umol/l S e-k rea tin in -é rték  m ellett: 10 m g /ttk g  48
óránként

Test Dózis Tabletta Ivóoldat Injekció
tömeg (500 mg-os) (1000 mg/10 ml-es) (500 mg/5 ml-es)

kg (mg) mennyiség: mennyiség: mennyiség:
48 óránként 48 óránként 48 óránként 48 óránként

40 400 1 db 4 ml 4 ml
50 500 1 db 5 ml 5 ml
60 600 ldb 6 ml 6 ml
70 700 1,5 db 7 ml 7 ml
80 800 1,5 db 8 ml 8 ml
90 900 2 db 9 ml 9 ml
100 1000 2 db 10 ml 10 ml

Mellékhatások. Ritkán: szédülés, hányinger, hányás, gyen
geség, hypotonia (különösen, ha az intravénás injekciót túl 
gyorsan adják) előfordulhat. Nagyon ritkán: allergiás bőrkiütés 
jelentkezhet.

Gyógyszerkölcsönhatások
-  Ösztrogéntartalmú orális fogamzásgátlókkal és egyéb 

ösztrogénkészítményekkel történő együttes alkalmazás esetén 
a thrombosis kialakulásának kockázata nő.

-  Thrombolyticumokkal (urokináz, sztreptokináz) nem 
szabad a tranexaminsavat szimultán adagolni (antagonista ha
tás miatt).

-  IX-es faktor komplexszel történő együttes alkalmazás 
esetén a thromboticus szövődmények kockázata nő. (A IX. fak
tor komplex alkalmazását követő 8 óra múlva adható a tranex- 
aminsav).

-  Az etamsylat in vitro enyhén csökkenti a tranexaminsav 
aktivitását a lysisidő megrövidítése révén.

-  A Ki-vitamin és a tiemonium metilszulfát mérsékelten 
fokozza a tranexaminsav hatását, a lysisidő megnyújtásával.

-  Kerülni kell a tranexaminsav együttes parenterális adago
lását színelváltozás vagy precipitatumképződés kockázata 
miatt:

-  bizonyos hypertensiv szerekkel (noradrenalin, desoxy- 
epinefrin hydrochlorid, metaraminol),

-  benzilpenicillinekkel, tetracyclinekkel,
-  dipyridamollal,
-  diazepammal.
Figyelmeztetés. Beszűkült vesefunkció esetén a tranexa

minsav dózisát -  az accumulatio kockázata miatt -  a szérum- 
kreatininszinthez igazodva csökkenteni kell (1. Adagolást).

Az injekció alkalmazási módja: nagyon lassan kell beadni. 
Intramuscularisan nem adható.

Renalis eredetű haematuria esetén fennáll a mechanikus 
anuria veszélye (ureteralis alvadékképződés következtében).

Ha thromboemboliás szövődmény lép fel, a kezelést abba kell 
hagyni.

Terhesség: A tranexaminsav átjut a placentán, de -  állatkí
sérletek alapján -  teratogen hatása nincs; emberre vonatkozó 
kockázati adatok nem ismeretesek, ezért terhességben nem ad
ható.

Szoptatás: A tranexaminsav kis mennyiségben (a plazma
koncentráció 1%-a) megjelenik az anyatejben; biztonsági okok
ból szoptatás alatt adása nem ajánlott.

Az ivóoldat ampullája öntörő. Az ampulla egyik végét ruhá
val megfogva gyors mozdulattal le kell törni, majd az ampullát 
megfordítva a pohár fölé kell tartani. Ezt követően az ampulla 
másik végét ruhával megfogva szintén gyors mozdulattal le kell 
törni.

Túladagolás: Széles terápiás tartományú szer, specifikus 
túladagolási tünetei nincsenek.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: + Csak vényre redelhető -  „Sz” jelzés.
Csomagolás: 20 tabl. (500 mg); 5 x 10 ml ivóoldat (1000 

mg/10 ml-es) ampullában;
5 x 5 ml injekció (500 mg/5 ml-es).

AMOKSIKLAV 375 mg tabletta;
AMOKSIKLAV 625 mg tabletta;
AMOKSIKLAV szuszpenzió;
AMOKSIKLAV forte szuszpenzió

Az Amoksiklav az amoxicillin és klavulánsav kombinációja. Az 
amoxicillin széles spektrumú, baktericid hatású félszintetikus 
penicillinszármazék. A klavulánsav irreverzíbilis hatású béta- 
laktamáz-gátló, az amoxicillint azáltal védi meg a lebomlástól, 
hogy az enzimekkel stabil inaktív komplexeket képez.

Az Amoksiklav széles hatásspektrumú készítmény. Haté
kony az amoxicillinérzékeny mikroorganizmusokkal, és olyan 
patogénekkel szemben is, melyek béta-laktamáz-termelésük 
következtében amoxicillinrezisztensek.

Az Amoksiklav hatékony az alábbi kórokozók ellen:
Gram-pozitívok: penicillinérzékeny és penicillinrezisztens 

Staphylococcusok, Streptococcusok; anaerob: Clostridium 
fajok, Peptococcus és Peptostreptococcus fajok.

Gram-negatívok: béta-laktamáz-termelő és nem termelő 
Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, Escherichia 
coli, Proteus vulgaris, Neisseria gonorrhoeae, Legionella fajok, 
Klebsiella fajok, Salmonella fajok, Shigella fajok; anaerobok: 
Bacteroides fajok.

Részben vagy teljesen rezisztensek az Amoksiklawal szem
ben:

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Serratia, Proteus 
rettgeri, Proteus morganii, Providencia, meticillin-rezisztens 
Staphylococcusok, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia.

Szájon át történő alkalmazásakor az Amoksiklav mindkét 
komponense jól felszívódik. A felszívódás mértékét az elfo
gyasztott étel nem befolyásolja.

Az amoxicillin és a klavulánsav alapvető farmakokinetikai 
jellemzői hasonlóak. A legmagasabb szérumszintet kb. a bevé
telt követően 1 órával érik el. Az Amoksiklav felezési ideje kb. 
60-80 perc. Az amoxicillin biohasznosulása kb. 90, a klavulán- 
savé kb. 70%.

Az amoxicillin mintegy 70, a klavulánsav 50%-a a vizelettel 
választódik ki.

Károsodott vesefunkciójú betegekben lassul az Amoksiklav 
kiválasztása, így a vérben a vesefunkció csökkenésének arányá
ban kumulálódik.

Hatóanyag: Amoksiklav 375 mg talbetta: 250 mg amoxicilli- 
num (amoxicillinum trihydricum formájában) és 125 mg aci
dum clavulanicum (kálium klavulanicum formájában) tablet
tánként.

Amoksiklav 625 mg tabletta: 500 mg amoxicillinum (amoxi
cillinum trihydricum formájában) és 125 mg acidum clavulan
icum (kálium klavulanicum formájában) tablettánként

Amoksiklav szuszpenzió: 125 mg amoxicillinum (amoxi
cillinum trihydricum formájában) és 31,25 mg acidum clavu
lanicum (kálium klavulanicum formájában) van 5 ml szusz
penzióban.

Amoksiklav forte szuszpenzió: 250 mg amoxicillinum 
(amoxicillinum trihydricum formájában) és 62,5 mg acidum 
clavulanicum (kálium klavulanicum formájában) van 5 ml 
szuszpenzióban.

Javallatok: Amoksiklav-érzékeny mikroorganizmusok okoz
ta fertőzések;

-  alsó és felső légúti fertőzések,
-  otitis media, sinusitis,
-  húgy-ivarszervi fertőzések,
-  bőr- és lágyrész-fertőzések,
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-  gastrointestinalis fertőzések,
- műtét utáni fertőzések.
Ellenjavallatok: A penicillin csoportba tartozó antibiotiku

mokkal szembeni túlérzékenység.
Mononucleosis infectiosa és lymhoid leukaemia (fokozott 

exanthema veszély).
Adagolás: Felnőttek és 12 év feletti gyermekek szokásos 

adagja: naponta 3-szor 1 db 375 mg-os tabletta. Súlyos fertőzés 
esetén naponta 3-szor 1 db 625 mg-os tabletta.

7-12 év közötti gyermekeknek: napi 3-szor 10 ml szuszpen
zió vagy napi 3-szor 5 ml forte szuszpenzió.

2-7 év közötti gyermekeknek: napi 3-szor 5 ml szuszpenzió.
9 hó-2 év közötti gyermekeknek: napi 3-szor 2,5 ml 

szuszpenzió.
0-9 hó közötti gyermekeknek: ennek a korcsoportnak jelen

leg nincs megfelelő orális készítmény.
A gyermekeknek adható adagot pontosan testtömegkg-on- 

ként kell megállapítani. Szokásos adagja a fertőzés súlyosságá
tól függően 20-40 mg/ttkg (amoxicillinre számolva) naponta, 
három egyenlő adagra elosztva.

Súlyos vesekárosodás esetén (kreatinin clearance 10-30 
ml/perc) az adagot csökkenteni kell, vagy az egyes adagolások 
közti időt 12-18 órában kell megállapítani.

Adagolás károsodott veseműködés esetén:

Kreatinin clearance érték
>30 ml/perc 10-30 ml/perc <10 ml/perc

Felnőtt átlagos adag 12 óránként 
375-750 mg

12 óránként 
max. 375 mg

Gyermekek: az adagolás ennek megfelelően csökkentendő.
Streptococcus fertőzés esetén a terápiát 10 napon túl kell 

folytatni.
A kezelést 14 napon túl csak újabb orvosi vizsgálatot 

követően, különösen indokolt esetben lehet folytatni.
A szuszpenziók elkészítése:
Szuszpenzió: A porhoz két részletben 86 ml vizet kell adni és 

erősen össze kell rázni. Célszerű az üveget 2/3-ig, azaz a címkén 
lévő vonalig feltölteni, összerázni, majd végül az üvegen lévő vo
nalig további vízmennyiséggel ismét feltölteni és újra összerázni.

Forte szuszpenzió: a porhoz két részletben 85 ml vizet kell 
adni és erősen össze kell rázni. Célszerű az üveget 2/3-ig, azaz a 
címkén lévő vonalig feltölteni, összerázni, majd végül az üvegen 
lévő vonalig további vízmennyiséggel ismét feltölteni és újra 
összerázni.

Használat előtt jól fel kell rázni minden alkalommal.
Mellékhatások: A mellékhatások általában enyhék.
Leggyakrabban emésztési zavarok lépnek fel (hányinger, 

hányás, hasmenés). A tünetek mérsékelhetők, ha a gyógyszert 
az étkezés elején veszik be.

Tartós hasmenés esetén pseudomembranosus colitis gya
núja merül fel, ezért a kezelést azonnal abba kell hagyni.

Előfordulhatnak urticariform és morbilliform bőrkiütések, 
angioneurotikus oedema, ilyenkor az Amoksiklav-kezelést azon
nal abba kell hagyni.

Egyéb túlérzékenységi reakciók;
Előfordulhatnak súlyos bőrreakciók, Lyell-szindróma, 

Stevens-Johnson-szindróma, továbbá interstitialis nephritis, 
gége-oedema, szérumbetegség, vasculitis, anaphylaxiás shock.

Létrejöhet feltehetően túlérzékenységi reakcióként reverzi
bilis leukopenia, agranulocytosis. A kezelés alatt emelkedhet a 
SGOT- és SGPT-szint. Ritkán előfordulhat átmeneti hepatitis és 
cholestaticus icterus. Tartós antibiotikum-kezelés következté
ben kialakulhat soor, vulvovaginitis, illetve pseudomonas felül- 
fertőződés.

Gyógyszerkölcsönhatások:
-  bakteriosztatikus kemoterapeutikumokkal (a készítmény 

antibakteriális hatása gyengülhet];
-  digoxinnal (a digoxin felszívódás növekedhet];
-  diuretikumokkal (amoxicillin szérumszint csökkenése 

fordulhat elő);
-  allopurinollal (allergiás bőrkiütések előfordulási gyakori

sága nagyobb);

-  probeneciddel (csökken az amoxicillin kiválasztása);
-  vérzéscsökkentő szerek (vérzéshajlam erősödhet);
-  fogamzásgátló tabletták egyidejű szedésekor csökken a 

kontraceptívumok hatása.
Figyelmeztetés: az Amoksiklav csak fokozott óvatossággal 

adható olyan betegeknek, akiknek anamnesisében allergiás tü
netek szerepelnek.

Terhesség alatt az Amoksiklav kizárólag az előny/kockázat 
alapos mérlegelésével adható.

Az amoxicillin kiválasztódik az anyatejbe, ezért szoptatás
kor csak különösen indokolt esetben, fokozott óvatossággal ad
ható; adása esetén a szoptatást ajánlott felfüggeszteni.

Amoksiklav-kezelés alatt a nem enzimatikus módszerrel 
végzett vizeletcukor-meghatározás és az urobilinogén-megha- 
tározás álpozitív eredményt adhat.

Hosszan tartó kezelés esetén a máj- és vesefunkciót, vala
mint a vérképet ellenőrizni kell.

Túladagolás:
Specifikus antidotuma nincs. A vérkeringésből haemodia- 

lysissel távolítható el.
Eltartása: szobahőmérsékleten 25 °C alatt, száraz helyen.
Az elkészített szuszpenziót hűtőben kell tartani és 7 napon 

belül fel kell használni.
Megjegyzés: * Csak vényre rendelhető.
Csomagolás:
15 db 375 mg-os tabletta
16 db 625 mg-os tabletta
Por üvegben 100 ml szuszpenzióhoz.
Por üvegben 100 ml forte szuszpenzióhoz.

HALIXOL 30 mg tabletta;
HALIXOL szirup

A Halixol-készítmények hatóanyaga, az ambroxol a benzylamin 
szerkezetű mukolitikumok közé tartozik, a bromhexin meta- 
bolitja.

Az ambroxol hatására a nyákelválasztó sejtekben fokozódik 
a lizoszómák képzése és a hidrolitikus enzimek aktivitása, ami 
a bronchiális váladék savanyú mukopoliszacharidákból álló 
rostjainak lebontásához vezet. Egyúttal a szerózus mirigysejtek 
stimulálódnak, így kisebb viszkozitású nyák képződik. A lég
utak gyulladásos megbetegedéseiben az ambroxol fokozza a 
surfactant képződést.

Az ambroxol a bélből csaknem teljesen felszívódik, 80%-a 
kötődik a plazmafehérjékhez. A májban nagymértékű first- 
pass metabolizmuson megy át. Az orális dózis biológiai fel
használhatósága megközelítőleg 60%-a az intravénásnak. Az 
ambroxol közvetlen vagy oxidációt követő glukuronid-kon- 
jugáció után mintegy 90%-ban a vizelettel választódik ki.

Állatokon végzett vizsgálatok szerint az ambroxol a placen- 
tán átjut és a magzati plazmaszint 2-4-szer magasabb koncent
rációt ér el, mint az anyaállatoknál.

A tejben és liquorban is kimutatható.
Hatóanyag: 30 mg ambroxolium chloratum tablettánként, ill. 

300 mg ambroxolium chloratum 100 ml szirupban -  üvegenként.
5 ml szirup 15 mg ambroxolium chloratumot tartalmaz.
Segédanyag: A szirup szorbit és nátrium-ciklamát édesítő

szert, valamint nátrium-benzoát konzerválószert tartalmaz.
Javallatok: Kórosan sűrű nyáktermeléssel járó akut és 

krónikus obstruktiv légúti megbetegedések, mint például asth
ma bronchiale, bronchitis, bronchiectasia. A nyákoldás elősegí
tése az orr-garat üreg gyulladásaiban.

Ellenjavallatok: Ambroxol- és brómhexin iránti túlérzékeny
ség. A gastrointestinalis traktus fekélyes megbetegedései. Ter
hesség és szoptatás időszaka.

Adagolás. Tabletta: Felnőtteknek és 12 éven felüli gyerme
keknek: a kezelés eső 2-3 napján naponta 3-szor 1, majd a to
vábbi napokon naponta 2-szer 1 vagy 3-szor lh  tabletta.

Gyermekeknek 5-12 éves kor között naponta 2-3-szor 'h  
tabletta.

Szirup. Felnőtteknek: A kezelés első 2-3 napján naponta 3- 
szor 10 ml, majd további napokon naponta 2-szer 10 ml, vagy 
naponta 3-szor 5 ml.

Gyermekeknek:
2 éves kor alatt naponta 2-szer 2,5 ml,
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2-5 éves korban 3-szor 2,5 ml,
5-12 éves korban naponta 2-3-szor 5 ml.
A szirup adagjainak kimérésére a dobozban elhelyezett 

adagolómérce szolgál.
A készítményeket étkezések után, bőséges folyadékkal cél

szerű bevenni. A bőséges folyadék bevitele elősegíti az ambro- 
xol nyákoldó hatását.

Súlyos veseelégtelenség esetén az adagot le kell csökkenteni, 
ill. a dózis intervallumot meg kell hosszabbítani (1. Figyelmez
tetést is).

Mellékhatások: Ritkán gyengeség, fejfájás, hasmenés, há
nyás, gyomorpanaszok és bőrkiütés.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ajánlatos a Halixol készít
ményekkel egyidejűleg köhögéscsillapítót (pl. kodeint) is adni, 
mert az gátolja az ambroxol által elfolyósított nyák kiköhö
gését.

Egyes antibiotikumokkal együtt adva (amoxicillin, cefuro- 
xim, erithromycin, doxycyclin) fokozza az antibiotikumok pe
netrációját a bronchialis szekrétumba.

Figyelmeztetés: Alkalmazása során gondolni kell az esetle
ges túlérzékenységi reakciókra is.

Súlyos vesefunkció-zavarok esetén az ambroxol eliminációs 
felezési ideje meghosszabbodik.

A hörgők motorikus tevékenységének zavarai, ill. nagyobb 
váladékmennyiség képződése esetén a váladékpangás veszélye 
miatt csak fokozott óvatossággal szabad alkalmazni.

A szirup cukorpótló anyagokat, szorbitot és nátrium-cikla- 
mátot tartalmaz, így cukorbetegek számára is alkalmas.

Cukorbetegeknek figyelembe kell venni a szirup szorbit- 
tartalmát (1,2 g szorbit/5 ml szirup).

A készítmény alkoholt nem tartalmaz.
Túladagolás: Az akut túladagolás lehetséges tünetei nausea, 

vomitus, diarrhoe és egyéb gastrointestinalis zavarok.
Túladagolás esetén az első tennivaló a hánytatás és esetleg 

folyadék (tej, tea) itatása.
A bevételtől számított 1-2 órán belül célszerű gyomormo

sást alkalmazni. Ajánlatos a keringési rendszert folyamatosan 
ellenőrizni.

Eltartás. Tabletta: szobahőmérsékleten, fénytől védve a kül
ső csomagolásában tárolva.

Szirup: szobahőmérsékleten. Felbontás után 2 hétig hasz
nálható megfelelő tárolás mellett.

Megjegyzés: + Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 20 tabl.,300 mg/100 ml szirup.

Praxin 20 mg kapszula

A fluoxetin a szerotonin újrafelvételének szelektív gátlója. 
Antidepressans és kényszerellenes hatása feltehetőleg a köz- 

onti idegrendszeri szerotonin-újrafelvétel gátlásának követ- 
ezménye. Új típusú, a triciklikus és tetraciklikus antidep- 

ressansoktól eltérő kémiai szerkezetű (ún. biciklikus) antidep
ressans.

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- 
zimje útján megy végbe. Egyes egyénekben genetikai defektus 
folytán az enzim aktivitása a normálisnál alacsonyabb. Az ilyen 
személyek lassabban metabolizálják a fluoxetint, emiatt a flu
oxetin egyensúlyi plazmakoncentrációja magasabb, a norfluoxe
tiné viszont alacsonyabb lesz.

A két aktív vegyület plazmakoncentrációinak összege és 
következésképpen a farmakodinámiás hatás nem fokozódik je
lentősen ezekben a lassú metabolizmusú emberekben, de a gyógy
szer eliminációja még jobban elhúzódhat.

Hatóanyag: 20 mg fluoxetinum (floxetinium chloratum for
májában) kapszulánként.

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 fluo
xetint adagolni. A csökkentett dózisú vagy ritkább adagolás lehe
tősége megfontolandó más kísérő betegségben szenvedő vagy 
többféle egyéb gyógyszert szedő idős betegek kezelésében is.

Mellékhatások. Általános: ADH-szekréció-zavar, angiooe- 
dema, gyengeség, allergiás reakciók, hidegrázás, szérumbeteg- 
ség-szerű reakció, anaphylaxiás reakció, neuroleptikus malig
nus 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 li
bido, a gondolkodás zavarai, alvászavar, akathisia, ataxia, buc- 
coglossalis syndroma, depersonalisatio, mániás reakció, izom
rángások, myoclonus.

Légzőrendszeri: Ásítozás.
A bőrön és a bőrfüggelékeken: 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 (hyperther
mia, rigiditas, myoclonus, vegetatív instabilitás az életjelen
ségek gyors fluktuációjával, tudatzavar extrém agitatióval, 
mely delíriumig és comáig fokozódhat) jelentettek fluoxetin és 
MAO-bénítók együttes alkalmazásakor, vagy a fluoxetin-keze- 
lés abbahagyása után közvetlenül adott MAO-bénító hatására. 
Néhány esetben a neuroleptikus malignus syndromára emlé
keztető tünetek jelentkeztek. Ezért a fluoxetin és MAO-bénítók 
együttes vagy közvetlenül egymást követő adása szigorúan 
ellenjavallt.

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 legaláb 14 napig nem szabad a betegnek fluoxe
tint adni, a szerotoninerg-syndroma kialakulásának veszélye 
miatt. Reverzibilis MAO-bénító (moklobemid) kezelés után
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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 fluox- 
etin kiegészítő adásakor. Ez a hatás a fluoxetin szedésének fel
függesztése után még több mint 3 hétig fennállhat. Ezért fluox
etin párhuzamos alkalmazása esetén, vagy közvetlenül a fluox- 
etin-kezelést követően, szükséges lehet a triciklikus antidep- 
ressans adagjának csökkentése és a plazmakoncentrációjának 
monitorozása.

Lítium és fluoxetin együttes adásakor a lítiumszint emelke
dése és csökkenése egyaránt előfordulhat. Néhány esetben líti- 
um-intoxicatiót is leírtak, ezért a két gyógyszer együttes adása
kor a lítiumszint gondos monitorozása, esetleg a lítium adagjá
nak 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 kinikai tünetei jelentkeztek.

A központi idegrendszerre ható egyéb szerekkel történő 
együttes adásakor, célzott klinikai vizsgálati adatok hiányában 
fokozom 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 kü
lönösen 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 fluoxetint szed, vagy a megelőző 5 hét során fluox- 
etin-terápiában részesült.

A plazmafehérjékhez kötődő gyógyszerek: A fluoxetin szoro
san kötődik a plazmafehérjékhez, ezért más, plazmaproteinhez 
kötődő gyógyszerekkel (pl. orális anticoagulansok, orális anti- 
diabeticumok, szívglikozidok stb.) együtt alkalmazva, a fehér
jekötésből egymást kiszoríthatják, és 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.

-  Suicid veszély 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.

-  Hosszú felezési idő: A fluoxetin-kezelés elhagyásakor, 
valamint az adagolás megváltoztatásakor gondolni kell a fluo
xetin 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: A fluoxetin alkalmazása 
kapcsán fellépő bőrkiütéseket olykor súlyos, általános allergiás 
reakciók kísérték, melyeknek a hátterében feltehetőleg vasculitis 
állt (láz, leukocytosis, lymphadenopathia, ízületi fájdalom, oede
ma, carpalis alagút syndroma, szérumbetegség). Ritkán ugyan, 
de ezek a jelenségek súlyosak is lehetnek, érinthetik a tüdőt, a 
vesét vagy a májat (gyulladásos vagy fibrotikus tüdőelváltozások, 
respiratorikus distress syndroma, proteinuria, szérumtransz- 
amináz emelkedése), és fatális kimenetelről is beszámoltak.

Előfordultak anaphylactoid reakciók is bronchospasmus-

sal, angiooedemával 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 kell függeszteni.

-  Étvágytalanságot és fogyást okozhat, amely elsősorban a 
csökkent súlyú depressiós betegek számára lehet kedvezőtlen. 
Súlycsökkenés miatt azonban csak ritkán kell a fluoxetin-keze- 
lést felfüggeszteni.

-  Convulsiók, elektroshock: Epilepsiás betegek fluoxetin- 
kezelésének kezdetén fokozott óvatosság szükséges. Fluoxetint 
szedő betegek elektroshock-kezelésekor ritkán elhúzódó görcs
rohamokat észleltek.

-  Kísérő betegségek: A metabolizmut és a haemodynamiás 
választ esetleg befolyásoló kísérő betegségek 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 
fluoxetin 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 orális antidia- 
beticumok újbóli beállítása válhat szükségessé.

-  Alkalmazása időskorban: Az időskor önmagában nem 
teszi szükségessé a csökkentett adagolást, a kísérő betegségben 
szenvedő vagy többféle gyógyszert szedő idős betegek kezelé
sében 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 antidiu- 
retikus 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 szük
séges.

-  Szoptatás: A fluoxetin kiválasztódik az anyatejbe, és veszély
telensége a csecsemőre nem bizonyított, ezért az anya fluox- 
etin-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, mutagén, 
vagy a fogamzóképességet kedvezőtlenül befolyásoló hatásra.

-  Alkalmazásának első szakaszában -  egyénenként megha
tározandó ideig -  járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határozandó 
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 további tünetei is jelentkezhetnek.

A túladagolás kezelése: Specifikus antidotuma nem ismert.
Általános tüneti és supportiv kezelés ajánlott. A túladagolás 

kezelésekor gondolni kell több gyógyszer együttes túladago
lásának lehetőségére, gyógyszerinterakciókra és a farmako- 
kinetika egyéni eltéréseire is.

A gyógyszerkölcsönhatások, az akkumuláció és a súlyos kli-
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nikai következmények veszélye miatt különös figyelemmel kell 
ellátni az olyan fhioxetint szedő betegeket, akiknek az esetében 
fennáll a triciklikus antidepressans túladagolásának a lehetősége.

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 lég
zés 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.

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

HÍREK
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo
si Szolgálat Békés Megyei Intézete és a 
Békés Megyei Képviselőtestület „Pándy 
Kálmán” Kórháza (Gyula) október 3-án 
(csütörtökön) du. 'h í  órakor a kórház új 
Konferenciatermében rendezi meg a VII. 
Békés Megyei Kardiológiai Napot. 
Program
Megnyitó: dr. Kander Zoltán orvos igazgató. 
Üléselnök: Prof. Dr. Csanády Miklós 
Ostor Erika: A cardiovascularis népbeteg
ség diagnózisától a prevencióig 
Rudas László: Az instabil angináról 
Prof. Lengyel Mária: A chronicus throm- 
boemboliás pulmonalis hypertonia 
Hlavati István: Gyógyszerismertetés (MSD) 
Szünet
Prof. Édes István: Űj lehetőségek a kardi
nális decompensatio kezelésében 
Szécsi János: A koszorúér és billentyűse
bészet aktuális kérdéseiről 
Prof. Szabó Zoltán: Az évszázad nagy ka
landjáról, a szervátültetésről 
Hogyan tovább?
Zárszó: dr. Kiss Viktória megyei tiszti fő
orvos
Állófogadás a kórház személyzeti étter
mében. Érdeklődőknek felvilágosítással 
szolgál dr. Deli László, Megyei Kórház II. 
sz. Belosztály. Tel: 66/361-833, lakás tel.: 
66/361-436.

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél
magyarországi Decentruma XXVIII. ván
dorgyűlését Kecskeméten tartja.
Időpont: 1997. április 24-25.
Színhely: Tudomány és Technika Háza, 
Rákóczi út 2.
A vándorgyűlés témái:
-  Az endokrinológia aktuális kérdései
-  A szív ritmuszavarai 
Szabad előadások.
Jelentkezés és az előadások összefoglalójá
nak beküldési határideje: 1997. január 31. 
Levélcím és további felvilágosítás: Abonyi 
Gézáné osztályvezető. Bács-Kiskun Me
gyei önkormányzat Kórháza, 6000 Kecs
kemét, Nyíri út 38. Telefon: 76 481-781. 
Telefax: 76 481-219.

A Magyar Infektológiai Társaság Vándor- 
gyűlése
A tudományos program helyszíne a Tech

nika Háza. Székesfehérvár, Rákóczi út 25. 
Időpontja: 1996. szeptember 27-28.
Részletes program
1996. szeptember 27.
9.00- 10.00 Hepatitis syndroma 
Referátumok
Üléselnök: Ibrányi Endre, Ribiczey Pál 
Gógl Árpád (Fejér megyei Szent György 
Kórház, I. Belgyógyászat, Székesfehérvár): 
Hepatitis syndroma
Pár Alajos (POTE I. Belgyógyászati Klini
ka, Pécs): Autoimmun hepatitisek 
Telegdy László (Szent László Kórház, Buda
pest): Interferon kezelés protokollja chroni
cus C és B hepatitis kezelése kapcsán
10.00- 10.30 Szünet
10.30-11.30 Előadások 
Üléselnök: Gógl Árpád, Telegdy László 
Gervain /., Gógl Á. (Fejér megyei Szent 
György Kórház, I. Belgyógyászat, Székes- 
fehérvár): Hepatitis C vírus szerotípus 
megoszlása betegeinkben 
Dávid K., Horváth G., Osztrogonácz H., 
Tolvaj Gyl, Stotz Gy. (BM Központi Kórház 
és Intézményei, I. Belgyógyászati Osztály, 
Budapest): HBsAg, illetve anti-HCV szero- 
pozitív donorok és családtagjaik vizsgálata 
Müller Zs., Deák /., Veréb /., Nagy E., Nagy
E., Zsibrita Á. (Szent-Györgyi Albert OTE 
Központi Klinikai Mikrobiológiai Labora
tórium, Központi Klinikai Kémiai Labo
ratórium, Ifjúsági Szakorvosi Ellátás, Sze
ged): Retrospectiv hepatitis C ellenanyag 
meghatározás 1992 előtt született vér és 
plazma terápiában részesült gyermekek 
körében
Albert K., Nagy E., Reé ]., Mihályi I. (Szent 
László Kórház V. Belgyógyászati Osztály, 
Budapest): Hepatitis B és D virusinfectio 
lefolyása és kimenetele chronicus urae
mias haemodialisalt betegeken 
Kátai A., Benkő M., Bálint Gy., Király K, 
Ozsvár Zs. (ÁNTSZ Csongrád Megyei 
Intézete, Szeged; Szent György Kórház, 
Infektológia Osztály, Székesfehérvár): A 
hepatitis B vírusfertőzés vertikális terje
dést megelőző programjának Csongrád 
megyei tapasztalatai
Nagy E., Készéi N., Reé /., Albert K. (Szent 
László Kórház, V. Belgyógyászati Osztály, 
Budapest): Heveny májelégtelenség keze
lésében szerzett tapasztalataink
14.00- 14.45 Poszter szekció 
Üléselnök: Budai József, Nagy Ervin 
Puskás E., Karászi J. Mikler L. (ÁNTSZ 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete, 
Miskolc): Lyme serologiai vizsgálatok la
boratóriumunkban
Ocskó L., Nemes Zs. (Baranya Megyei Kór
ház, Fertőző Osztály, Pécs): Tapasztala

taink Campylobacter jejuni és Campylo
bacter coli fertőzések kapcsán 
Jancsik V., Weisz Gy., Dalmi L., Trón L. 
(Kenézy Kórház, Infektológia Osztály, 
Debrecen; PÉT Centrum, Debrecen): Po
zitron Emissziós Tomographia Wilson- 
kórban
Dalmi L., Szeszák E, Juhász A., Pfliegler Gy. 
(Kenézy Kórház, Infektológia Osztály, 
Debrecen; DOTE Biológiai Intézet, DOTE
II. Belgyógyászati Klinika, Debrecen): 
Evolúciósán konzervált mikrobiális fehér
je jelen van a májbetegek szérumában 
Rókusz L. (Központi Honvéd Kórház, Bu
dapest): HCV-CAV-hoz társuló centrális 
vestibularis laesio
Foki L, Bita L., Ribiczey P. (Zala Megyei 
Kórház, Infektológiai Osztály, Zalaeger
szeg): Infekció kontroll eredményei a 
traumatológiai osztályon 
Témák G., Almási I. (Baranya Megyei 
Kórház, Fertőző Osztály, Pécs; Tolna Me
gyei Kórház, Fertőző Osztály, Szekszárd): 
Nozokomiális fertőzések gyakorisága és 
diagnózisok szerinti megoszlása fekvőbe
teg intézetekben 13 719 kórrajz retrospek
tív vizsgálata alapján
Kóczián Zs., Nagy £., Horváth )., Katona 
M., Pintér S. (Szent-Györgyi Albert OTE 
Központi Klinikai Laboratórium, Szeged, 
ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete, Sze
ged, Szent-Györgyi Albert OTE Gyermek- 
gyógyászati Klinika, Szeged): Serratia 
Marcescens által okozott nosocomiális 
infectio a Szent-Györgyi Albert OTE kora
szülött intenzív osztályán 
Tekulics B., Furák I. (Szeged, MJV Kórház, 
Fertőző Osztály): Mononucleosis syndro
ma előfordulása osztályunk 5 éves beteg
anyagán
Jeszenszky M., Ozsvár Zs., Menyhárth 
Szabó Végh M., Kóbor /., Szénási Zs. 
(Szeged, MJV Kórház, Fertőző Osztály, 
Szent-Györgyi Albert OTE Szülészeti 
Klinika, Szent-Györgyi Albert OTE Gyer
mekklinika, Szent-Györgyi Albert ÓTE 
Szemklinika, Klinikai Mikrobiológia): 
Terhesek és újszülöttek Toxoplasma vizs
gálatával szerzett tapasztalatok 
Ibrányi E., Nagy E., Csömör ]., Szabó Zs. 
(Szent László Kórház V. Belgyógyászat, 
Pathologia, Budapest): Idiopathiás biliáris 
ductopenia felnőttben
15.00-15.20 Zoonózisok 
Referátumok 
Üléselnök: Témák Gábor,

Schneider Ferenc
Mikola István, Nagy Attila (ÁNTSZ Fővá
rosi Intézete, Budapest): A zoonózisok je
lentősége az Európai Közösséghez való 
csatlakozás időszakában
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15.30- 16.30 Előadások
I. Szekció: Tularaemia 
Üléselnök: Mikola István,

Berkényi Tamás
Ferencz A. (Szent László Kórház, Budapest): 
Kullancs csípés terjesztette tularaemia 
Schneider R, Tóth E. Zs., Kelemen Gy., 
Antal Márta (Vas Megyei Markusovszky 
Kórház, Infektológia Oszt., Szombathely; 
Megyei Tüdőgyógyintézet, Hegyfalu): Tu- 
laraemiás betegeink epidemiológiai és 
klinikai adatai
Labancz Á., Lencsés Gy. (Szent György 
Kórház, Székesfehérvár, Infektológia Oszt., 
Humán Szolgáltató Intézet, Ifjúság Eü. • 
Szolgálat, Fejér Megyei ÁNTSZ Intézete, 
Székesfehérvár): Fejér megyei Tular- 
aemiás esetek az országos adatok tükrében 
Martyin T, Bányai T. (Békés Megyei 
Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház, 
Infektológia Oszt., Gyula): Tüdőtular- 
aemiás eseteink
Rókusz L. (Központi Honvéd Kórház, Bu
dapest): Secunder bőrjelenségekkel kísért 
Tularaemia sikeres kezelése orális Cipro- 
floxacinnal
Somogyi L, Tóth I. (Semmelweis Kórház 
Felnőtt Infektológia Oszt., Kiskunhalas): 
Tularaemia ritka megnyilvánulási formái 
osztályunkon
Tóth E. Zs., Szilas G. (Megyei Tüdő
gyógyintézet, Hegyfalu): A Tularaemia 
pulmonalis vonatkozásai 
Fejér megyei Tularaemiás esetek az orszá
gos adatok tükrében
15.30- 16.30 II. Szekció:
Egyéb Zoonózisok 
Üléselnök: Ferencz Adrienne,

Tímár László
Végh M. (Szent-Györgyi Albert OTE Sze
mészeti Klinika, Szeged): A toxocariasis 
szemészeti tünetei
Szénási Zs., Mecseki R., Lukács K., Urbán E., 
Ozsvár Zs., Jeszenszky M., Nagy E. (Központi 
Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium, 
Szent-Györgyi Albert OTE, Szeged; Szent 
György Kórház, Infektológia Osztály, 
Székesfehérvár; M. J. V. Önkormányzat 
Kórház, Szeged): Szeged és környéke terhes 
nőinek 1995. évi Toxoplasma ellenanyag 
szűrési eredményeinek elemzése 
Kissik I. (Markhot Ferenc Megyei Kórház, 
Infektológia Osztály, Eger): Terhesek To
xoplasma szűrésének tanulságai 
ThanZ. (Szent György Kórház, Radiológia 
Osztály, Székesfehérvár): Echinococcosis 
cysticus különleges megjelenési formái 
Karászi /., Mikler L., Cselédy J. (Sem
melweis Kőház, Infektológia és Sebészeti 
Oszt., Miskolc): Szeptikus kórképet után
zó máj echinococcosis gyógyult esetei 
Marton A., Debreczeni]., Novák A. (Johan 
Béla Országos Közegészségügyi Intézet, 
Budapest; Heim Pál Kórház, Budapest): A 
macskakarmolási beregség klinikuma és 
diagnosztikája
Mészáros E., Pataki I. (Bajai Kórház, 
Infektológia Osztály): Nosocomiális spo
radikus ornithosis esete 
Horváth Z. (Sopron Megyei Jogú Város 
Erzsébet Kórház, Infektológia Osztály): Ly- 
me-borreliosis -  diagnosztikus problémák 
Lakos A., Nagy Gy. (Dr. Lakos Kkt., 
Nagykovácsi): Előrelépés a Lyme-diag- 
nosztikában. Beszámoló egy saját fejlesz
tésű Western-biot eljárásról

Tóth E., Molnár E., Ferenczi E. (,Johan 
Béla” OKI Virológia Osztály, Budapest): A 
kullancsencephalitis diagnosztika mai 
kérdései
Kertész A., Baukó M., Goda V. (Fővárosi 
Szent László Kórház, Heim Pál Gyermek- 
kórház, Budapest): Salmonella okozta tö
meges ételmérgezés kórházi kezelése 
gyermekkorban

1996. szeptember 28.
8.00- 9.00 Antibiotikus terápia 
Referátumok
Üléselnök: Nagy Erzsébet, Simon Kornél 
Szalka András (Szent László Kórház, 
Budapest): A racionális antibiotikus ke
zelés az orvos és a beteg szemszögéből 
Ludwig Endre (Péterffy Sándor utcai 
Kórház, Budapest): Racionális antibioti
kus kezelés a költségek szempontjából 
Jákics József (Semmelweis OTE Transz
plantációs Klinika, Budapest): Transz- 
plantáltak antibiotikus terápiája
9.00- 9.30 Szünet 
Előadások
9.30-11.00 I. Szekció: Antibiotikus terápia 
Üléselnök: Ludwig Endre, Bán Éva 
Nagy E. (Szent-Györgyi Albert OTE, Kli
nikai Központi Mikrobiológiai Labora
tórium): Nozokomiális patogének hazai 
antibiotikumrezisztenciája 
Ribiczey R, Beke G., Ónodi M. (Zala Megyei 
Kórház Infektológia Osztály, Zalaegerszeg): 
Infekció kontroll továbbfejlesztésének ta
pasztalatai a Zala Megyei Kórházban 
Somorácz Gy., Fekete R. (Szent Pantaleon 
Kórház, Infektológia Osztály, Dunaújvá
ros): Switch-therapia különböző infectiók 
antibiotikum kezelése során 
Almási I., Témák G. (Tolna Megye Önkor
mányzat Kórháza, Infektológia Osztály, 
Szekszárd; Baranya Megye Önkormányzat 
Kórháza, Infektológia Osztály, Pécs): A 
műtéti antibiotikum profilaxis elmélete és 
gyakorlata Magyarországon 1995-ben 
Tóth S., Pukancsik J. (Fejér Megyei Szent 
György Kórház, Általános Sebészeti Osz
tály, Székesfehérvár): Antibiotikumok a 
sebészetben
Szerdahelyi R, Ertsey Cs., Béry R. (Heves 
Megye Önkormányzat Markhot Ferenc 
Kórház, Eger): Tapasztalatok a racionális 
antibiotikus terápiára való törekvésről 
sebészeti osztályon
Surinya M., Simon G., Gervain /., Kerekes
L. (Fejér Megyei Szent György Kórház, 
Gyerekgyógyászat, I. Belgyógyászati Osz
tály, Székesfehérvár): Netilmycin kezelés
sel szerzett tapasztalataink infectiós új
szülötteknél
Molnár L. (MH Központi Honvéd Kórház, 
Infektológia Osztály, Budapest): Antibio
tikum gazdálkodás, költségarányok a MH 
KHK Fertőző Osztályán 
Tusnádi A., Tölgyes A., Katona K. (Hetényi 
Géza Kórház Rendelőintézet, Infektológia, 
Intenzív Osztály, Mikrobiológia, Szolnok): 
Nosocomiális infekciók racionális anti
biotikum kezelése. Serracia marcescens 
fertőzések kórházunk intenzív osztályán 
Halmy Cs., Szűcs A., Bogdány Á., Mészáros 
P. (Központi Honvéd Kórház, Égési Sebé
szeti Osztály, Budapest): Antibiotikum 
rezisztencia és antibiotikum felhasználás 
1994-95-ben a Központi Honvéd Kórház 
Égési Sebészeti Osztályán

Szalka A. (Szent László Kórház, Budapest): 
Még korszerűbb antibiotikum a Dalacin

9.30-11.00 II. Szekció: Egyéb 
Üléselnök: Szikra Lenke,

Somorácz György
Újhelyi E., Pintér £., Gesztes É. (Szent 
László Kórház, Gyermekintenzív osztály, 
Központi Kémiai Laboratórium, Buda
pest): A C-reaktív protein meghatározás 
jelentősége az infekciók monitorozásában 
a gyermekintenzív osztályon 
Gerő A., Marton A. (Szent László Kórház; 
Johan Béla OKI, Budapest): Chlamydia 
pneumoniae fertőzés gyermekekben 
Simon G. (Fejér M. Szent György Kórház, 
Gyerekgyógyászat, Székesfehérvár): He- 
matopoetikus növekedési faktorok alkal
mazása újszülöttkori septicus állapotok
ban
Szénási Zs., Endo T, Yagita K, Nagy E. 
(Központi Klinikai Mikrobiológiai Labor, 
Szent-Györgyi Albert OTE, Szeged, De
partment of Parasitology, National Insti
tute of Halth, Tokyo, Japan): Az első, felte
hetően humán pathogen Naegleria Fow- 
leri izolálása Magyarországon 
Vajda M., Simon G., Mayer G. (Fejér Me
gyei Szent György Kórház, Gyerekgyógyá
szat, Székesfehérvár): Pseudomonas sep
sis gyógyult esete
Balogh L., Kovács R, Bán É. (Szent László 
Kórház, Fül-orr-gégészet, Mikrobiológiai 
Labor, Budpest). Bakteriológiai mintavétel 
új módszere akut középfülgyulladásban 
Bodnár /., Mikler L., Karászi ]., Farkas M. 
(Miskolci Semmelweis Kórház Infek- 
tológia Osztály és ÁNTSZ Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Intézete): Bacteriaemia 
vagy kontamináció?
Csáti A., Kovács R, Balogh L., Arányi Zs., 
Balaton Cs. (Szent László Kórház Fül-orr- 
gégészet, V. Belgyógyászat, Szemészeti 
Ambulancia, Budapest): A Mucormycosis- 
ról -  egy betegünk kortörténete kapcsán 
Gálffy Zs., Zala /., Jákics ]., Árkossy M. 
(Semmelweis OTE Transzplantációs Kli
nika és „Johan Béla” OKI Mikológiái 
Labor, Budapest): Gombás infekciók máj- 
és vesetranszplantált betegek esetében 
Zala /., Gálffy Zs., Jákics ]., Végh Gy., 
Maráz A. („Johan Béla” OKI Mikológiái 
Osztály; SOTE Transzplantációs Klinika 
és Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Mikrobiológiai Tanszék, Budapest): Máj-, 
illetve vesetranszplantáción átesett be
tegek Candida izolátumainak mikrobioló
giai és epidemiológiai jellemzői 
Visegrádi F. (MH Központi Honvéd Kór
ház, Fertőző Osztály, Budapest): Orvosi 
előítélettel (alkoholizmussal) megbélyeg
zett májbeteg gluten sensitiv enteropa- 
thiája

11.10-12.10 Zeneca Szimpózium 
Üléselnök: Csingár Antal, Ribiczey Pál 
Meropenem, a legújabb carbopenem típu
sú antibiotikum, a súlyos infekciók kezelé
sében, lehetséges szerepe az intenzív ellá
tásban
Bán É. (Szent László Kórház, Mikrobio
lógiai Labor, Budapest): Mikrobiológiai 
áttekintés
Ludwig E. (Péterfy S. utcai kórház, 
Budapest): Farmakokinetikai és farmako- 
ökonómiai gondolatok

2070



Szalka A., Prinz Gy. (Szent László Kórház, 
Budapest): Klinikai tapasztalatok, lehető
ségek

A Mentálhigiénés Programiroda és a 
Szent Imre Kórház Szülészeti Osztálya
1996. szeptember 28-án rendezi meg a 
II. Családbarát konferenciát.
Téma: Az egészséges anya és újszülött
jének a szokásosnál rövidebb ideig tartó 
kórházi tartózkodása, ennek szülészeti, 
gyermekgyógyászati, szervezési, jogi és 
biztosítási vonatkozásai 
A konferencia helye: Pest Megyei Önkor
mányzat Díszterme, Budapest V, Város
ház u. 7 .1(£2 
Program
9.00- 9.30 Megnyitó
Dr. Veér András miniszteri biztos,
Prof. Dr. Egyed Jenő egyetemi tanár, az 
OSZNI főigazgató főorvosa
9.30-11.00 Plenáris ülés 
Dr. Cser Ágnes ügyvéd, az OEP főigazgatója 
Prof. Dr. Pintér Sándor, a Szent-Györgyi 
Albert OTE Gyermekgyógyászati Tanszé
kének vezetője
Prof. Dr. Rákóczi István egyetemi tanár, a 
Szent Imre Kórház Szülészeti Osztályának 
vezetője
Dr. Herczog Mária szociológus, a Gyer
mek- és Ifjúságvédelmi Képzési és Mód
szertani Önálló Osztályvezetője 
Dr. Ajtai András főtanácsos, OEP 
11.15-12.45 Szekcióülések 
Szülészet, moderátor: Dr. Bálint Sándor 
Gyermekgyógyászat, 
moderátor: Dr. Németh Tünde 
Alapellátás a védőnő szemével, moderá
tor: Bognárné Várfalvi Mariann
13.00- 14.00 Ebédszünet
A Mentálhigiénés Programiroda vendégül 
látja a résztvevőket.
14.00- 15.00 Plenáris ülés
A szekciók munkájáról. Javaslatok a korai 
hazaengedésről
15.00- 16.30 Beszámolók, Műhelyek be
mutatása
Regisztrációs díj: 500,- Ft, mely a helyszí
nen fizetendő és tartalmazza a konferen
cia anyagának absztraktját.
Felvilágosítás:
A rendezvénnyel kapcsolatos szakmai 
kérdésekben:
Dr. Németh Tünde, tel.: 06-20-381-784 
Technikai kérdésekben: Krizsán Józsefné, 
tel.: 209-39-21 vagy 209-39-22

Az INKOFórum és a II. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika „A vizeletinkonti- 
nencia aktuális kérdései” címmel tudomá
nyos ülést rendez.
Időpontja: 1996. szeptember 27. 10 óra 30 
perc. Helyszíne: SOTE II. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Tanterme, 1082 
Budapest Üllői út 78/a.
10.30 Megnyitó

Prof. Dr. Paulin Ferenc 
Referátumok:
Üléselnök: Prof. Dr. Lipcsey Attila
10.45 A vizeletinkontinencia psychoszo- 
ciális vonatkozásai
Prof. Dr. Iván László (SOTE Gerontológiai 
Központ)

11.00 A nők vizeletinkontinenciájának 
konzervatív kezelése. Perineoszfínktális 
reedükáció
Dr. Matányi Sándor egyet. adj. (SOTE II. 
sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
11.15 A vizeletinkontinencia műtéti keze
lése
Dr. Hamvas Antal egyet doc. (SOTE 
Urológiai Klinika)
11.30 Az urodinamikai vizsgálatok jelen
tősége és helye a vizeletinkontinencia 
diagnosztálásában és a műtétes beavatko
zások eredményeinek megítélésében 
Dr. Szüle Endre egyet. adj. (HIETE Uro
lógiai Klinika)
11.45 A vizeletinkontinencia összefüggése 
az idősödéssel és az időskorral 
Dr. Vértes László főorvos (Fővárosi 
Erzsébet Kórház)
12.00 A gerincvelősérültek komplex moz
gásszervi rehabilitációjának fő kérdése: a 
vizeletürítési zavar rendezése
Dr. Klauber András főorvos (MÁV Kór
ház, Rehabilitáció)
12.15-12.50 Vita
12.50 Zárszó
13.00-14.00 Fogadás a Tudományos Ülés 
résztvevői részére

A DOTE Női Klinika 1997. évben az alábbi 
továbbképző tanfolyamokat hirdeti meg:
1. Újabb ismeretek a szülészet-nőgyógyá
szaiban
(elsősorban szakorvosok számára ajánl
juk, de a program beilleszthető a szakor
vosjelöltek továbbképzési rendszerébe 
is)
Időpont: 1997. március 10-14-ig 
Részvételi díj: 10000,- Ft 
Szervező: Dr. Bolodár Alajos egyetemi 

adjunktus
Előadók: a klinika vezető oktatói 
A tanfolyamot minimum 10 fő jelentke
zése esetén tartjuk meg.
2. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diag
nosztika
(UH-diagnosztikában kezdő, de már gya
korlattal rendelkezők számára ajánljuk, 
tapasztaltabb kollégák érdeklődését is 
várjuk)
Időpont: 1997. február 10-14-ig és novem
ber 10-14-ig
Részvételi díj: 10 000,- Ft 
Szervező: Dr. Tóth Zoltán egyetemi 

docens
Előadók: az UH munkacsoport tagjai 
A tanfolyamot minimum 10 fő jelentke
zése esetén tartjuk meg.
3. Laparoszkópia, hiszteroszkópia 
(szakorvosok és szakorvosjelöltek számá
ra is ajánljuk)
Időpont: 1997. március 3-7-ig 
Részvételi díj: 5000,- Ft 
Szervező: Dr. Csiszár Péter egyetemi 

tanársegéd
Előadók: az endoszkópos munkacso

port tagjai
4. Gyermeknőgyógyászat 
(szülész-nőgyógyász szakorovosok szá
mára ajánljuk)
(endokrinológia és a rekonstruktív sebé
szet kérdései)
Időpont: 1997. május 5 -10-ig 
Részvételi díj: 10 000,- Ft

Szervező: Prof. Dr. Borsos Antal
tanszékvezető egyetemi tanár 

Előadók: a gyermeknőgyógyászati munka- 
csoport tagjai

1996. okóber 5-én osztrák-magyar-szlo- 
vák Falk-szimpóziumot rendeznek Cho- 
lesteticus májbetegségek címmel Po
zsonyban (Congress Center „Istropolis” 
Trnavskémyto 1).
Program:
9.00 A Symposium megnyitása 
/. Holomán, Pozsony
1. Patogenezis
Üléselnökök: A. Gangl, Bécs;

G. Paumgartner, München
9.15 Az epekiválasztás alapmechanizmu
sa, a cholestasis paogenezise és terápiás 
lehetőségek
G. Paumgartner, München
9.45 A cholestasis immunológiai vonatko
zásai
E. Penner, Bécs
10.15 Toxikus májbetegség és intrahe
paticus cholestasis
Fehér ]., Budapest
2. Klinikum és differenciáldignosztika 
Üléselnökök: Fehér /., Budapest;

P. Ferenci, Bécs
11.15 Cholestaticus májbetegségek diag
nózisa és klinikuma
U. Beuers, München
11.45 Intrahepaticus cholestasis extrahe
paticus következményei és komplikációi 
Szalay E, Budapest
12.05 Az intra- és extrahepaticus cho
lestasis differenciáldiagnózisa
A. Vavrecka, Pozsony
12.25 Ritkán előforduló cholestaticus 
szindrómák
/. Glasa, Pozsony
3. Terápia I.
Üléselnökök: /. Holomán, Pozsony;

U. Leuschner, Frankfurt
14.00 A cholestaticus májbetegségek 
gyógyszeres kezelésének klinikofarmako- 
lógiai alapelvei
U. Leuschner, Frankfurt
14.25 URSO-terápia primer biliaris 
cirrhosisban és primer szklerotizáló chol 
angitisben
A. Stiehl, Heidelberg
14.50 Klinikai tapasztalatok az ursode- 
oxycholsav és interferon kombinált terá
piájával
Lengyel G., Budapest
4. Terápia II.
Üléselnökök: Fehér]., Budapest;

A. Gangl, Bécs;
J. Holomán, Pozsony

16.00 A S-adenosylmethionin és más ter
mészetes tényezők hatása az alkoholos és 
nem alkoholos májkárosodás kialakulá
sában
C. S. Lieber, New York
16.25 A gyermekkori krónikus intrahe
paticus cholestasis gyógyszeres kezelése 
C. Colombo, Sassari
16.50 Poszterbemutatás
17.05 Májtranszplantáció -  általános be
számoló különös tekintettel a krónikus 
májbetegségekre, illetve az intrahepaticus 
cholestasisra
F. Mühlbacher, Bécs
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17.30 Kapcsolódó vita
A. Gangl, Bécs;). Holomán, Pozsony

Nőgyógyászati vizsgálószék a készítőnél 
kapható, ill. megrendelhető.
Guba Tivadar, Gyöngyös Seregély u. 32. 
3200. Tel.: 06-37-319-205

Erzsébet körúti orvosi rendelő hosszú 
távra kiadó.Tel.: 249-2153

Felhívás
A Magyar Ortopéd Társaság interdiscip- 
linárisan szervezendő és működő „Mell
kasi Ortopédiai Szekció” létesítését hatá
rozta el, hogy fórumot teremtsen a mell
kasi szakaszon jelentkező deformitások, 
kóros folyamatok kivizsgálásával, konzer
vatív és műtéti kezelésével és rehabilitá
ciójával foglalkozó szakemberek számára.

Reméljük az ortopéd orvosok mellett -  
többek között -  mellkassebészek, baleseti 
sebészek, idegsebészek, anaesthesiologu- 
sok, gyermek- és iskolaorvosok, cardio- 
pulmonalis kivizsgálással és ilyen betegek 
kezelésével foglalkozók, gyógytornászok, 
rehabilitációval foglalkozó orvosok és 
nem orvosok közreműködését.

A Magyar Ortopéd Társaság közgyű
lése, mint kezdeményező testület, a szer
vezés lebonyolítására dr. Lakatos József 
egyetemi docenst kérte fel (Bp. SOTE 
Ortopédiai Klinika, Karolina út 27.1113.).

Kérjük, hogy a részvételi szándékot né
hány héten belül mindazok írásban közöl
jék vele, akik a Szekció munkájában részt 
kívánnak venni.

Október-november hónapban tervezzük 
a formális megalakulást, az addig jelent
kezettek és minden érdeklődő részvételével.

A Magyar Ortopéd Társaság 1996. október 
4-5-én rendezi a „Fiatal Orvosok Fóru
mát”. A rendezvényen kerülnek kiosztás
ra a Zinner Nándor pályadíjak.
A rendezvény szervezője dr. Palkonyay 
Gábor főorvos. Nógrád m. Őnkorm. Kh.- 
Rend. int. Ortopédia 
Tel.; (32) 310-222, Fax: (32) 312-804 
A rendezvény helyszíne: METESZ Szék

ház, Salgótarján, Rákóczi u. 11.
Részvételi díj: 1000,- Ft, a helyszínen fize
tendő.
Szálláslehetőség: Hotel Karancs, Salgó
tarján, Fő tér 2.
Tel: (32) 410-088; 1996. szeptember 15. 
után a szállás egyénileg intézendő.

A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy 
Kálmán Kórháza Klinikai Onkológiai és 
Sugártherapiás Osztálya -  a Gyulatourist 
közreműködésével -  hagyományőrző cél
lal, egyben a Kórház fennállásának 150 
éves évfordulójáról is megemlékezve 1996. 
november 29-30-án Gyulai Onkológiai 
Napok címmel tudományos ülést rendez. 
Téma:
A nyelőcső, a gyomor és a hasnyálmirigy 
daganatainak komplex diagnosztikája és 
therapiája

1996. november 29-én felkért előadók
kal kurzust szervezünk, majd november 
30-án a témához kapcsolódó előadások és 
poszterek bemutatására nyílik lehetőség.

A rendezvényre nemcsak pathologu- 
sokat, képalkotó diagnosztikával foglal
kozó szakembereket, belgyógyászokat, 
sebészeket, onkológusokat, onkoradioló- 
gusokat, rehabilitációs szakembereket stb. 
hívunk meg, hanem a háziorvosok szá
mára is -  pontszerző tanfolyamként -  
meghirdetjük.

A rendezvényhez az egyes cégek tech
nikai kiállítása is csatlakozik.

Helyszín: Gyula, Park Hotel (5700 
Gyula, Part u. 5.).

Jelentkezési határidő: 1996. október 21.
Részvételi díj: 3000,- Ft (magában fog

lalja a kurzuson, az 1996. november 29- 
én este zajló fogadáson való részvételt és 
a kurzus anyagát tartlamazó kompendiu
mot), melyet mód van mind a Gyula
tourist által megnyitott kongresszusi 
számlára, mind a Kórház „Pándy Kál
mán” nonprofit alapítványára, mind -  
korlátozott létszámban -  a helyszínen 
befizetni.

Szállás és étkezés: a kívánt árfekvésben 
a Gyulatourist elégíti ki az igényeket.

Felvilágosítás:
-  Elekné Kiss Barbara: Békés Megyei Kép
viselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Kli
nikai Onkológiai és Sugártherapiás Osz
tály, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1., Tel.; 
(66) 361-833, Fax: (66) 463-044,
-  a Gyulatourist munkatársai: Gyula

tourist Kft., 5700 Gyula, Eszperantó tér 1., 
Tel.: (66) 463-026, Fax: (66) 463-367.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!

Diabetológus Kollégák!

A Pándy Kálmán Megyei Kórház Diabeto
lógus Munkacsoportja dibetológus tovább
képzést rendez Gyulán, 1996. november 
15-16-án, „II. típusú cukorbetegség korszerű 
kezelése” címmel, jeles előadók részvéte
lével. ö t referátum hangzik el a per os te
rápiáról, a kombinált kezelésről, a szövőd
ményekről. Az előadások között, workshop 
jelleggel, 30-40 fős kis csoportokban nyílik 
lehetőség vélemények megvitatására. A 
programon a részvétel a Servier Hungária 
Kft. támogatásával ingyenes. Jelentkezni 
lehet levélben dr. Lovas Anikónál, a Servier 
Hungária Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsi- 
linszky út 12. levelezési címen.

1996. október 17-18. között kerül megren
dezésre a „Mégis, kinek az (ít)élete?” II. 
Országos Konferencia a betegtájékoz
tatásról és a tájékozott beleegyezésről. 
Helyszíne: Szolnok, Városi Művelődési. 
Központ (Hild tér 1.).
A konferencia szakmai témakörei:
1. Az orvosi, egészségügyi szakdolgozói 
kötelezettségek és a felelősség egyes formái.
2. Az orvosi tevékenységgel kapcsolatos 
egészségi károsodás és a halál orvosszak
értői megítélése.
3. Betegtájékoztatás, tájékozott beleegye
zés az orvosi beavatkozásba, titoktartás.
4. Az egészségügyi intézmény kártérítési 
és az orvos büntetőjogi felelőssége.
5. Az orvos, egészségügyi szakdolgozó sze
mélyiségi jogainak sérelme, védelmének le
hetősége, és ebben az orvosszakértő, vala
mint a médiák szerepe.
6. Az ún. mediátor (közvetítő) intézmény 
a per megelőzésében.
7. Az egészségügyi intézmény jogi mun
kája.
8. Felelősségbiztosítás az egészségügyben. 
További információ: Instant Congr-ex, 
Gaskó Enikő.
Tel.: 118-1036; Fax: 118-3418. Postacím: 
1052 Budapest, Semmelweis u. 10.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Százhalombatta Város Egészségügyi Intéz
ménye orvos igazgatója állást hirdet a MÓL 
Rt. üzemi fogorvosi rendelőjében napi 4 
órás fogszakorvosi munkakör betöltésére. 
Feltétel: fogszakorvosi vállalkozói engedély. 
Bérezés: megállapodás szerint.
Az állás 1996. október 01-től tölthető be. 
Jelentkezni lehet személyesen vagy telefo
non:
Cím: Városi Egészségügyi Intézmény, 
Százhalombatta, Gesztenyés u. 10.

Telefon: 06-23-354-043
Levélben: rövid szakmai önéletrazjjazzal.

Körösi László dr. 
orvos igazgató

A Pest megyei Tüdőgyógyintézet orvos 
igazgatója pályázatot hirdet a kórház 
Gyermekpulmonológiai osztályán 1 fő  pá
lyakezdő orvos számára,

Felnőtt pulmonológiai osztályon 2 fő  
pályakezdő és 1 fő  szakorvos számára. 
Jelentkezés: az intézet orvos igazgatójánál 
(2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 
70.) személyesen vagy a 06-23-335-014-es 
telefonszámon.

Antmann István dr. 
orvos igazgató

A hajdúszoboszlói Barátság Gyógyszálló
rheuma szakorvost keres azonnali belé
péssel.
Tel.: 52/361-744, dr. Soós Sándor igazgató
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A pajzsmirigy elleni autoantitestek diagnosztikus értéke
Toldy Erzsébet dr., Lőcsei Zoltán dr., Kalmár Ildikó dr., Varga László dr., Kovács L. Gábor dr. 2075

KLINIKAI TANULMÁNYOK
A csavarulat nélküli köldökzsinór, mint a magzatot potenciálisan veszélyeztető tényező
Jakobovits Ákos dr. 2081

A TERÁPIA KÉRDÉSEI
Argonlézer alkalmazása a bőrgyógyászatban
Telegdy Enikő dr., Vöő Gabriella dr., Horváth Gábor dr., Schneider Imre dr. 2083

KLINIKAI KUTATÁS
Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak hatása egészséges csecsemők 
arachidonsav- és dokozahexénsav-ellátottságára az élet első négy hónapjában
Decsi Tamás dr., Szász Mária dr., Sárkány Ilona dr., Botykai Aranka dr., Berthold Koletzko dr. 2089

RITKA KÓRKÉPEK
Emésztőrendszeri vérzést okozó vékonybél leiomyoma
Hitre Erika dr., Bánsághi Zoltán dr., Görög Dénes dr., Makó Ernő dr., Nagy Péter dr.,
Sréter Lídia dr., Tulassay Zsolt dr. 2093

HORUS
„...hatvan esztendeje...valami megszakadt...”
Braun Pál dr. 2097

A szemmel és a látással kapcsolatos kifejezések, mondások, és aforizmák
Betkó János dr. 2100
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September 22,1996. Volume 137. No. 38.

OFFICIAL JOURNAL OF 
MARKUSOVSZKY LATOS’ FOUNDATION

The diagnostic value of thyro id  antibodies
Toldy, E., Lőcsei, Z., Kalmár, L, Varga, L., Kovács, G. L. 2075

CLINICAL STUDIES
Noncoiled umbilical cord as a potentially high risk 
factor for the fetus
Jakobovits,A.. 2081

THE QUESTIONS OF THERAPY 
Argonlaser in dermatology
Telegdy, E., Vöő, G., Horvath, G., Schneider, I. 2083

CLINICAL RESEARCH 
Effect of long-chain polyunsaturates on 
arachidonate and docosahexaenoate status of 
healthy infants during the first four months of life 
Decsi, T., Szász, M., Sárkány, L, Botykai, A., Koletzko, B. 2089

RARITIES
Small intestinal leiomyoma causing recurrent 
melena
Hitre, E., Bánsághi, Z., Görög, D., Makó, E., Nagy, R,
Sréter, L., Tulassay, Zs. 2093

HORUS
The history of Korányi’s Clinic
Braun, R. 2097

Expressions, phrases and aphorism s 
connected with eye ad seeing
Betkó.J. 2100

FROM THE LITERATURE 2103

NEWS 2121

DRUG NEWS 2124
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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 Túdományos Akadémia — 
Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadá
sát és a százalék érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, 
amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Áz eredmé
nyek újszerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő al
címeket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kí
sérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden 
egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kap
csolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc 
sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tétele
ket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a há
rom szerző neve után ,,és mtsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után ,,és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
Bajusz, S .: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: 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., DaubnerK.: 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.



A pajzsmirigy elleni autoantitestek diagnosztikus értéke

Toldy Erzsébet dr., Lőcsei Zoltán dr.1, Kalmár Ildikó dr.1, Varga László dr.1, és Kovács L. Gábor dr.
Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely, Központi Laboratórium (osztályvezető főorvos: Kovács L. Gábor dr.)
I. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Varga László dr.)1

A szerzők 150 beteg esetében vizsgáltak pajzsm irigy- 
ellenes (thyreoglobulin, microsomalis frakció és TSH- 
receptor) antitesteket. Betegeik között 41 Graves-Base- 
dow -kóros,24 H ashim oto-, 21 subacut thyreoiditises, 
34 kezelt hypothyreosisos eset volt. Kontroll cso p o rt
nak tekintettek 30 olyan pajzsm irigybeteget, akiknek 
betegsége nem  im m un eredetű  volt. A kontroll cso 
porthoz képest szignifikáns különbséget találtak  Ba- 
sedow-kórban a TSH-receptor és a microsomalis frak
ció elleni antitest, Hashimoto thyreoiditisben a m icro
somalis és a thyreoglobulin elleni hypothyreosisban a 
m icrosom alis an titestek  értéke között, míg subacut 
thyreoiditisben ilyen különbség nem  m utatkozott. 
A TSH-receptor elleni antitestek értéke a recidív Base- 
dow-kóros betegekben szignifikánsan magasabb volt a 
nem  recidív eseteknél. Az egyes antitestek d iagnosz
tikus értékét elemezve legszenzitívebbnek bizonyult a 
TSH-receptor elleni antitest Basedow-kór esetén (70%), 
míg a microsomalis fractio elleni antitestek Hashimoto 
thyreoiditisben m utatták a legmagasabb (87,5%) szen- 
zitivitást. Elemezték az egyes antitestek titere és az ak
tuális pajzsm irigyfunkció közötti összefüggést. Meg
állapították, hogy a H ashim oto thyreoditis hypothy- 
reoid stádium ában a microsomalis frakció elleni an ti
testek szignifikánsan m agasabbak a csoporton belüli 
euthyreoid esetekhez, valam int a Basedow-kórban 
szenvedő iatrogén hypothyreoid betegekhez képest. 
Eredményeik alapján arra a következtetésre ju to ttak , 
hogy subacut thyreoiditis esetén az antitest m eghatáro
zása csak ritkán  inform atív. G raves-Basedow -kór 
gyanúja esetén a TSH-receptor elleni antitest m egha
tározását javasolják. A m ennyiben ennek értéke n o r
mális, microsomalis frakció elleni antitest lelet erősítheti 
meg a diagnózist. Egyéb im m unológiai eredetű pajzs
mirigybetegség gyanúja esetén a microsomalis frakció 
elleni antitest-meghatározás áll előtérben, míg a thyreo
globulin elleni antitest diagnosztikus értéke kisebb.

Kulcsszavak: pajzsmirigy-antitestek, autoimmun pajzsmi
rigybetegségek, pajzsmirigyfunkció

The d iagnostic  value of thyro id  an tibod ies. Thyroid 
antibodies against thyroglobulin, the microsomal frac
tion and TSH receptor have been investigated in 150 pa
tients (41 of them with Graves’disease, 24 of them with 
H ashim oto thyroiditis, 21 of them  with subacute thy
roiditis and 34 cases with treated hypothyroidism ). 30 
patients having thyroid disease w ithout im m une etio
logy served as a control group. As com pared w ith the 
control group, significant differences were detected in 
the titers o f microsomal and TSH-receptor antibodies 
in Graves’ disease, microsomal and thyroglobulin an ti
bodies in H ashim oto thyroiditis, while significantly  
higher antibody titers were m easured against the m i
crosom al fraction  antibodies in hypothyroidism . In 
subacute thyroiditis, no significant elevation of any of 
the three antibodies was dem onstrated. The diagnostic 
values of antibodies were investigated; in Graves dis- 
esase, the an tibody  against TSH receptor is the m ost 
sensitiv m ethod (70%), while in Hashimoto thyroiditis 
the highes sensitivity (87,5%) is exhibited by the deter
m ination  an tibody  against the m icrosom al fraction . 
The relationship between the thyroid horm on values 
and the antibody  titer was investigated too. In 
Hashim oto thyroiditis with hypothyroid state signifi
cantly elevated mircosomal antibodies were found, as 
compared w ith the euthyroid state. It may be concluded 
that in cases suspect of Graves disease, determ ination 
of antibody against of TSH receptor is recomended. In 
case of norm al value, finding the antibody against m i
crosomal fraction can confirm the diagnosis. In further 
conclusion, antibody m easurem ents are rarely in fo r
mative in subacute thyroiditis. In cases suspect of o ther 
thyroid diseases of immune origin, m easurem ent of the 
antibodies against the m icrosom al fraction  m ay be 
helpful, while the discriminative value of the thyroglob
ulin antibody is more limited.

Key words: thyroid antibodies, thyroid disease of immun ori
gin, thyroid function

R ö v i d í t é s e k :  cAMP = ciklikus adenosin monofoszfát; ELISA = enzym 
liked immuno sorbent assay; FIA = fluorescens immuno-assay; fT3 = 
free (szabad) T3; fT4 = (szabad) T4; IFMA = immuno-fluorometrikus 
assay; S. E. = standard error (hiba); TgAb = thyreoglobulin antibody 
(antitest); TmAb = microsomalis antibody (antitest) TPO = thyreoidea 
peroxidáz; TRAK = Thyreoidea Receptor Antikörper (antitest); TRH = 
thyreotrop releasing hormon; TSH = thyreoidea stimuláló hormon

Roitt és m tsai írták  le 1956-ban a thyreoglobulin  ellen 
termelődő autoantitestet, Pulvertaft és mtsai a m icroso
malis antigén elleni antitestet, és ugyancsak ebben az 
évben igazolta Rose állatkísérletben a thyreoiditisek  
szervre lokalizált autoim m un eredetét (2, 9,). Jelen is
m ereteink szerint a humán pajzsmirigyben m ár többféle
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[microsomalis frakció, thyreoglobulin , TSH-receptor, 
second colloid, cell-surface (sejtfelszíni) antigén, thyro
xin, trijódthyronin] au toan tigén t különböztetünk meg 
(21,25,27). A microsomalis frakcióról az utóbbi kutatá
sok kiderítették, hogy antigenitásáért döntően a peroxi- 
dáz enzim (TPO) felelős (9,17,21). A TSH-receptor ellen 
m ind stimuláló, mind blokkoló antitestek képződhetnek 
(19,21,24,25).

Autoimmun pajzsmirigy kórképekben a szérum ban a 
fenti antigének elleni antitestek jelenhetnek meg, melyek a 
diagnózis pontos felállításához, illetve megerősítéséhez 
fontos szerológiai markerek (12,21,24). Több közlemény 
és referátum foglalkozik az im m unpatogenezisű pajzs
mirigybetegségekkel (5,9,10,21,29). A felsorolt antigének 
ellen képződő antitestek közül kórházunk Központi 
Laboratóriumában a microsomalis frakció, a thyreoglobu
lin és a TSH-receptor elleni antitestek m eghatározására 
közel négy éve van lehetőségünk. Vizsgálatunk célja volt, 
hogy saját tapasztalatok alapján felmérjük, milyen kórkép
ben milyen antitest-meghatározás szükséges a racionális -  
ezáltal gazdaságos -  diagnosztika számára.

Munkánkkal a következő kérdésekre kerestük a választ:
-  mennyire nyújtanak segítséget az im m unrendszer 

közvetítette, és a nem immunológiai eredetű pajzsmirigy- 
megbetegedés differenciálásában?

-  melyik az az antitest, am i az egyes im m unm eg
betegedésre a legjellemzőbb?

-  fennáll-e valamilyen összefüggés az antitestek tite- 
rei és a pajzsmirigy funkciója között?

Anyag és módszer

Betegek
Összesen 150 beteget (132 nő, 18 férfi) vizsgáltunk (átlagéletko
ruk = 42±28 év). A betegek szérummintái a Vas Megyei Marku- 
sovszky Kórház belgyógyászati osztályairól, valamint a pajzs
mirigy ambulanciájáról származtak. A betegeket a klinikai kép, 
a pajzsmirigy szcintigram, az ultrahang, az esetenkénti finom- 
tű-biopszia lelete és egyéb laboratóriumi paraméterek alapján 
öt csoportba osztottuk (1. ábra)

I. II.
kontroll Graves-Basedow

(n=30) (n = 41)
20 % 27 %

1. ábra: A betegek csoportosítása

Az I. csoportot (kontroll csoport) 30 olyan beteg, alkotta 
akikből 19-nek nem immuneredetű pajzsmirigybetegsége volt 
(toxicus adenoma n = 11, közülük 2 kezelt volt; struma diffusa 
n = 2, struma nodosa n = 6). Tizenegy beteg esetében a 
klinikum alapján felvetődött a pajzsmirigy diszfunkció gyanú
ja, de az e célú vizsgálatok ezt nem igazolták. A 30 beteg közül 
22 euthyreoid, 6 hyperthyreoid, 2 hypothyreoid volt.

A II. csoportba sorolt 41 betegnek Graves-Basedow-kórja 
volt. Ebből 33 eset thyreostaticummal (methimazol, propyl
thiouracil) kezelt beteg volt.

A III. csoportba került 24 eset Hashimoto thyreoiditisben 
szenvedett. Közülük hárman álltak gyógyszeres kezelés (nem 
szteroid gyulladáscsökkentő) alatt.

A IV. csoportot 21 subacut thyreoiditises beteg (De 
Quervain-kór) alkotta, közülük 5 salicyláttal kezelt eset volt.

Az V. csoportba sorolt 34 beteg tartós hypothyreosis miatt 
állandó substitutiós kezelésben (L-tiroxin) részesült. Közülük 
20 betegben a hypothyreosis Hashimoto thyreoiditis talaján 
alakult ki, nyolc esetben strumectomia volt a kiváltó ok, a fenn
maradó 6 betegben a hypothyreosis etiológiáját, megfelelő ada
tok hiányában, nem sikerült tisztázni.

Alkalm azott módszerek
A laboratóriumba beérkező vérmintákat centrifugáltuk (2000 
rpm), a szérumokat a feldolgozásig -20 °C-on tároltuk. A pajzs- 
mirigyfunkció megállapítása céljából thyreoidea stimuláló 
hormon (TSH, szabad tiroxin (fT4), esetenként szabad trijod- 
tironin (fT3)-meghatározást végeztünk. A betegek pajzsmirigy 
státusza szerinti csoportosításnál, hyper-, illetve hypothyreoid 
csoportba soroltuk a szubklinikai eseteket is. Néhány beteg a 
hormonértéke alapján nem volt besorolható egyik csoportba 
sem. A szérummintákból meghatároztuk a thyreoglobulin 
(TgAb) és a microsomalis frakció (TmAb) elleni antitestek kon
centrációit. A TSH-receptor elleni antitest (TRAK) meghatáro
zását csak 133 esetben végeztük el.

A TSH meghatározása supersensitivis immuno fluorometri- 
kus assayvel (IFMA Pharmacia, Delfia; normál tartomány; 0,3-3,8 
mU/1), az fT4 (normál tartomány 8,5-19 pmol/1), az fT3 (normál 
tartomány: 3,5-7,9 pmol/1) mérése kétlépéses visszatitrálásos as- 
say-vel (FIA Pharmacia Delfia) történt. A TRAK (<6,3 U/l) vizs
gálata (Henning, Berlin) radio-receptor assay-vel, a TmAb (<148 
U/ml), a TgAb (<301 U/ml) ELISA (Dialab, Wien)-módszerrel 
történt. A specificitás és szenzitivitás számolásához alkalmazott 
határértékeket (cut-off) tüntettük fel a paraméterek mellett záró
jelben. Ezek értékét minden esetben a kontrollként állított cso- 

ortban (n = 30) mért értékek matematikai középértéke és a 
étrészes standard deviáció összegéből számítottuk. Az immuno- 

assayk kiértékelése Multicalc programmal (Pharmacia) spline- 
smothed ülesztéssel történt. A kapott eredményeket Statgraph 
(USA) program segítségével, varianciaanalízissel, 95%-os konfi
dencia intervallumnál elemeztük. Egyes paraméterek között 
lineáris regressziót is számítottunk.

Eredmények

A vizsgált csoportok antitest-szintjei
Az egyes betegcsoportokban m ért antitestkoncentrációk 
átlagértékeit foglalja össze a 2. ábra. A TgAb esetében a III. 
és az V. csoportban kaptuk (2.a. ábra) a legmagasabb át
lagértékeket. A III. csoportban ez az érték szignifikánsan 
eltér az I. és II. csoportba sorolt betegek eredményeitől.

A TmAb á tlagérték (2.a. ábra) a III. csoportban  az 
összes többi csoporthoz képest szignifikánsan eltér pozi
tív irányba. A II. csoport eredményei csak az I. és IV. cso
porttó l térnek el hasonló m ódon. Míg az V. csoport á t
lagértéke csak az I. csoporttó l tér el szignifikánsan. A 
TRAK titereket a 2.b. ábra szemlélteti. Graves-Basedow- 
kórban (II. csoport) m ind a négy csoporthoz képest szig
nifikánsan magas értéket kaptunk.

A II. csoporton belül elemeztük az antitesttitereket a 
kezelés és a recidiva szem pontjából is. Em lítésre méltó 
különbséget a kezelt (n = 33) és a nem  kezelt (n = 8) 
betegek között nem  találtunk. A recidív (n = 15) és a nem 
recidív (n = 26) eseteket összességében elemezve az anti-
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2. ábra: a) TgAb és b).: TRAK átlagértékei

□  Basedow-kór E3 kezelt hypothyreosis
□  Hashimoto thyreoiditis □  subacut thyreoiditis

TgAb TmAb TRAK
specificitás: 96,7 96,7 95,7

3. ábra: Pajzsmirigy antitestek szenzitivitása 
különböző kórképekben

testtiterekben szintén nem  kaptunk szignifikáns eltérést 
a két csoport között, az eredményeket nem  részletezzük). 
A kezelés és a recidiva tényét együttesen figyelembe véve, 
a kezelt csoporton  belül a TgAb (nem  recidív n = 21, 
x = 198, S. E.: 44 U/ml; recidív: n = 11, x = 721, S. E.: 181 
U/ml) és a TmAb (nem recidív = 612, S. E.: 231 U/ml; re
cidív: x = 2401 S. E.: 501 U/ml) szintek között szig
nifikáns, különbséget (p<0,05) kaptunk , m íg a TRAK 
esetében ez csak tendenciájában (nem recidív: x = 28,9, S. 
E.: 8,9 U/l; recidív: x = 65,5 S. E. 26 U/l) mutatkozott.

Diagnosztikus értékek elemzése
Mind a négy kórképben megvizsgáltuk az egyes antitestek 
specificitását és szenzitivitását, ezt foglalja össze a 3. ábra.

A kontroll csoportban egy toxicus adenomában szenvedő 
beteg TgAb (= 466 U/ml) egy diffúz golyvás eset TmAb (= 
210 U/ml) koncentrációja emelkedett volt, így álpozitívnak 
minősült, ezért a TmAb és a TgAb specificitása 96,7%-nak 
adódott. Egy beteg esetében, akinél a vizsgálatok pajzs- 
mirigyelváltozást igazolni nem tudtak, enyhén emelkedett 
TRAK (7,5 U/l) koncentrációt mértünk. Ezért az antitest 
specificitása 95,7%. A legmagasabb szenzitivitást Basedow- 
kórban a TRAK (70%) esetében kaptuk. A TmAb és a TgAb 
a Hashimoto thyreoiditises csoportban a legszenzitívebb 
(87,5%, illetve 62,5%).

Ezután vizsgáltuk meg, hogyan alakul az an titestek  
diagnosztikus értéke, ha külön elemezzük azokat az ese
teket, ahol m indhárom  (TgAb, TmAb, TRAK) antitest as- 
say-t elvégeztük. K ülön-külön, illetve egym ás v ariá 
ciójában, melyek azok a m arkerek, amelyek az egyes 
betegcsoportokon belül a leggyakoribb pozitivitást m u
tatják  (4. ábra). Ö nm agában TgAb-pozitivitás a m ásik 
két m arker negativitása mellett kezelt hypothyreosisban 
1/29 (3,4%), subacut thyreoiditisben 1/21 (4,8%) esetben 
fordult elő. A m ásik két kórképben nem találtunk olyan 
beteget, akinél csak a TgAb-pozitivitás bizonyította vol
na az immunbetegséget.

Csak TmAb pozitív esetet TgAb és TRAK-negativitás 
m ellett kezelt hypothyreosisban 15/29 (51,7%), H ashi
m oto thyreoiditisben 5/19 (26,4%), Basedow-esetekben 
4/41 (9,8%) tapasztaltunk . Subacut thy reo id itisben  
3/21 (14,3%) esetben fordult elő.

Egyedül csak TRAK-pozitív beteget -  TgAb- és TmAb- 
negativitás m ellett -  Basedow-kórban 7,41 (17%) talál
tunk. A TmAb és TgAb együttes pozitivitása TRAK-nega- 
tivitás mellett Hashimoto thyreoiditisben 11/19 (57,9%) és 
kezelt hypothyreosisban 12/29 (41,4%) betegnél adódott.

TgAb- és TRAK-pozitív esetek norm ális TmAb-kon- 
centráció mellett csak a Graves-Basedow-betegek 2,4%- 
ában (1/41) fordultak elő. TmAb- és TRAK-pozitivitást 
normális TgAb-érték mellett Basedow-kórban 7/41 (17%) 
betegnél tapasztaltuk, míg ilyen a kezelt hypothyreosisban 
csak 1/29 (3,4%) esetben volt. M indhárom  m arker 
együttes pozitivitását a Basedow-kóros eseteknél 13/41 
(29,4%), Hashimoto thyreoiditisben 1/19 (5,3%) esetben 
észleltük. Olyan esetek, amikor mindhárom antitest nega
tívnak bizonyult, subacut thyreoiditises betegek közül 16 
betegnél =76,2%), a Basedow-kórban szenvedő pán- 
ciensek közül hétnél (17%) fordult elő (m egjegyzendő, 
hogy ebből négy betegnek endocrin ophthalm opathiája 
volt). Hashimoto thyreoiditises betegek közül két betegnél 
2/19 (10,5%) egyik antitest sem mutatott pozitív értéket.

Ezután megvizsgáltuk a Graves-Basedow-kóros cso
portban, hogy mennyivel növelhető a szenzitivitás, ha a 
TRAK-ot és a TmAb-t, m int egymást kiegészítő tesztet 
együtt értékeljük. így 12,4%-os szenzitivitás-emelkedés 
(82,4%) érhető el.

Összefüggés a pajzsmirigyhormon-értékek 
és az antitest titerek között

A kontroll csoportban  az antitest értékek a lap ján  a 
három  tévesen pozitív eset mindegyike euthyreoid volt a 
horm onértékek alapján. Subacut tyhreoiditisben egy eu
thyreoid és egy hyperthyreoid állapotban lévő betegnél 
tapasztaltunk kiem elkedően magas (4893 U/ml) TgAb-
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□  Basedow-kór (n = 42) El Hashimoto thyreoiditis (n = 19)
E3 kezelt hypothyreosis ín = 29) Q  subacut thyreoiditis (n = 21)

TgAb* TgAb- TgAb- TgAb+ TgAb+ TgAb-

( *  : normálérték felett, - :  normálérték)
4. ábra: A három antitest értékeinek együttes értékelése

TgAb. TgAb -

1. táblázat: A betegek pajzsmirigyfunkció szerinti csoportosítása

III. csoport
Hashimoto thyreoidits

Euthyreoid Hyperthyreoid Hypothyreoid Nem besorolható Euthyreoid Hyperthyreoid Hypothyreoid , ,
n = 10 n = 21 n = 3 n = 7 n=12 n = 4 n = 7 Desoroinaro

Para
méter

X S.E. X S.E. X S.E. X S.E. X SE. X S.E. X S.E-

TSH
(mU/1)

1,77 0,3 0,02 0,01 28,9 17,9 0,14 0,08 1,3 0,32 0 - 19,1 11 0

freeT4
(pmol/1)

14 1,07 37,2 7,7 7,1 1,7 7,6 1,08 14,1 0,95 15 3,8 8,1 1,4 3

freeT3
(pmol/1)

7 1,4 18,7 6,7 6,4 0,95 5,6 0,6 4,5 0,2 2,7 0,2 2,3

II. csoport 
Graves-Basedow

szintet, míg a négy pozitív TmAb eredmény m indegyikét 
euthyreoid-betegnél észleltük.

A kezelt hypothyreotikus betegcsoportban a 12 euthy
reoid állapotban lévő (TSH: x = 2,3; S. E.: 0,3) beteg TgAb 
(x = 440: S. E.: 194 U/m l), TmAb (x = 462; S. E.: 193) á t
lagértékei alacsonyabbak a hypothyreoid (n = 18) ál
lapotú betegekéhez (TSH: x = 20,8; S. E.: 4 mU/1, TmAb: x 
= 1613; S. E.: 405 U/m l, TgAb: x = 942; S. E.: 391 U /m l 
képest, de a különbség nem  szignifikáns az individuális 
ingadozások miatt.

A Graves-Basedow és a Hashim oto thyreo id itisben  
szenvedő betegek ho rm onértékeit az 1. táblázatban  
foglaltuk össze. A pajzsmirigyfunkció és az antitestszin
tek közötti összefüggést az 5. ábra szemlélteti. Látható, 
hogy a G raves-B asedow -kóros csoport Tm Ab-szint-

jeinek átlagértéke a hypothyreoid stádium ban a legala
csonyabb, m íg a H ashim oto thyreoiditisben szenvedő 
betegek hypothyreotikus állapotában a legmagasabb, s ez 
a különbség statisztikailag is szignifikáns. Hasonló k ü 
lönbség figyelhető meg a nem  besorolható eseteknél is. 
A Hashim oto thyreoiditises csoporton  belül az euthy- 
reoid-betegek TmAb-szintjeinek átlagértéke szignifikán
san alacsonyabb a hypothyreoid-betegekénél, míg ezt 
Basedow-kórban fordított tendenciával tapasztaltuk.

Hashim oto thyreoiditisben az egy nem besorolható 
esetet kihagyva regressziós analízist végeztünk a TSH 
logaritm ikus értékei és a TmAb-szintek között, szig
nifikáns (p<0,007; r  = 0,55) pozitív korrelációt kapva.

A TRAK eredmények tekintetében szignifikáns eltérést 
nem tapasztaltunk. Kiemelendő, hogy mindkét csoportban
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□  Graves-Basedow □  Hashimoto thyreoiditis*
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5. ábra: összefüggés a pajzsmirigy funkciója és a: a TmAb 
és b: a TRAK titerek között

a nem besorolható esetek TRAK titereinek átlaga a legma
gasabb (7 esetből csak egy eset volt TRAK-negatív). A Gra- 
ves-Basedow-csoporton belül a manifeszt hyperthyreoid 
esetekben (n = 18) az fT4 és a TRAK-értékek között szig
nifikáns, pozitív (p<0,02; r = 0,54) korrelációt kaptunk.

Megbeszélés

Eredményeinkből látható, hogy m ind a thyreoglobulin, 
m ind a microsomalis antigén, mind a TSH-receptor elleni 
antitestek szignifikánsan gyakrabban fordulnak  elő a 
klasszikus im m un eredetű pajzsm irigybetegségben 
(Basedow-kór, Hashimoto thyreoiditis). A subacut thy- 
reoiditisben csupán egy-egy esetben észleltünk thyreo
globulin, ill. m icrosom alis antitest em elkedést, az ilyen 
betegek több m int 70%-ában mindegyik antitest negatív
nak bizonyult. Ez egybevág az irodalm i adatokkal, és 
m egerősíti azt az elképzelést, m iszerint a De Quervain 
thyreoiditis nem  valódi autoim m un betegség (9,21). A 
kezelt hypothyreoticus csoportban talált magas antimic- 
rosomalis és antithyreoglobulin antitestek jelzik, hogy a 
hypothyreosis autoimmun gyulladás talaján jö tt létre. Az 
antimicrosomalis antitestek néhány szubtípusa a peroxi- 
dáz enzim  gátlásán keresztül közvetlenül is felelőssé 
tehető a hypothyreosisért (17), míg a sejtdestrukcióban 
valószínűleg más (nem identifikált) antitest játszik szere
pet, hiszen kísérletes körülmények között TmAb és TgAb 
nem hoz létre cytotoxicus reakciót (2,29).

Külön figyelmet érdem elnek a TSH -receptor elleni 
antitestek. Láthatjuk, hogy Basedow-kór esetében sem 
m indenkor m utathatók ki (4 ,7 ,29). (TRAK-negatív hy- 
perthyreo ticus betegeink többségénél az endocrin  or- 
bitopathia jelenléte az im m unhyperthyreosist kétségte

lenné tette). A H ashim oto thyreoiditises betegek közül 
egy esetben  észlelt TRAK-pozitivitás alapján  k ije len t
hetjük , hogy a vizsgálat önm agában nem  alkalm as a 
Basedow -kór és az accelerált fázisban lévő H ashim oto 
thyreo id itis  elkülönítésére. Betegünknél supprim ált 
TSH-érték m ellett alacsony perifériás horm onértékeket 
m értünk. így valószínűbb a blokkoló jellegű TSH-recep
tor elleni antitestek jelenléte, amit a jelenlegi m etodika 
nem  különít el a stimuláló antitesttől (1 ,9 ,19,21,25,29). 
(Kétes esetben az antitest által indukált cAM P-felsza- 
badulás m érése szükséges biológiai asssay-vel.) TRAK- 
pozitív thyreoiditises betegeink tartós követést igényel
nek, mivel a blokkoló antitest eltűnése után átm eneti hy- 
pothyreosisuk megszűnhet, amit a pajzsm irigyhorm on- 
kezelés m ellett nem  észlelünk (24, 25). Ezeknél a be
tegeknél TRH-teszt végzése szükséges. Ez azonban nem 
gyakori klin ikai problém a, am it jelez az a tény, hogy 
kezelt hypothyreoticus betegek között TRAK-pozitivi- 
tással nem  találkoztunk.

Az egyes antitestek  diagnosztikai é rtékét m atem a
tikailag a szenzitivitás és specificitás jellemzi. A kontroll 
csoportban talált egy-egy álpozitív eset alapján a speci
ficitás közel 96% -nak adódott m indhárom  an tites t vo
natkozásában. Ism ert adat, hogy egészséges véradók  
között is 5-15% -ban találhatunk antitest pozitivitást (5, 
3 ,1 8 ,2 1 ,2 8 ), a korral em elkedik az antitest pozitív, de 
nem  pajzsm irigybeteg egyének száma (3, 5, 16), más 
autoim m un kórképben szenvedő betegnél is gyakrabban 
észlelhetünk pajzsm irigy elleni autoanitestet (5, 8, 25). 
így nagyobb számú beteget vizsgálva a specificitás nyil
ván csökken. Az antitestek m egjelenése és az im m un 
pajzsm irigybetegség gyakorisága függ a terület jódellá- 
tottságától is (jó jódellátottság esetén gyakoribb) (3, 5, 
14,21). így a jódhiányos Vas megyei területen az antitest- 
specificitás magasabb. Az antitestek szenzitivitását vizs
gálva lá thattuk , hogy Basedow-kór esetén a legérzé
kenyebb a TRAK, míg Hashimoto-betegségnél a TmAb. 
Vizsgáltuk, hogy több antitest együttes m eghatározása 
m ennyiben nyújt több információt.

Láthattuk, hogy önm agában a TgAb m eghatározása 
csak a subacut thyreoiditis egyes eseteinél nyújt segít
séget, a többi kórképben nem fordult elő, hogy önm agá
ban jelezte volna az autoim m un folyamatot. A TmAb és 
TRAK együttes meghatározása több m int 10%-os szenzi- 
tivitásnövekedéssel járt együtt Basedow-kórban. Gondot 
jelenthetnek azok a betegek, akiknél egyik an titest sem 
emelkedett im m un pajzsmirigybetegségben. A m in d en 
napi gyakorlat szám ára figyelmeztető jel, hogy an titest 
negatív betegnél sem vethető el az im m unfolyam at 
gyanúja teljes biztonsággal, különösen, ha azt más jel (as- 
pirációs cytologiai eredmény, endocrin o rb itopath ia) 
alátám asztja (7,20,29). A pajzsm irigyfunkció és az an 
titestek közötti összefüggés keresésekor a kezelt Base- 
dow-kóros betegek esetében láthattuk, hogy az euthyreo
id állapothoz vezető thyreostaticus kezelés im m unszupp- 
resszív hatása a TRAK- és a TmAb-érték csökkenését 
idézi elő, míg TgAb vonatkozásában ezt nem tapasztaltuk. 
Paschke (11) szorosabb korrelációt észlelt a microsomalis 
frakció elleni antitest titere és az intrathyreoidealis auto
im m un gyulladásos folyamat mértéke között a TRAK-hoz 
viszonyítva. A horm onértékei alapján nem besorolható  
Basedow-kóros betegeink kiemelkedően magas TRAK-
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szintje figyelemre méltó. Ezekben az esetekben feltételez
hető, hogy a blokkoló antitestek kerültek túlsúlyba, vagy 
az antitestek stim ulálóak ugyan, de magas k o n cen trá 
ciójuk miatt szférikus gátlást kifejtve, nem tudnak  a re
ceptorhoz kötődni (20,22, 29). Hashimoto thyreo id itis  
esetén a kezdeti kisebb TmAb-titer az autoimmun folya
m at előrehaladtával, a beteg hypothyreoiddá válásával 
emelkedik. Kezelt hypothyreoid betegeink között a még 
hypothyreoticus és a m ár euthyreoid csoportban ten d en 
ciózus TmAb-csökkenést ta lá ltunk  (15, 22). A hy
pothyreoid fázisba kerü lt H ashim oto-tyhreoditises 
betegek és a tartósan szubsztituált, de még változatlanul 
hypothyreoid betegek TmAb-szintje közti szignifikáns 
különbséget részben az au to im m un folyamat ta r ta m a  
(lecsengő antitest titer a betegség kiégésével), részben az 
L-thiroxin-kezelés hatása magyarázza. A TSH-szint csök
kentésével az antigénpreneztáció is csökken (9,15,21).

Következtetések

Subacut thyreoiditis esetén antitest-m eghatározása álta
lában felesleges, a klinikai képre, aspirációs cytologiára 
tám aszkodhatunk. Egy-egy ritka  esetben a TgAb- vagy 
TmAb-meghatározása nyú jthat segítséget. H ashim oto  
thyreoiditis gyanúja esetén a TmAb (TPO) m eghatározá
sa indokolt. Következtetésünk ebben a tekintetben m eg
egyezik Saller és Földes 1993-ban közölt adatával (5,18). 
TgAb-m eghatározásnak csak o tt van értelm e, ahol az 
előző m etodika nem  áll rendelkezésre, vagy negatív  
TmAb eredmény birtokában is autoimmun pajzsm irigy
betegség klinikai gyanúja áll fenn.

Lehet, hogy véleményünk módosításra szorul, ha a ru 
tindiagnosztikában tért hódítanak  a szenzitívebb TgAb- 
assay-k (26). Hyperthyreoticus betegben a hyperthyreosis 
immun- vagy nem immun eredete tisztázására a TmAb- és 
TRAK-meghatározása segítséget nyújt az esetek többségé
ben. TRAK-pozitív betegek nyomon követése (különösen, 
ha a hypothyreoid fázisban fennáll) szükséges, adott eset
ben a cAMP-meghatározással kiegészítve (1,23,24,25,29). 
Az antitestek önm agukban nem  nyújtanak segítséget a 
Basedow-hyperthyreosis és a Hashimoto thyreoiditis 
okozta hyperthyreosis elkülönítésében. Kezelt hypothy
reoticus betegeken az antitestek jelzik a hypothyreosis im 
mun etiológiáját, azonban meghatározásuk általában nem  
indokolt, m ert terápiás konzekvenciával nem jár. A nnál 
inkább indokolt az először felismert subklinikai hypothy- 
reosisban a szubsztitúciós kezelés elindításának megítélé
sére (10). További vizsgálatok szükségesek az an ti
testmeghatározás egyéb szóba jövő indikációinak eldön
tésére. Nem egyértelmű az irodalom annak megítélésében, 
hogy a Basedow-kór kezelése megkezdése előtt m eghatá
rozott TRAK- és TmAb-szintnek van-e kórjóslati szerepe 
[autoimmun folyamat intenzitása, recidiva jóslása (4,27, 
30)]. Jó gazdasági körülményekkel rendelkező egészség
ügyben a terhesek TmAb-szűrése is indokolt lehet a post 
partum  thyreoiditis előrejelzésére (6,13).

Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk Németh László 
vegyészmérnök kollégának és Bárdos Éva asszisztensnőnek a 
mérések lelkiismeretes elvégzéséért.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A csavarulat nélküli köldökzsinór, mint a magzatot potenciálisan 
veszélyeztető tényező

Jakobovits Ákos dr.
Ceglédi Toldy Ferenc Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Szekeres Lajos dr.)

A szerző 300, az utolsó trim eszterben lévő terhest vizs
gált ultrahanggal. Ezek közül 13 (4,33%) szinguláris 
magzat köldökzsinórjának erei egyenes lefutásúak vol
tak, kanyarulatosság nélkül. Az ércsavarulat nélküli 
köldökzsinórok iU része (10/13) a magzat nyakára 
csavarodott. A 287 ércsavarulatos kontroll köldökzsi
nórnak csak lU része (71) csavarodott a magzat nyaka 
köré. Az ércsavarulat nélküli köldökzsinór potenciális 
veszélye a m agzatra csavarodás, esetleg leszorítás.

Kulcsszavak: köldökzsinór, ércsavarulat, csavarulat néküli 
köldökzsinór

Noncoiled umbilical cord as a potentially high risk fac
tor for the fetus. Author investigated by u ltrasonogra
phy 300 pregnant wom en in the last trim ester. From 
these 13 (4.33%) of singular fetuses have straight cord, 
w ithout umbilical vascular coiling. The control group 
had 287 subjects. The incidence of nuchal cord in the 
noncoiled group (3/4) was greater than that of the cont
rol group ( V 4 ) .  The noncoiled umbilical cord appears to 
be a potentially risk factor for the fetus.

Key words: umbilical cord, vascular coiling, noncoiled umbili
cal cord

A köldökzsinórral kapcsolatos szövődmények közis
mertek, ezek összefüggése azonban a szerkezeti adottsá
gokkal m ár kevésbé. A köldökzsinór ereinek csavaru- 
latos lefutása is megszokott jelenség, amelynek hiányára 
alig figyelnek fel, klinikai jelentőségéről pedig a hazai 
szakirodalomban nem esett szó. Vizsgálataink során ezt 
a rendellenességet tanulmányoztuk.

Anyag és módszer

1994-1995-ben 300 utolsó trim eszterben lévő szinguláris 
terhesség rutin, szonográfiás vizsgálata során figyeltük a 
köldökzsinór csavarulatosságát, illetve annak hiányát. 
Csavarulatmentesnek ítéltük az egyenes, párhuzam os le
futású ereket a köldökzsinórban (1. ábra). Megszületés 
után  szabad szemmel ellenőriztük  a köldökzsinórok

1. ábra: Nem csavarulatos köldökzsinór szonográfiás képe

ereinek lefutását és az újszülöttek állapotát. Kontrollként 
a csavarulatos köldökzsinórok szolgáltak.

Eredmények

A 300 vizsgált terhes közül 13 (4,33%) m agzatának  
köldökzsinórja volt csavarulat nélküli. A 13 terhes 
életkora 17 és 41 év között volt. Az asszonyok k özö tt 3 
először terhes, 1 egyszer és 9 többször szült nő volt. A 
szonográfiás leleteket a szülés u tán  a szabad szem m el 
történt ellenőrzés megerősítette. A 13 csavarulat nélküli 
köldökzsinór közül 10 (az esetek 3/4 része) a m agzat 
nyakára csavarodott, hydram nion és meconiumos m ag
zatvíz egy-egy esetben fordult elő. Minden magzat spon
tán, a hüvelyen át született és érett volt: 2700-3970 g-os 
testsúllyal. Az újszülöttek Apgar-értéke elérte a 10-et. A 
nemek közti megosztás: hét fiú és hat lány. A kontroll 287 
magzat közül 71-nek (24,74%) volt nyakra csavarodott 
köldökzsinórja. A nyagunkban szoros, életveszélyes 
nyakra vagy testrészre csavarodás nem fordult elő.

Megbeszélés

A köldökzsinór ereinek csavarulatos, tekervényes, vagy 
csavarmenetszerű lefutása megszokott látvány, am i m ár 
8 hetes terhességben felism erhető és ez az alapvető ano
mália a terhesség előrehaladásával nem változik (2,12). A 
csavarulatok száma az első trim eszterben és a te rm inus
ban hasonló, illetve azonos, átlagosan 11, de lehet néhány 
száz is (7,11). Megállapították a csavarulatosság indexét 
is: a vascularis csavarulatok szám a osztva a köldökzsinór 
centim éterekben m ért hosszával (7, 13, 19). Kevesebb

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 38. szám 2081



csavarulat esetén kevesebb a W harton-kocsonya (1). 
Ezzel szem ben mások a hosszú és vékony ködökzsinór- 
ban több spirálist találtak, m in t a rövid és vastagban (9, 
16). A magzat, illetve az újszülött állapota több csavarulat 
m ellett jobb, mint közepes vagy gyengébb csavaru- 
latosság mellett. A csigamenet szám ának növekedésével 
a testre csavarodás gyakorisága csökken. A m agzat 
testére csavarodás gyakorisága általában 23-34%, és en
nek közel 80%-át a nyakra csavarodás teszi ki (1,15). Ez 
kontroll eseteink mintegy lU részében fordult elő, viszont 
a csavarulatm entes kö ldökzsinórok  része a m agzat 
nyakára csavarodott.

Az akadálytalan vérkeringés a köldökzsinórban élet
fontos a m agzat számára. A köldökzsinór nyakra vagy 
más testrészre csavarodása csak  ritkán olyan szoros, 
hogy halálos veszélyt jelent a m agzatra, tehát p o te n 
ciálisan veszélyeztető tényező. Vizsgálati anyagunkban ez 
nem következett be, ezért beavatkozás nem volt indokolt. 
Ha a köldökerekben a keringés gátolt, ezt a kard io to - 
kográfiás vizsgálatnál a változékony deceleratiók jelzik. 
A terhes helyzetének szülés a la tti változtatását a kö l
dökzsinór kom pressziójának, feszülésének csökkenté
sére próbálják  alkalmazni, en n ek  azonban valóságos 
értéke csekély (3). A veszélyt pontosabban jelző kar- 
diotokográfiás ellenőrző vizsgálat elvégzése nyakra vagy 
testrészre csavarodott köldökzsinór esetén legalább he
tente, szülés közben, különösen burokrepedés u tán  pedig 
folyamatosan ajánlatos.

Megfigyelték, hogy a csavaru latok  döntő többsége 
balra, azaz az óramutató járásával ellentétesen irányul, 
akár a m agzat, akár a lepény felől nézzük. A bal-jobb  
irányú csavarulat aránya 7 : 1 .  Ennek azonban m ai tu 
dom ásunk szerint nincs jelentősége (11).

A Dunlop járműgumigyártó cég kutatóközpontjában (Dunlop 
Research Centre) végzett kísérletek eredményei szerint egy cső, 
amely hosszanti, sodrott erősítő rostokat tartalmaz, belső nyo
más hatására hajlamos a fordulásra, perdülésre. A rotáció 
iránya a rostok sodrásának irányával ellentétes (11,12.).

A köldökzsinórerek spirális kanyarulatossága az artériák 
falában lévő, nem kontraktilis rostok jelenlétének következ
ménye, és ezeket követi a fal nagy részét kitevő simaizomzat (14).

A csigavonalú szerkezet minimálisra csökkenti az elzá
ródást okozó hurok-, vagy csomóképződés kockázatát minden 
hosszú, hengeres, csőszerű képződményben (12). A csa- 
varulatos köldökzsinór semierectilis szerv, amely jobban el
lenáll a hurkolódásnak, torziónak, feszülésnek és nyomásnak, 
mint a nem csavarulatos. Hasonló megfontolásból alkalmaznak 
csavarmentes szerkezetet a telefonkagylók, villanyborotvák 
stb. vezetékének készítésében.

Az ércsavarulat ritkán hiányzik, amiről a szonográfia alkal
mazása előtt csak világrajövetel után vehettünk tudomást. 
Gondos megfigyelők már régen észlelték, hogy szórványosan 
előfordul az erek egyenes lefutása. Különböző szerzők a 
csavarulatmentes köldökzsinórok gyakoriságát igen tág 
határok: 0,95 és 31 % között adták meg (2,4,5,11,12,18).

A nem csavarulatos köldökzsinór petyhüdtebb a csavaru- 
latosnál. Kimutatták, hogy elegendő intravascularis nyomás 
mellett a köldökzsinór nem emelkedik ki egy folyadékkal telt, 
nyitott tartályból. A belnyomás csökkenése esetén azonban a 
köldökzsinór veszít turgorából és könnyen előesik (8,17). Ezek 
a megfigyelések megerősítik a Dunlop Research Centre 
feltételezését, hogy a csavarodáshoz elegendő lumenen belüli 
nyomás szükséges (12). Mások szerint viszont gyakoribb volt a 
csavarulatok hiánya, ha csak egy artéria volt a köldökzsinór
ban, mint ha kettő (11). Ebből arra következtettek, hogy a

köldökzsinór-csavarulat keletkezése független a köldökzsinór
ban lévő haemodinamikai erőtől, mivel egyetlen artériában fel
tehetően nagyobb a vérnyomás, mint kettőben.

V izsgálataink azt m utatják, hogy csavarulatm entesség 
esetén gyakoribb a köldökzsinór nyakra csavarodása. 
A leszorítás bárhol is van (nyakon, törzsön vagy végta
gon) enyhe esetben tünetm entes lehet, ha viszont n a 
gyobb fokú, akkor a vérnyom ás az előállt keringési 
akadályt nem  képes kellőképpen legyőzni. D oppler- 
szonográfiás vizsgálatainkkal ezeknek a szövődmények
nek a keringésre gyakorolt hatását ki tud tuk  m utatn i 
(10). A gyengébb vérellátás retardált növekedéshez vezet, 
nagyobb fokú leszorítás esetén pedig a magzat elhalhat.

Az erek  csavarulatossága óvja a kö ldökzsinórt a 
m agzatra csavarodástól, hurkolódástól és esetleg a 
burokrepedés utáni előeséstől. A csavarulatm entes köl
dökzsinór a potenciálisan veszélyeztetett terhességek ed
dig alig ism ert csoportját képezi, amire az ultrahangvizs
gálat figyelmeztethet.
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A TERÁPIA KÉRDÉSEI

Argonlézer alkalmazása a bőrgyógyászatban

Telegdy Enikő dr., Vöő Gabriella dr., Horváth Gábor dr. és Schneider Imre dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika (igazgató: Farkas Beatrix dr.)

A szerzők a Pécsi Bőrgyógyászati Klinikán két éve al
kalm azott argonlézerrel elért kezelési eredményeikről 
szám olnak be. A 373 betegnél különböző bőrgyó
gyászati kórképekben alkalm azták a fenti terápiát, 
valam ennyi esetben jó kozm etikai eredm énnyel. 
Közleményükben utalnak arra, hogy a különböző bőr- 
gyógyászati lézerek használata jól definiált indikációs 
területeken, m eghatározott kórképekben lehetséges, 
bár csekély átfedések ismeretesek. A pontos diagnózis 
felállítását követően választható ki a megfelelő típusú 
lézerkészülék, amellyel az adott esetben a legjobb ered
mény érhető el.

Kulcsszavak: argonlézer, bőrgyógyászati indikációk, ered
mények

Argonlaser in dermatology. The authors have been us
ing an argon laser at the D epartm ent of Derm atology of 
Pécs M edical U niversity School for two years. They 
sum m arise their cosm etically good therapeu tical ef
fects on the 373 patients treated with different derm ato
logical diseases. They refer to that the different laser in 
strum ents have their own indications, in good definia- 
ted diagnoses, but slight coincidences are known. After 
the correct diagnose and so the correctly chosen type of 
the laser instrum ent good result could be reached.

Key words: argonlaser, dermatological indications, results

A felgyorsult technikai fejlődés eredm ényeként nap
jainkban egyre finomabb és tökéletesebb eszközök jelen
nek meg az élet m inden területén. A lézer -  hasonlóan 
sok más felfedezéshez -  az iparból került át a m ediciná
ba. A lézer mozaikszó, az angol light am plification by 
stim ulated em ission of rad ia tion  (laser) kifejezésből 
ered, m elynek m agyar jelentése fényerősítés indukált 
sugáremisszió útján.

A lézer fizikai alapjainak m egterem tésében kiem el
kedő jelentőségű lépést jelentett Einstein fénykvantum 
elméletének (1905), és az indukált emisszióról szóló 
elméletének felfedezése (1917) (7). Az első működő lézert 
M ainm ann (1960) készítette. Campbell és Koester 1962- 
ben m ár a szemészetben alkalm azta rubin- és helium- 
neon (HeNe)-lézert, Gordon pedig a fogászatban alkalma
zott rubinlézert. A nagy teljesítm ényű lézerek megje
lenésének ideje az 1965 és 1971 közötti időszakra tehető. 
Polányi 1965-ben fedezte fel a Co2-lézert, melyről kiderült, 
hogy képes átvágni a bőrt és a tapasztalatokat hamarosan 
a fül-orr-gégészetben értékesítették. Hoye és Minton már 
argonlézert használt, Müssigang és Katsaros Nd: YAG-lé- 
zert alkalmazott, Haina, Landthaler és Seipp pedig a bőr- 
gyógyászatban elsőként végeztek lézerkezeléseket.

A bőrgyógyászatban azóta egyre többféle lézer
kezelést végeznek, számos indikációs területen (1,2,5,9, 
10, 19), melyek közül klin ikánkon az argonionlézert 
használjuk jó eredm énnyel különböző bőrgyógyászati 
megbetegedésekben.

Az argonionlézer (15,17) hullám hossza a kék-zöld 
színképtartom ányban van, ami a hem oglobinban és a 
m elaninban nyelődik el legerősebben, behatolási mély

sége a szövetekben 1,0 mm. Abszolút indikációs területe a 
naevus flammeus kezelése, de sok más, vascularis és nem 
vascularis bőrgyógyászati betegség terápiájában is fel
használják. Szenilis értágulatok nyom talanul e ltün te t
hetők, szekunder teleangiectasiák csaknem  tökéletes 
kozm etikai eredménnyel gyógyíthatók. H aem angiom a, 
angioma senile szintén sikerrel kezelhetők. Természete
sen a különböző típusú lézerek indikációs területei között 
átfedések is előfordulnak, melyet az 1. ábra szemléltet.

C02 - lézer Nd: YAG-lézer

1. ábra: A bőrgyógyászatban alkalmazott lézerek 
indikációs területei
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Argonlézer tulajdonságai, hatása az élő szövetekre 
Az argonlézer alkalm azásának javallatait a szöveti de
strukció minősége befolyásolja, ezért fontos ism ernünk 
biológiai hatásait. Felhasználásnak alapja az, hogy  a 
szövetek által abszorbeált fényenergia hővé alakul és az 
energiasűrűségtől függően dehidrációt, koagulációt, va- 
porizáció t okoz. A bőr és a lézerfény közötti kö lcsön 
hatás szám os param étertő l függ. A lézersugár leg
fontosabb jellem zői a hu llám hossz és a teljesítm ény
sűrűség, a besugárzott felületnek pedig az optikai és te r
mikus tulajdonságai a meghatározóak.

Az argonlézer hullámhossza a 488-514,5 nm  közötti 
kék-zöld színképtartom ányban van, teljesítm énysűrű
sége a különböző elváltozások kezelésében más és más, 
tetszőlegesen változtatható (1. táblázat). Az argonsugár

1. táblázat: Az argonlézer néhány tulajdonsága

Aktív anyag argon-ion-gáz
Hullámhossz 488 és 514,5 nm kék-zöld színkép- 

tartomány
Abszorbeáló anyagok 
Behatolási mélység a

hemoglobin, melanin

különböző közegekben víz 100 m, 
bőr 0,5 mm, 
vér 0,03 mm

Üzemmód folyamatos, pulzáló
Hatásmód kogauláció, vaporizáció
Teljesítmény 0-5 W
Kibocsátott lézerfény 50 pm-660 pm között
átmérője állíatható
Előre megválasztható 
időtartam

0,02/00,04/0,1/0,2/0,5/1,0/2,0 (s)

Impulzus kioldás lábkapcsoló segítségével

hullám hosszából következik tulajdonsága, hogy vízben 
nem abszorbeálódik, a hem oglobin és a melanin nyeli el 
nagyobb mértékben. Hatásmélysége a bőrfelülettől szá
m ított 1 m m , mely a CCh-lézer 0,1 mm-es és a Nd: YAG- 
lézer 4 mm -es behatolási mélysége közötti érték. Klinikai 
alkalm azása is hem oglobin- és m elan in-tarta lm ú szö
vetek kezelésére irányul, m íg az egyéb szövetek in teg 
ritását nem  befolyásolja.

Az argonlézer fénye a testfelszínre jutva hőenergiává 
alakul és a bőr felmelegedését, koagulációját, karbonizá- 
cióját és vaporizációját hozza létre. Az utóbbi hatás sok 
elváltozás kezelése esetében nem  kívánatos, ugyanis a va- 
porizáció során  a szövetek v íztartalm a „felforr”, a gőz
képződés m iatti térfogatnövekedés következtében a sej
tek „szétrobbannak”, és néhány  m illim éter á tm érő jű  
kráter keletkezik. A kráter szélén keskeny, nm szélességű 
nekrotikus sáv jön létre, mely a sebgyógyulás lezajlása 
után, kozmetikailag kevésbé jó  eredményt ad. A kozm eti- 
kailag kifogástalan eredmény rendkívül fontos, hiszen az 
elváltozások nagy része az arcon található, ezért lényeges 
a param éterek helyes megválasztása.

A szöveti károsodás súlyossága a hőmérséklet emelésével 
kifejezetten nő. Míg 37 °C-nál nincs szöveti hatás, 40 °C-60 °C- 
os tartományban már enzimindukció, oedema, membránfel
lazulás jön létre. Proteindenaturálódás és koaguláció követ
kezik be a hőmérséklet további növelésekor, melyet az orvos a 
kezelés során a bőrfelszínen léltrejövő kifehéredés formájában 
észlel. 80 °C-nál kollagéndenaturálódás és membrándefektusok 
keletkeznek, melyeket a bőr barna elszíneződése jelez. 150 °C- 
nál karbonizálódnak a szövetek és ezt a felszín fekete színe is bi

zonyítja. A felületen látható színeltérések a kezelés során a 
kezelőorvost az alkalmazott hőmérséklet értékéről megkö
zelítőleg tájékoztatják.

A kezelések során leggyakrabban igényelt szöveti hatás 
a proteindenaturálódás és a koaguláció, melyek minimális 
szabad szemmel nem érzékelhető szöveti destrukciót o- 
koznak, így a sebgyógyulás lezajlása után kitűnő kozmeti
kai eredményt adnak. A bőrben a koaguláció mélysége be
határolt, a készülék teljesítményének fokozásával nem nö
velhető tetszés szerint, hiszen a bőrfelszínt egy meghatáro
zott teljesítménysűrűség elérése után karbonizálja és va- 
porizálja. Emiatt a fény a bőrfelszínen erősebben abszor
beálódik és ez a koagulációs mélységet csökkenti.

N apjainkban a hatékonyság növelésére a besugárzás 
idő tartam a alatt a bőrfelület hűtését és a sugárátm érő 
növelését alkalmazzák, melyekkel igen jó eredményeket 
értek el.

Betegek és módszer

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati Klinikáján 
1993 márciusa óta rendelkezünk egy DL 5000 Aesculap típusú 
argonlézer készülékkel.

A kezelés során mind a beteg, mind a kezelőorvos szemét 
védeni kell a lézersugárral szemben. A készülékhez a lézer tí
pusának, hullámhosszának megfelelő védőszemüveget biztosít 
a gyártó cég. A beteg szemét -  amennyiben a kezelendő régió a 
szem közelében, illetve a szemhéjon van, egy speciális bul- 
busvédő óvja a károsító sugaraktól.

1993 márciusa óta 1995 márciusáig összesen 373 beteget 
kezeltünk különböző bőrtünetekkel. A betegek nemek szerinti 
megoszlása: 258 nő és 115 férfi. A nők 89,9%-a, a férfiak 91,3%- 
a volt 18 év feletti. A terápia megkezdése előtt minden beteg 
részletes felvilágosítást kapott az eljárás módjáról, és a kezelés 
utáni teendőkről. A kisebb bőrtüneteket helyi érzéstelenítés 
nélkül, a nagyobb elváltozásokat 1-2%-os Lidocain injekció 
vagy Lidocain spray hatása után kezeltük.

Eredmények

Vascularis eredetű folyamatok
Az argonlézert abszolút indikációval alkalmazzuk a nae
vus flam m eus  terápiájában (4,16). A naevus flammeus 
(„tűzfolt”) veleszületett, egy vagy több, rózsaszínű, 
élénkvörös vagy livid, szabálytalan alakú, tágult kapil
lárisokból álló folt.

A terápiát megelőzően m inden jelentkezőnél próba
kezelést végeztünk. Erre azért volt szükség, m ert a bőr 
m inden egyénnél eltérő m ódon reagál a lézerkezelésre, és 
az egyes betegek naevus flam m eusa is más és más ré 
gióban lokalizált. A beteget a tesztkezeléstől számított 8 
hét múlva vizsgáltuk ismét. A terápia korai hatásaként 
először hyperaem ia, m ajd kisfokú oedem a jelentkezik, 
esetenkénti vesiculaképződéssel. Néhány nap múlva 
pörkösödés, majd 6-8 hét múlva a bőr teljes regeneráció
ja következik be. Ezzel m agyarázható, hogy a kezelések 
közötti időtartam ként is 6-8 hét várakozási idő ajánlott. 
A kezelés am bulanter tö rtén t. A páciensek az eljárás 
közben enyhe égő érzésről szám oltak be, melyet nem 
ítéltek nagyon kellem etlennek. O tthoni használatra 
U nguentum  ad vulnera FoNo kenőcsöt rendeltünk a 
felületes bőrsérülések kezelésére, továbbá a nyári hó
napokban  magas faktorszám ú fényvédő alkalm azását
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2. ábra, a: Rubin-naevus a homlok jobb oldalán, 15 éves nőbeteg kezelés előtt b: Argonlézerrel történt kezelés után

javasoltuk. Amennyiben a kezelőorvos utasításait a beteg 
b etarto tta  és az utólagos kezelést elvégezte, a kezelt 
terület heg, illetve pigmenteltérés nélkül gyógyult. Nae
vus flammeus-szal összesen 14 páciens (8 nő és 6 férfi) 
jelentkezett kezelésre, ebből 9 betegnél még folyamatban 
van a terápia. Három  betegnél az elváltozás 3 ülés után jó 
kozmetikai eredménnyel, 1 esetben 5 kezelés után jó, egy 
páciensnél pedig igen jó eredménnyel zárult.

Naevus araneus diagnózis miatt összesen 22 betegnél 
alkalm aztunk lézerterápiát. A naevus araneus („pók- 
naevus”) közepén kb. 1 m m  átm érőjű, enyhén kiem el
kedő ér található , melyből sugárszerűen különböző 
irányba széttérő értágulatok indulnak  ki. Főként a 20. 
életév után jelentkezik az arcon és a törzsön. Átlagosan 1- 
3 kezelés hatására a terápia eredményes volt.

Haemangioma cavernosum  -  főként multiplexen je 
lentkező, néha több cm átm érőjű , a b ő r szintjéből k i
emelkedő, livid, lágy tum or. Növekedésre hajlamos, le- 
benyes folyamat. K linikánkon összesen 36 beteget ke
zeltünk haem angiom a miatt. Közülük 5 esetben az ajkon 
volt a tünet. Nagyon jó kozmetikai eredm ényt értünk el 1 
kezelés hatására 15, ill. 2 alkalom  után  4 betegnél. To
vábbi 9 esetben jó eredménnyel zárult a terápia.

Teleangiectasia (3, 21) m iatt 64 beteget kezeltünk. 
A teleangiectasia elsősorban a napnak  k ite tt helyeken, 
főleg az arcon, ritkábban a dekoltázs területén jelentkező 
felületes kapilláristágulat. A kezelést megelőzően felületi 
érzéstelenítésre Lidocain sprayt alkalm aztunk. Az 53 
betegnél egy kezelés után 16, két alkalom után 22, három 
lézerkezelés u tán  15 esetben értü n k  el gyógyulást.

A teleangiectasiáknak az alsó végtagon előforduló

sajátságos formái a „seprűvénák”. K ialakulásában első
sorban  a vénás pangás já tszik  szerepet. N apjainkban 
kom binált terápia alkalmazásával érhető el jó  eredmény. 
A kom binált kezelés lényege az, hogy lézerterápia mellett 
Aethoxyskleroll® 0,5-1%-os injekcióval érfeltö ltést is 
végzünk a nagyobb ágaknál. Összesen 22 „seprűvéna” 
lézerkezelését (11) végeztük, 14 esetben 1 kezelés elégnek 
bizonyult a gyógyuláshoz. Három betegnél 2 ,4  páciens
nél 3 alkalom vezetett eredményhez. A kozm etikai ered
mények nem  m utattak  tú l jó képet. Nyolc esetben 
közepes, 12 esetben jó  és csak 7 esetben volt igen jó a 
kezelések eredménye. A nagyobb terápiás sikerek m indig 
az Aethoxyskleroll injekcióval kom binált kezelés után  
keletkeztek.

A ngiom a senile („ rubin-naevus”) m iatt 21 beteget 
kezeltünk argonlézerrel a klinikán. Élénk vörös, 2 -4  mm 
átm érőjű, a bőr szintjéből félgömbszerűen kiem elkedő, 
sima felszínű kapilláristágulat (2 . ábra) főként idősebb 
egyéneknél fordul elő. Az eddig kezelt „rub in -naevus” 
m indegyike egyetlen kezelés hatására k ifogástalan 
kozmetikai eredménnyel gyógyult.

Nem vascularis eredetű bőrtünetek (12,14)
Nem vascularis bőrfolyamatok közül leggyakrabban fib 
roma m iatt kezeltünk betegeket. A fibromák a jóindulatú 
mesenchymalis daganatok közé tartoznak. Kötőszöveti 
sejtekből és kollagénrostokból álló képletek, melyeknek 
több form ája van. Klimax körül levő nőknél a nyakon, 
hónaljárokban és a mell alatt alakulnak ki 1-2 m m  á t
mérőjű multiplex lágy papillomák (papilloma filiformis), 
melyek laza kötőszövetből állnak, és alapjukhoz vékony
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nyéllel kapcsolódnak. Eddig összesen 78 beteget kezeltünk 
fibroma diagnózis miatt argonlézerrel. Közülük 74 eset
ben a képletek eltávolítása az első kezelés során m eg
történt, 2. ülésre csak 4 betegnél volt szükség az elváltozá
sok nagy száma miatt. A kozm etikai eredmény 74 paciens
nél a nagyon jó, 4 esteben a jó kategóriába sorolható. Egy 
mm átm érőjű bőrtünetek esetén érzéstelenítést nem  
alkalmaztunk, míg az ennél nagyobb fibromáknál subcu- 
tan 1%-os Lidocain injekciót adtunk (3. ábra).

3. ábra, a: Multiplex nyaki fibróma, 55 éves nőbeteg kezelés előtt

Molluscum contagiosum  diagnózis m iatt 5 beteg  
részesült gyógykezelésében. Ez a bőrbetegség DNS-vírus 
okozta papulosus hám burjánzás, felületén központi be- 
húzódással, melyen át kásás bennéke kinyom ható. Egy 
alkalom  után  2 páciens esetében  jó, 1 beteg esetében 
pedig igen jó eredményt é rtü n k  el. Három kezelés u tán  1 
esetben jó, 1 betegnél pedig igen jó eredményt kaptunk.

A m ásodik leggyakoribb nem  vascularis bőrfolyam at 
az argonlézerrel kezelt beteganyagban a verrucavírus 
okozta bőrbetegségek csoportja . A verrucavírus DNS- 
vírus, az ún. papova-vírusok közé tartozik. A fertőzés 
em berről em berre történik , létrejöttéhez bizonyos haj
lam, valószínűleg csökkent celluláris immunválasz szük
séges.

a) A leggyakrabban előforduló típusa a verruca vu l
garis, mely 3-10 mm á tm érő jű , piszkosbarna, szurkált 
felszínű, töm ött tapintatú, hyperkeratotikus epiderm alis 
papulák képében jelentkezik. Elsősorban a kézhát, kézuj- 
jak, ritkábban  a térd, lábszár, esetleg a hom lok, tö rzs 
bőrén fordul elő. Különösen kellemetlen a köröm lem ez

alatt elhelyezkedő képlet. Számuk 1-2, de több is lehet. 
Szubjektív panaszt nem okoz, de irritáció hatására nyo
m ásérzékennyé válhat. A talpon előforduló form ája a 
verruca plantaris. Minden esetben a terápiát megelőzően 
felületi érzéstelenítésre 1%-os Lidocain injekciót hasz
náltunk. A klinika argonlézerrel kezelt beteganyagában 
58 beteget kezeltünk a fenti diagnózis miatt. Közülük 1 
kezelés hatására 33 esetben igen jó, 1 esetben jó, 9 beteg
nél közepes eredm ényt kap tunk . Két kezelés után  7

b: Argonlézerrel történt kezelés után

betegnél kifogástalan, 3-nál jó kategóriába tartozó ja 
vulás volt elérhető. További 4 kezeknél az igen jó ered
mény 3 ülés után jelentkezett.

b) Gyermekeken, serdülőkön, fiatal nőkön előforduló 
verrucavírus okozta megbetegedés a verruca plana juve
nilis. Egy-két m illim éter átm érőjű , lapos, kerek vagy 
polygonalis, bőrszínű, sárgás papulák az arc, a hom lok 
bőrén. K ézháton is gyakran előfordul. A papulák 
nagyszámúak, gyakran lineárisan helyezkednek el az ex- 
coriationak megfelelően (autoinoculatio). In tézetünk
ben összesen 14 ilyen beteget kezeltünk jó kozm etikai 
eredménnyel.

c) Condyloma acuminatum, a nemi szerveken, az anus 
körül, izolált, kocsányos, vagy széles alapon nyugvó, fis- 
surált felszínű szövetburjánzások képében jelentkezik, 
melyek rövid időn belül nagy, karfiolszerű, puha tum or
masszává olvadnak össze. A lebenyezett, szabdalt reces- 
susokban baktérium ok szaporodnak  el. N őknél te r
hesség, oralis antikoncipiensek szedése, különböző ere
detű fluorok hajlam osító tényezőként szerepelnek.
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Szexuális úton átvihető, gyakran a partneren  is megtalál
ható. Férfiak izolált perianalis condyloma acuminatuma 
homoszexuálisokon gyakori. Intézetünkben a fenti diag
nózis m iatt hat beteg került lézerkezelésre. M indegyik 
páciens a lézerezést megelőzően 1-2% -os Lidocain in 
jekciót kapott a condyloma környéki bőrbe. Három eset
ben m ár az első kezelés sikerrel já rt, három  betegnél 
pedig a 2-3. kezelés u tán  értük  el a kifogástalan és a jó 
kozmetikai sikereket.

d) A kevésbé szarusodó bőrterü leteken  jelentkező, 
vékony, kocsányos, 2-6 m m  hosszú, kiemelkedő képződ
mények a verrucae filiform es. Főként az arcon, a száj 
körül, a nyak bőrén láthatók a bőrszínű, vagy halvány
barna, fonalszerű, kocsányos növedékek. Esetenként 
végük ujjszerűen elágazik és ecsethez hasonló képet ad. 
A fenti diagnózis miatt kezelt m indhárom  beteg, egyetlen 
lézerkezelés hatására kifogástalan kozmetikai képet adva 
gyógyult. A terápia előtt minden esetben 1%-os Lidocain 
injekciót használtunk helyi érzéstelenítőként.

M ilium  m iatt összesen hét beteg lézerterápiáját 
végeztük. A milium néhány mm nagyságú, sárgásfehér 
színű, töm ött tap in tatú , a bőr felszínéből enyhén k i
emelkedő, multiplex képlet. A kezelés m inden esetben jó, 
vagy igen jó kozmetikai eredményhez vezetett.

Verruca seborrhoica m iatt összesen 20 beteget 
kezeltünk argonlézer segítségével. A verruca sebor
rhoica, halványbarna, fekete, lapos, papillomatosus, éles 
szélű, morzsalékony, hyperkeratoticus felszínű, ártalm at
lan növedék, mely az 50. életév körül kezd megjelenni és 
szaporodni. Már az első alkalom l8 esetben jó vagy igen 
jó kozm etikai eredm ényű gyógyulást hozott. További 2 
beteg esetében 2. ülésre is szükség volt.

Ilven (Inflam m atoricus lineáris verrucosus epider
malis naevus) m iatt egy beteg lézerkezelése történt. 
A diagnózist szövettanilag igazoltuk. A folyamat két ülés 
után igen jó kozmetikai eredménnyel gyógyult.

A zsíranyagcsere betegségei közé tartozó xanthelas
ma (palpebrarum ) m iatt nyolc beteg kezelése történt ar
gonlézer segítségével. Leggyakrabban a felső szemhéj 
belső szögletében, ritkábban  az alsó szem héjon is egy 
vagy több, lapos, alig kiemelkedő, sárgás vagy sárgásbar
na, egyenetlen felszínű plakk jelentkezik. Területén a his- 
tiocyták koleszterinkristályokat tárolnak. Középkorú és 
idősebb egyéneken, főként férfiakon fordul elő. Lehet tel
jesen ártalm atlan, naevoid jelenség, vagy zsíranyagcsere
zavar jele. Az utóbbi esetben hypertonia, diabetes, máj- 
lézió lehet a háttérben. A kezelést megelőzően 0,4%-os 
H um acain szem cseppet alkalmazva bulbusvédőket 
helyeztünk fel a szemekre. A lézeres terápia három  eset
ben m ár az első alkalommal sikerrel járt. Két-két esetben 
m ásodik, illetve harm adik  kezelésre is szükség volt. 
Természetesen mindez a kezelt folyamat kiterjedésétől is 
függött. Az esetek fele nagyon jó, másik fele jó kozmetikai 
eredm ényt adott.

Az argonlézer indikációi között megemlíthető még a 
tatu (18) kezelése. A bőrbe oldhatatlan idegentestek vé
letlenül, traum a során, vagy sokkal gyakrabban szán
dékosan (tetoválás következtében) ju th a tn ak  be. Meg
különböztethetők am atőr, és professzionális exogen 
tetoválások. Az am atőr tatu  esetén a pigm ent bevitele a 
corium  különböző mélységébe (0,3-3 m m ) eltérő folt
nagysággal történik. Ezzel szemben a gépi tetoválásnál az

exogén anyagot a corium  felső és középső rétegébe, vi
szonylag azonos mélységbe és megegyező foltnagysággal 
egy elektrom os tetoválószerkezettel viszik be. Mivel az 
argonlézersugár legintenzívebben a hem oglobinban és a 
m elaninban abszorbeálódik és a tetoválás so rán  fekete 
színű pigm entet visznek be a bőrbe, a fenti diagnózisú 
betegek kezelésére alkalm as eszköz. A POTE Bőrgyó
gyászati K linikájának lézeram bulanciáján  eddig 21 
egyén kezelését kezdtük meg argonlézerrel exogen tatu 
m iatt. Jelenleg 17 páciensnél lezárult a terápia. Hat sze
mélynél közepes, 11 esetben jó eredm ényt kaptunk . Na
gyon jó eredm ényről azért nem  lehet beszám olni, m ert 
m inden esetben -  mivel a bőr mélyebb szöveti részeit 
érintette a kezelés -  felületes, bőr szintjéből nem  kiemel
kedő hypopigm entált hegszövet m aradt vissza a terápia 
után, mely az eredeti tatu form áját követi. Egy, rassz sze
rint genetikusán determ inált, betegünknél észleltünk hy- 
pertroph iás heget (a bőr szintjéből 2 m m -re  k iem el
kedőt) mely Contratubex ® kenőcs hatására szintén a bőr 
szintjébe süppedt.

A lézerkezelés mellékhatásai

A lézerkezelésnek is, m int m inden terápiás eljárásnak 
term észetesen lehetnek m ellékhatásai is. Itt em líthető 
meg a hegképződés, mely az irodalmi adatok szerint ar- 
gonlézer-kezelésnél az esetek 2-4% -ában jelentkezik. 
Négy-hat százalékban pigmenteltérésekkel kell szám ol
nunk, melyek azonos arányban lehetnek hyper- vagy hy- 
pogpigm entációk (CCh-lézer esetén m indkettő  veszélye 
lényegesen nagyobb). Előfordulhat kivételesen sebfer
tőződés is. A védő rendszabályok áthágása esetén is sú
lyos iatrogén ártalm ak (szemkárosodások) keletkezhet
nek.

Megbeszélés

Ma m ár egyre szélesebb körű  az orvosi lézerek  alkal
m azása (22, 23,24). Az 1980-as évek elején az alapvető 
lézerhatások megismerésével nyilvánvalóvá vált, hogy a 
különböző lézereszközökkel az em beri szervezet szinte 
m inden szervén új típusú, kíméletesebb m űtétekre van 
lehetőség. Előtérbe került a komputerizáció, a különbö
ző, egyre pontosabb képalkotó eljárások, az egyre fejlődő 
endoszkópia.

A bőrgyógyászatban alkalmazott lézerkészülékek in
dikációs területe viszonylag szűk, de egyes kórképek  ese
tében átfedések is lehetségesek. A lézerkezelés számos 
bőrelváltozás terápiájában lényeges előrelépést jelent, ott 
is, ahol eddig nem  állt rendelkezésre ideális kezelési 
eljárás. A POTE Bőrgyógyászati Klinikáján két éve folyik 
a bőrgyógyászati betegek argonlézer kezelése. 1995 m ár
ciusáig 373 beteget kezeltünk 21 különböző elváltozás 
miatt, közülük 307-nél jó kozmetikai eredm ényt értünk 
el. A legfiatalabb kezelt egy négyéves, a legidősebb egy 
nyolcvanöt éves nőbeteg volt. A betegek 90,3% -ának 
életkora 18 év feletti. Gyermekeknél az érzéstelenítés ne
hézségei m iatt, illetve tapasztalatok h iányában  csak 
különlegesen indokolt esetekben végeztünk kezelést 
(vérző haem angiom a, vírusos eredet). Az esetek  nagy
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részében a lézerkezelés u tán  gyorsabb, tökéletesebb a 
sebgyógyulás, nincs vérzés, oedem a, illetve utófájdalom, 
egyszerűbb a kivitelezése, nincs szükség a beteg klinikai 
felvételére, a kezelés am bulanter elvégezhető. Előfordul, 
hogy a lézerterápiát más, hagyományos eljárással kom 
bináljuk.

Az argonlézer elsődleges indikációs területe a vascu
laris elváltozások kezelése, és ezekben az esetekben más 
terápiás eljárásokhoz képest a legszebb kozmetikai e red
mény érhető el. Más, nem  vascularis bőrtünetek  ese
tében csupán m int a lternatív  terápiás m egoldás, de 
tapasztalataink szerint szin tén  jó eredménnyel alkal- 
mazhatóan jön szóba.
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(Telegdy Enikő dr., Pécs, Kodály Z. u . 20.7624)

A PHARMAVIT RT.
és a MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG

pályázatot hirdet

EURÓPAI KONGRESSZUSI 
RÉSZVÉTELRE

Pályázni lehet:
1. Olyan, az Index Medicusban referált szaklapban megjelent (1995-1996 folyamán) 

vagy megjelenés alatt álló (szerkesztőségi elfogadó levéllel igazolt) hypertonia betegséggel foglalkozó közleménnyel,
amely más hasonló pályázaton még nem vett részt, vagy

2. A hypertoniás betegek kezelése, gondozása terén végzett újító jellegű (terápiás, diagnosztikus, szervezési, feldolgozási)
munka leírásával, maximum 10 oldal terjedelemben

Pályázati feltételek:
orvosi diploma, 40 évesnél nem idősebb életkor.

Cím: Magyar Hypertonia Társaság, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

B eküldési határidő: 1996. novem ber 1.
A két témacsoportban 3 pályázó részesül a díjban. Az eredményhirdetésre a decemberi kongresszuson kerül sor.
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KLINIKAI KUTATÁS

H osszú  szén lá n cú , tö b b szö rö sen  te líte tlen  zsírsavak  h a tása  eg észség es  
csecsem ők arachidonsav- és dokozahexénsav-ellátottságára  
az élet első n égy  hónapjában
Decsi Tamás dr1., Szász Mária dr.1, Sárkány Ilona dr.2, Botykai Aranka dr.3, és Berthold Koletzko dr.4
Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika (igazgató: Méhes Károly dr.)1 
Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Szabó István dr.)2
Baranya Megyei Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztály Újszülöttosztály (igazgató: Solt Jenő dr.)3 
Müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem Gyermekpoliklinika (igazgató: Dietrich Reinhardt dr.)4

A szerzők tápszerrel táplált egészséges csecsemőkben 
vizsgálták a plazma foszfolipid (FL), triglicerid (TG) és 
szterin észter (SZTE) lipidek zsírsavösszetételét magas 
felbontóképességű gáz-folyadék kromatográfiával 5 na
pos, valam int 1, 2, 3 és 4 hónapos életkorban. A cse
csemőket véletlenszerűen kiválasztva egyrészt hosszú 
szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakat (LCP) 
gyakorlatilag nem  tartalm azó, hagyományos össze
tételű csecsemőtápszerrel (T, n = 10) másrészt pedig az 
anyatejéhez hasonló m ennyiségben és arányban LCP- 
vel kiegészített tápszerrel (LCP-T, n = 12) táplálták. Egy 
hónapos életkortól a legfontosabb w-6 LCP, az arachi
donsav százalékos aránya a plazm a lipidekben szig
nifikánsan magasabb volt az LCP-tápszerrel m int a 
hagyom ányos összetételű tápszerrel tápláltakban. A 
legfontosabb a u>-3 LCP, a dokozahexénsav értékei szin
tén az LCP-tápszerrel tápláltakban bizonyultak szigni
fikánsan magasabbnak mindvégig. Az eredmények azt 
igazolják, hogy az LCP-vel az anyatejéhez hasonló meny- 
nyiségben és arányban kiegészített csecsemőtápszerből 
az arachidonsav és a dokozahexénsav felszívódik és 
beépül a csecsemő plazma lipidjeibe. Legújabb irodalmi 
adatok ugyanakkor arra utalnak, hogy a csecsemőtáp
szer LCP-vel történő kiegészítése kedvezően befolyásol
ja  az időre született, egészséges csecsemők látáséles
ségét és pszichomotoros teljesítményét.

Kulcsszavak: csecsemőtápszer, arachidonsav, dokozahexén
sav, egészséges csecsemő, plazma lipidek, zsírsavak

Effect of long-chain polyunsaturates on arachidonate 
and docosahexaenoate status of healthy infants during 
the first four months of life. Fatty acid compositions of 
plasm a phospholipids (PL), trig lycerides (TG) and 
sterol esters (STE) were m easured by high resolution 
capillary gas-liquid chrom atography in form ula fed 
healthy infants at the ages o f 5 days and 1,2, 3 and 4 
m onths. The infants were random ly assigned to receive 
either conventional infant form ula (F, n = 10) without 
long-chain polyunsaturates (LCP) or the same formula 
supplem ented with LCP (LCP-F, n = 12) in am ounts and 
ratios sim ilar to those characteristic  to hum an milk. 
From the age of 1 month onwards, percentage contribu
tions o f the principal w-6 LCP, arachidonic acid were 
significantly higher in plasma lipids of infants fed LCP- 
F than in those receiving conventional formula without 
d ietary  LCP. Values of the p rincipal w-3 LCP, docosa- 
hexaenoic acid were also significantly lower in the in 
fants fed conventional formula than  in those receiving 
LCP-F throughout the study. The data obtained indicate 
that from  the form ula supplem ented with LCP both 
arachidonic and docosahexaenoic acids were effectively 
absorbed and incorporated into infantile plasma lipids. 
Recent data of the literature suggest that supplementa
tion of infant formula with LCP may beneficially influ
ence visual and psychom otor developm ent also in 
healthy, term  infants.

Key words: infant formula, arachidonate, docosahexaenoate, 
healthy infant, plasma lipid classes, fatty acids

Szoptatott vagy tápszerrel táplált csecsemőket összeha
sonlító fejlődésneurológiai vizsgálatok sorában észlelték, 
hogy az anyatejjel tápláltak kis m értékben ugyan, de sta
tisztikailag szignifikánsan jobb eredm ényt értek el m int 
a tápszerrel tápláltak (15,20,21,27). Felvetődött (1), hogy 
a jelenség m agyarázatául a hosszú szénláncú, több
szörösen telítetlen zsírsavak (long-chain polyunsatu
rates, LCP) a csecsemő szom atom entális fejlődését ser
kentő hatása (7,9) szolgálhat.

Ugyanis amíg a női tej viszonylagosan jelentős és 
m eglepően állandó m ennyiségben tartalm azza a bioló
giailag legfontosabb LCP-zsírsavakat, az arachidonsavat

R ö v i d í t é s e k :  AA = arachidonsav (C20 : 4(0-6); ALA = ci-linolénsav 
(C18 : 3(0-3); DHA = dokozahexénsav (C22 : 6(0-3); LA = linolsav 
(C18 : 2(0-6); LCP = hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav

(C20 : 4(0-6, AA) és a dokozahexénsavat (C22 : 6co-3, 
DHA) (18), addig a csecsem őtápszerek túlnyomó több
sége egyáltalán nem, vagy csak igen csekély mennyiség
ben ta rta lm az  LCP-t (5,17). Az LCP szintézis előanya- 
gainak, a linolsavnak (C l8 :2w-6, LA) és az a-linolénsav- 
nak (C18 :3co-3, ALA) a m ennyisége a csecsem őtáp
szerekben a női tejben m érhetőéhez hasonló (5, 17). 
Kérdéses ugyanakkor, hogy a csecsemő szervezetében az 
előanyagokból kiinduló LCP-bioszintézis aktivitása kellő 
hatékonyságú-e. Izotópvizsgálatok előzetes eredményei 
arra utalnak, hogy fiatal csecsemőkben az LCP-szintézis 
enzimeinek aktivitása alacsony (12).

A korábbiakban m agunk is beszám oltunk arról, hogy 
az élet első két hónapjában az LCP-t nem tartalm azó táp
szerrel táplált egészséges csecsem ők AA- és DHA-ellá- 
tottsága szignifikánsan rosszabb, m int a szoptatottaké (3,
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10). Ennek alapján felvetődött az egészséges csecsemők 
szám ára készített tápszerek  LCP-vel tö rténő  kiegészí
tésének esetleges szükségessége. Ezen vizsgálatunkban a 
csecsemőtápszer arachidonsaw al és dokozahexénsawal 
a női tejéhez hasonló m ennyiségben és arányban történő 
kiegészítésének hatását tanulm ányoztuk az egészséges 
csecsemők plazmalipidjeinek zsírsavösszetételére az élet 
első négy hónapjában.

Vizsgált személyek és módszerek

A vizsgálatokat a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti- és 
Nőgyógyászati Klinikáján és a Baranya Megyei Kórház Szülé
szeti- és Nőgyógyászati Osztályán született olyan egészséges 
csecsemőkben végeztük, akiket 5 napos életkorban anyjuk 
valamilyen okból nem szoptatott. A vizsgálatokat a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem illetékes Etikai Bizottsága engedé
lyezte és a szülők a vizsgálatokhoz kellő felvilágosítás után írás
ban hozzájárultak. A csecsemőket véletlenszerűen besorolva 
egyrészt hagyományos összetételű, LCP-t nem tartalmazó cse
csemőtápszerrel (n = 10), másrészt pedig LCP-vel a női tejéhez 
hasonló mennyiségben és arányban kiegészített csecsemőtáp
szerrel (LCP-tápszer, n = 12) táplálták ad libitum. Mindkét táp
szer zsírtartalma 36 g/1 volt. A tápszerek zsírsavösszetételét az 1. 
táblázatban hasonlítottuk össze.

1. táblázat: A vizsgálatban alkalmazott hagyományos 
csecsemőtápszer és hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 
zsírsavakkal kiegészített tápszer (LCP-tápszer) 
zsírsavösszetétele (% tömeg/tömeg)

Hagyományos
tápszer“

LCP-
tápszer“

Telített zsírsavak 44,3 47,6
Egyszeresen telítetlen zsírsavak 
co-6 többszörösen telítetlen zsísav

39,3 34,4

Linolsav (C18 :2co-6) 11,1 13,8
Arachidonsav (C20: 4co-6) n. m. 0,5

co-3 többszörösen telítetlen zsírsav
a-Linolénsav (C18 :3<o-3) 0,7 1,0
Dokozahexénsav(C22 :6co-3) n. m. 0,3

összes többszörösen telítetlen zsírsav 0,1 1,1

a = négy, Koletzko és Bremer leírása alapján (17) végzett meghatározás 
médián értéke; n. m. = nem m érhető

Ötnapos életkorban a szülészeti intézetben, majd 1,2,3 és 4 
hónapos életkorban a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyer
mekgyógyászati Klinikáján antropometriai vizsgálatok (testsúly, 
testhossz, fejkörfogat és három bőrredő vastagság mérése), 
gyermekgyógyászati fizikális vizsgálat és vénás vérvétel történ
tek. A plazma lipidek zsírsavösszetételének meghatározását a 
Müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem Gyermekpoliklini- 
kájának Táplálkozástudományi és Anyagcsere Laboratóriu
mában végeztük. Az alkalmazott metodika röviden: 1. a plazma 
lipideket szerves oldószerekkel kivontuk; 2. az egyes lipidfrak- 
ciókat vékonyréteg kromatográfiával elválasztottuk és 3. a fosz- 
folipid, triglicerid és szterin észter frakciókban lévő zsírsavakat 
transzeszterifikáltunk és magas felbontóképességű kapilláris 
folyadék-gáz kromatográfiával határoztuk meg (3,6).

Az eredmények statisztikai értékelése a Minitab for 
Windows, Release 9 statisztikai szoftver (Minitab, State College, 
PA,USA) segítségével történt. Az eredményeket a kétmintás t- 
teszttel vetettük össze, a különbségeket p<0,05 esetén tekintet
tük statisztikailag szignifikánsnak.

Eredmények

A két csoport között nem  volt különbség a csecsemők 
terhességi korában és születési súlyában. A súlygyara
podás, a hossznövekedés, a fejkörfogat növekedése és a 
testösszetétel alakulását is bizonyos m értékig  tükröző 
felkarizom zat körfogat növekedése nem  különbözött a 
két csoportban az élet első négy hónapjában [ezekről az 
adatokról a korábbiakban (4) részletesen beszámoltunk]. 
A fizikális vizsgálat során , az adott életkorra jellemző 
kisebb bőrgyógyászati eltérésektől (pl. soor oris, pelenka 
derm atitis) eltekintve, kórosat nem észleltünk.

Az egyes lipid frakciókban m eghatározott zsírsavak 
összesített mennyisége (mg/1) nem  különbözött a két 
csoport között egyik adatfelvételi időpontban sem. A tel
jes plazm a lipid profilokról (telített zsírsavak, egyszere
sen telítetlen zsírsavak, az LA, ALA, AA, DHA zsír
savaknál biológiailag kisebb jelentőségű többszörösen 
telítetlen zsírsavak, transz-izom éter telítetlen zsírsavak, 
összegző paraméterek) teljes részletességgel m ásutt szá
m oltunk be (8).

A két csoportban a legfontosabb cn-6 prekurzor esz- 
szenciális zsírsav, az LA és a legfontosabb co-6 LCP 
m etabolit, az AA-értékének alakulását a 2. táblázatban 
vetettük össze. Az LA-értékek a hagyományos tápszerrel

2. táblázat: A linolsav és az arachidonsav százalékos aránya hagyományos tápszerrel (n = 10) és co-3 és co-6 hosszú szénláncú, 
többszörösen telítetlen zsírsavakkal kiegészített tápszerrel (LCP-tápszer, n = 12) táplált egészséges csecsemők plazma lipidjeiben 
[% tömeg/tömeg, átlag (SEM)]

Életkor
Foszfolipid Triglicerid Szterin észter

hagyományos
tápszer LCP-tápszer hagyományos

tápszer LCP-tápszer hagyományos
tápszer LCP-tápszer

Linolsav fCIS: 2co-6)
5 nap 15,17(1,05) 14,74(1,11) 9,77 (0,63) 8,98 (0,89) 23,08(1,35) 22,01 (1,60)
1 hónap 25,63 (0,82)a 22,09 (0,39)a 15,91 (0,43) 14,59(1,96) 39,52(1,85) 34,53 (2,44)
2 hónap 25,99 (0,70)a 22,78 (0,54)a 16,12 (0,49)b 12,88 (0,26)b 42,12(1,58) 38,93 (1,04)
3. hónap 27,26 (0,83)a 22,82 (0,88)a 15,77 (0,76) 13,99 (0,51) 43,20 (1,65) 42,87(1,11)
4. hónap 24,82 (1,53) 24,48 (0,79) 15,01 (1,85) 13,61 (0,40) 45,87 (2,63) 44,91 (0,77)

Arachidonsav (C20; 4to-6)
5 nap 14,15 (0,82) 14,86(1,03) 0,92 (0,07) 1,12(0,13) 8,01 (0,48) 8,01 (0,78)
1 hónap 7,60 (0,52)a 9,74 (0,32)a 0,58 (0,15) 1,19(0,46) 3,81 (0,40) 4,50 (0,40)
2 hónap 6,95 (0,42)a 9,57 (0,31)a 0,44 (0,04)b 0,69 (0,04)b 4,01 (0,57) 5,08 (0,31)
3 hónap 7,22 (0,45)a 9,24 (0,21 )a 0,47 (0,10) 0,67 (0,06) 3,19 (0,63) 4,84 (0,26)
4 hónap 6,68 (0,43)a 8,61 (0,30)a 0,45 (0,07) 0,61 (0,05) 3,62 (0,80)a 4,80 (0,35)a

Az azonos jelölés statisztikailag szignifikáns különbséget jelez:a = p<0,05,b = p<0,001
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3. táblázat: Az a-linolénsav és a dokozahexénsav százalékos aránya hagyományos tápszerrel (n = 10) és co-3 és co- 6  hosszú szénláncú, 
többszörösen telítetlen zsírsavakkal kiegészített tápszerrel (LCP-tápszer, n = 12) táplált egészséges csecsemők plazma lipidjeiben 
[% tömeg/tömeg, átlag (SEM)]

Foszfolipid Triglicerid Szterin észter
Életkor hagyományos

tápszer LCP-tápszer hagyományos
tápszer LCP-tápszer hagyományos

tápszer LCP-tápszer

a-linolénsav (C18: 3u>-3) 
5 nap n. m. n. m. 0,22 (0,08) 0,17 (0,04) 0,05 (0,02) 0,06 (0,03)
1 hónap 0,08 (0,04) 0,05 (0,01) 0,18 (0,03)' 0,36 (0,03)c 0,15 (0,08) 0,23 (0,03)
2 hónap 0,10(0,04) 0,10 (0,03) 0,25 (0,07) 0,38 (0,02) 0,08 (0,02) 0,45 (0,24)
3 hónap 0,27 (0,13) 0,06 (0,01) 0,24 (0,03)b 0,39 (0,03)b 0,10 (0,03)a 0,28 (0,05)a
4 hónap 0,23 (0,07) 0,10(0,01) 0,20 (0,03)b 0,36 (0,03)b 0,12 (0,04)a 0,24 (0,02)a

Dokozaliexénsav (C22: 6<»-3)
5 nap 3,08 (0,18) 3,33 (0,29) 0,13 (0,07)b 0,44 (0,05)b 0,27 (0,09)a 1,08 (0,25)a
1 hónap 1,70 (0,17)b 2,88 (0,15)b 0,16 (0,08) 0,26 (0,04) 0,31 (0,09) 0,62 (0,12)
2 hónap 1,25 (0,18)c 3,17 (0,17)c 0,09 (0,05)a 0,23 (0,0 l)a 0,29 (0,11) 0,61 (0,14)
3 hónap 1,25 (0,19)c 3,13(0,21)' 0,13 (0,08) 0,23 (0,02) 0,29 (0,13) 0,47 (0,08)
4 hónap 1,1 l(0,20)c 2.,94 (0,20)c 0,07 (0,04)b 0,21 (0,02)b 0,17 (0,09)a 0,50 (0,06)a

Az azonos jelölés statisztikailag szignifikáns különbséget jelez:a = p<0,05,b = p<0,005,c = p<0,0001: n. m. = nem mérhető

tápláltak plazm ájában szignifikánsan m agasabbak vol
tak a foszfolipid frakcióban 1,2 és 3 hónapos életkorban, 
míg a trigliceridekben 2 hónapos korban. Ezzel ellentét
ben, az AA százalékos aránya egy hónapos kortól az LCP- 
tápszerrel tápláltakban volt szignifikánsan magasabb, a 
foszfolipid frakcióban mindvégig, a trigliceridekben 2 
hónapos életkorban és a szterin észter frakcióban 4 hó
napos korban (2 . táblázat).

Az ü)-3 prekurzor esszenciális zsírsav, az ALA-értékei 
az LCP-vel kiegészített tápszerrel tápláltakban voltak ma
gasabbak 1 hónapos életkorban a trigliceridekben, illetve 
3 és 4 hónapos korban a triglicerid és szterin észter frak
ciókban egyaránt (3. táblázat). A  legfontosabb co-3 LCP 
metabolit, a DHA százalékos aránya mindvégig az LCP- 
tápszerrel tápláltakban volt m agasabb, szignifikáns kü
lönbségekkel 5 napos korban a trig licerid  és szterin 
észter frakciókban, egy hónapos korban a foszfolipidek- 
ben, két hónapos korban a foszfolipidekben és a tr i 
gliceridekben, három  hónapos korban a foszfolipidek
ben  és négy hónapos életkorban m indhárom  vizsgált 
lipid frakcióban (3. táblázat).

Megbeszélés

Ism ert, hogy a szoptatott csecsem ők a plazm a és/vagy 
vörösvértest m em brán lipidek zsírsavösszetételében 
tükröződő LCP-ellátottsága különbözik a tápszerrel táp- 
láltakétól. Keresztmetszeti (11, 24, 26) és nyom on kö
vetéses (10,16,25) vizsgálatok sorában igazolódott, hogy 
a szoptato tt csecsemők AA- és D H A -ellátottsága jobb, 
m int a tápszerrel tápláltaké. A különbség egyértelműen a 
női tejben lévő AA-nak és DHA-nak tulajdonítható  és 
nem  pedig valamilyen egyéb, az LCP zsírsavak szin
tézisének aktivitását fokozó faktornak, ugyanis az co-6 és 
co-3 LCP-szintézis interm edier m etabolitjainak (x-lino- 
lénsav, dihom o-x-hnolénsav, ejkozapenténsav, dokoza- 
penténsav) az értékei nem különböznek a szoptatott és a 
tápszerrel táplált csecsemőkben (3,10).

Míg a koraszülöttek számára készített csecsemőtáp
szerek kiegészítése a női tejnek megfelelő mennyiségű 
LCP-vel Európában egyértelműen javasolt (14), addig az

érett ú jszülöttek  szám ára készített csecsem őtápszerek 
esetében csak a legutóbbi időben m erült fel a tápszer AA- 
val és DHA-val történő kiegészítésének gondolata. 
A tartózkodó álláspontot az ére tt újszülöttek a ko
raszülöttekénél lényegesen nagyobb szám ából adódó 
gazdasági megfontolások is indokolták. A csecsem őtáp
szer kiegészítése LCP-vel ugyanis jelentősen növeli a táp 
szer előállítási költségeit. A korábbiakban csak két 
keresztm etszeti vizsgálatból szárm azó adat u ta lt a rra , 
hogy a legfontosabb co-3 LCP-vel, a DHA-val való ellá
tottság az időre született, egészséges csecsemők lá tásé
lességének fejlődésével hozható összefüggésbe (2,23). A 
legutóbbi időben  azonban két prospektiv, random izált 
vizsgálat eredményei is azt tám asztják alá, hogy a DHA- 
nak, illetve a DHA-nak és az AA-nak együttesen szerepe 
van az egészséges csecsemők neurológiai fejlődésében.

Makrides és mtsai (22) tápszerrel táplált csecsemőket -  
véletlenszerűen kiválasztva -  DHA-t nem tartalmazó, vagy 
pedig halolaj eredetű DHA-val kiegészített csecsemőtápszerrel 
tápláltak. A két csoport csecsemőinek látásélességét a vizuális 
agykérgi kiváltott válasz módszerével összevetve 16 és 30 hetes 
életkorban egyaránt statisztikailag szignifikánsan jobb látás- 
élességet találtak a DHA-val kiegészített tápszerrel táplált cso
portban. A vizuális kiváltott válasz értékek pedig statisztikailag 
szignifikáns pozitív korrelációban voltak a vörösvértest memb
rán lipidek DHA-tartalmával 16 hetes (r = 0,61, p<0,001) és 30 
hetes (r = 0,41, p<0,05) életkorban egyaránt (22). Egy másik 
prospektiv, randomizált vizsgálatban Agostoni és mtsai (1) nem 
szoptatott egészséges csecsemőket vagy hagyományos össze
tételű, vagy pedig mind AA-val mind pedig DHA-val a női 
tejének megfelelő mennyiségben és arányban kiegészített táp
szerrel tápláltak. Négy hónapos életkorban a Brunet-Lézine 
teszttel mért fejlődésneurológiai kvóciens (DQ) szignifikánsan 
magasabbnak bizonyult az LCP-vel kiegészített tápszerrel táp
láltakban, mint a hagyományos tápszert kapó csoportban 
(DQ: 105,3±9,4 versus 96,5±10,9, átlagiSD, p<0,05) (1). Az 
idézett adatok azt igazolják, hogy a csecsemőtápszer 
kiegészítése DHA-val és AA-val legalábbis átmeneti fejlődés
neurológiai előnyt ígér az időre született csecsemők számára is.

A sok kom ponensű  csecsem őtápszerhez újabb össze
tevők hozzáadása azonban korántsem  problémamentes. 
A vas jelentősen különböző felszívódása a csecsem őtáp
szerből különböző, a felszívódást elősegítő, illetve gátló 
anyagok jelenlétében (13) jól példázza, hogy egy újabb
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összetevőnek a tápszerhez adásakor m indenképpen  
szükséges a részletekbe m enő  klinikai kipróbálás. Ta
nulm ányunkban olyan m ó dosíto tt összetételű csecse
m őtápszert vizsgáltunk, am ely a hagyományos tápsze
rekkel ellentétben AA-t és DHA-t is tartalmazott. Az LCP 
zsírsavak forrása a tyúk to jás lipid frakciója és a liget
szépe (Oenothera) nevű növény olaja volt. A tápszer AA- 
val és DHA-val tö rténő  kiegészítése jól tü k rö ző d ö tt a 
plazm a lipidek zsírsavösszetételének alakulásában. 
A struktúraalkotó foszfolipidekben egyhónapos életkor
tól mindvégig szignifikánsan magasabb AA és DHA érté
keket találtunk az LCP-tápszerrel tápláltakban, m in t a 
hagyományos tápszert fogyasztókban.

Eredményeink tehát azt igazolják, hogy az LCP-vel az 
anyatejéhez hasonló m ennyiségben és arányban kiegé
szített csecsem őtápszerből az arachidonsav és a do- 
kozahexénsav felszívódik és beépül a csecsemő plazm a 
lipidjeibe. Vizsgálatunkban nem  észleltük a tápszer LCP- 
vel történő kiegészítésének a csecsemő növekedésében, 
fizikális vizsgálati leletében  és zsírsav-háztartásának 
alakulásában tettenérhető  kedvezőtlen m ellékhatását. 
Hosszabb távú fejlődésneurológiai vizsgálatok fogják 
megválaszolni azt a kérdést, hogy a csecsem őtápszer 
hosszú szénláncú, többszörösen  telítetlen zsírsavakkal 
történő kiegészítése szükséges-e ahhoz, hogy a tápszerrel 
táplált csecsemő fejlődése a szoptatottétól lényegesen ne 
különbözzék.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki az oszt
rák Milupa cégnek (Puch/Salzburg, Ausztria) és személy szerint 
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RITKA KÓRKÉPEK

Emésztőrendszeri vérzést okozó vékonybél leiomyoma
Hitre Erika dr., Bánsághi Zoltán dr., Görög Dénes dr.1, Makó Ernő dr.2, Nagy Péter dr.3, 
Sréter Lídia dr. és Tulassay Zsolt dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.) 
Transzplantációs és Sebészeti klinika (igazgató: Perner Ferenc dr.)1 
Radiológiai Klinika (igazgató: Makó Ernő dr.)2
I. Patológiai Intézet (igazgató: Szende Béla dr.)3

A leiomyomák ritkán előforduló benignus, simaizom 
eredetű daganatok. A szervezetben bárhol előfordul
hatnak, ahol simaizom található. Gyakori előfordulási 
helyük a vékonybél. Leggyakrabban előforduló tünete 
az em észtőrendszeri vérzés. Egyéb tünet, m int pl.: 
émelygés, hányás, hasi fájdalom, ritkábban fordul elő. 
A szerzők közleményükben egy 44 éves férfi esetét is
m ertetik, akit a krónikus interm ittáló gastrointestinalis 
vérzés m iatt vizsgáltak. A tü n e t hátterében  egy je- 
junum ban elhelyezkedő, exulcerált leiomyomát m utat
tak ki.

Kulcsszavak: leiomyoma, vékonybél, emésztőrendszeri vérzés

Small in testinal leiomyoma causing recurrent m elena.
Leiomyomas are uncommon benign tumors of sm ooth 
muscle which may occur w herever sm ooth m uscle is 
present. The small bowel is the most frequent site. 
Bleeding is the m ost com m on presenting sym ptom . 
Other symptoms, nausea, vomiting, abdominal pain  are 
rare. In this article a 44 year-old male, presented, who 
was adm itted  w ith in term itten t gastrointestinal blee
ding in requence of jejunal leiomyoma with exulcera
tion.

Key words: leiomyoma, small bowel, hemorrhage

A leiomyomák a gastrointestinalis tum orok 0,2-1,2%-át 
alkotják; ritkán  előforduló benignus sim aizom  eredetű 
daganatok. Leggyakoribb előfordulási helyük a vékony
bél. Lassan nőnek, ezért sokáig tünetm entesek lehetnek. 
A leggyakrabban megfigyelhető tünetük  az em észtő
rendszeri vérzés, amely változó m értékben  a betegek 
80-90%-ában észlelhető. Esetünket a ritka előfordulás és 
a d iagnosztikus nehézségek m iatt ta rtju k  közlésre é r
demesnek.

Esetismertetés

A 44 éves férfi klinikai felvételére ismétlődő, súlyos gastroin
testinalis vérzés miatt került sor.

Az első tünetek már 34 hónappal klinikai felvételét 
megelőzően is mutatkoztak. Először 1992 februárjában észlelt 
melaenát, amelyet enyhe epigastrialis diszkomfortérzés is 
kísért. Az akkori kórházi vizsgálatok során anaemiát (hemo
globin 65 g/dl, hematokrit 22%) és széklet Weber-pozitivitást 
találtak. Az elvégzett vizsgálatok -  hasi UH, gastroscopia -  
gyomorerosiót és hiatus herniát igazoltak. A bentfekvés során a 
beteg transzfúziót és H2-receptor-blokkoló kezelést kapott.

A beteg panaszai átmenetileg szűntek ugyan, 1992 márciusa 
és 1994 novembere között azonban több alkalommal is tapasz
talt rövid ideig tartó hasi diszkomfortérzést és melaenát. 
Az ambulánsán történt UH, gyomorröntgen és irrigoscopiás 
vizsgálatok, a már korábban leírt diagnózisokat (erosio ventri
culi, hiatus hernia, reflux oesophagitis) megerősítették. 
Sucralfat, H2-receptor-blokkoló, illetve protonpumpa-gátló 
kezelésben részesült, amely a panaszokat átmenetileg mindig 
mérsékelte.

A beteg klinikai felvételére 1994. december 6-án került sor. 
Mintegy 4 hete észlelt sötétebb székletet, amelyet puffadás, hasi 
diszkomfortérzés is kísért. A fizikális vizsgálat során enyhe hasi 
diffúz nyomásérzékenységet és anaemiás küllemet észleltünk. 
A máj elérhető volt, a lép nem volt tapintható. A rectalis digita

lis vizsgálat során melaenás székletnyomokat találtunk, nodus 
vagy tumor nem volt észlelhető. A laboratóriumi vizsgálatok 
anaemiát igazoltak (hemoglobin 58 g/dl, hematokrit 17%, SeFe 
8 mikromol/1, TVK 78,9 mikromol/1, reticulocytaszám 28%o, 
thrombocyta 291 G/l), egyéb vérkémiai eltérés nem volt igazol
ható. A széklet Weber-vizsgálat pozitív eredményt adott.

A súlyos anaemia miatt transzfúzió adására kénysze
rültünk.

A hasi UH-vizsgálat echoszegény, 45 x 38 mm-es nagyságú, 
a köldök fölött elhelyezkedő hasi térimét ábrázolt. Hasi CT- 
vizsgálattal az UH által leírt területnek megfelelően a közép
vonaltól kissé balra, a hypochondriumban, a vékonybelekhez 
kapcsolódóan, azoktól élesen el nem választhatóan egy kb. 41 x 
34 x 20 mm nagyságú, solid képlet igazolódott, amely a kont
rasztanyagot halmozta (1 . ábra).

Colonoscopia a coecumig ép viszonyokat talált. A vizsgáló

1. ábra: A hasi CT-képen a hypochondriumban elhelyezkedő 
tumor látható (1)
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azonban, a vastagbélben jól láthatóan, proximal felől ürülő 
melaenát észlelt. Az ismételt gastroduodenoscopia -  a hiatus 
herniától eltekintve -  teljesen ép viszonyokat igazolt. Vérzést, 
illetve vérzésforrásként szóba jövő elváltozást nem mutatott. 
Hemobilia kizárható volt.

Ezt követően a. mesenterica superior angiográfia történt (2. 
ábra). A vizsgálat során az a. mesenterica superior első jejunális

2. ábra: Az angiográfiás képen 50 x 30 mm átmérőjű, 
vascularizált képlet figyelhető meg (nyíl)

ágából eredően, a főtörzs közelében egy 50 x 30 mm-es leg
nagyobb átmérőjű, szabálytalan alakú, vascularizált képlet 
ábrázolódott, amely a kontrasztanyagot gyorsan halmozta és 
sokáig tárolta. A lokalizáció az első jejunalis kacsok területére 
esett. Az elváltozás vascularizált béldaganatnak felelt meg.

A pontosabb lokalizáció érdekében szelektív enterográfiás 
vizsgálat is történt. Ennek során a Treitz-szalagtól 15 cm-re, a 
jejunum antimesenteriális oldalán, kb. 30 x 30 mm nagyságú, 
intramuralis kiindulású tumor volt megfigyelhető, melynek lu
men felőli oldalán kicsiny exulceratiót észleltek (3. ábra). A di-

3. ábra: A szelektív enterográfiás felvételen az intramuralis 
kiindulású daganat figyelhető meg (nyíl)

agnózis: jejunumban elhelyezkedő, exulcerált tumor.
Ezt követően sebészi feltárásra került sor, amelynek során 

segmentalis bélresectio történt (4. ábra). A műtét szövődmény
mentes volt.

Az eltávolított műtéti preparátum szövettani vizsgálata 
leiomyomát igazolt. A szövettani metszetben a vékonybél szer
kezete volt felismerhető, amelynek falában jól elhatárolt da
ganatszövet volt látható. A daganatnak tokja volt és a környező

4. ábra: Az intra- és extraluminalis elhelyezkedésű daganat 
makroszkópos képe

képletektől élesen elhatárolódott. A nyálkahártyától izomréteg 
választotta el, infiltratióra utaló jel nem volt megfigyelhető. 
A tumor állományát finom fibrovascularis septumok kötegekre 
tagolták, a kötegeken belül hosszúkás, elnyúlt sejtmagok voltak, 
melyek vége lekerekedett, a magok körül bő eosinophil, 
helyenként rostos szerkezetű cytoplasma volt látható. A ma
gokban egy-egy pozitívan festődő nucleolus volt megfigyel
hető. Atypia, polymorphia a sejtek között nem volt látható. 
Oszló alakok csak igen kis számban voltak jelen. A daganat ál
lományában diffúzán néhány gyulladásos sejt és egy nagyobb 
gócban abscedáló jellegű beolvadás volt megfigyelhető. Ma- 
lignitásra utaló eltérés nem látszott.

A beteg a műtét után panaszmentessé vált, emésztőrendsze
ri vérzést nem tapasztalt.

Megbeszélés

A benignus vékonybél-tumorok igen ritkán, az összes gastroin
testinalis tumorok 2-3%-ában fordulnak elő. A három leg
gyakoribb jóindulatú vékonybél-tumor a leiomyoma, az adeno
ma és a lipoma (4,24). A benignus daganatok bármely életkor
ban előfordulhatnak, általában azonban az 50. és 80. életév 
között válnak ismertté (4).

A betegek 20%-a tünetmentes (12). A többiek esetében a 
klinikai tünetek a daganat helyével függenek össze (4). Ha a 
duodenumban található, akkor a tünetek ritkán specifikusak, 
émelygés, hányás, hasi diszkomfortérzés fordulhat elő, ha azon
ban a tumor a Vater-papillát érinti, sárgaság is megjelenhet 
(26). A jejunumban vagy az ileumban elhelyezkedő tumorok 
esetén átmeneti bélelzáródás is kialakulhat (15). Guercio és mt- 
sai leiomyoma okozta vékonybél-invaginatiót észleltek (16). 
A jejunumban elhelyezkedő leiomyománál akut hasi képet 
okozó infarctust is leírtak (6). Irodalmi adatok szerint, ha a tu
mor 4 cm-nél nagyobb átmérőjű, gyakrabban okoz hasi 
tüneteket (24). Wilson és mtsai egy óriás leiomyoma okozta 
vékonybél perforatióról számoltak be (37). A betegek kb. 
40-50%-ában a benignus vékonybél-tumorokat gastrointesti
nalis vérzés kíséri (4,15). Ez a vérzés lehet okkult, kismértékű, 
de létrejöhet súlyos melaena is (5).

A leiomyomák az összes gastrointestinalis tumorok 
0,2-1,2%-ában fordulnak elő (37). Az irodalom mintegy 144, a 
vékonybélben elhelyezkedő leiomyomáról tesz említést. A 
leiomyoma a leggyakoribb, tüneteket okozó, jóindulatú vékony
béldaganat (12, 25,31). Az összes benignus vékonybél-elvál
tozás 20-30%-át a leiomyomák teszik ki. Garda és mtsai 50 be
nignus vékonybél-daganatos beteg adatait dolgozták fel. Az ese
tek több mint a fele (56%) szövettanilag leiomyomának bi
zonyult (12). Gonzales és mtsai 15 éves periódus alatt 32 
emésztőrendszerben elhelyezkedő simaizom eredetű da
ganatos beteg adatainak összefoglalása során 22 leiomyomát és 
11 leiomyosarcomát találtak (13). Más szerzők (15) 18 jóindu-
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latú vékonybél-elváltozásból 7 esetben igazoltak szövettanilag 
leiomyomát. E daganatok általában soliterek, bár leírtak multi
plex formákat a vékonybélben, oesophagusban és a colonban 
(3,15,27,36). Ritka esetben a leiomyomatosis veleszületett mul
tiplex vékonybél atresiát is okozhat (30). Recklinghausen- 
betegségben gyakran megfigyelhető a multiplex előfordulás és 
nagyobb valószínűséggel alakul ki leiomyosarcoma (18,22).

A leiomyoma az em észtőrendszerben bárhol előfor
dulhat, leggyakoribb helye azonban a jejunum  (48%) és 
az ileum (31%) (7,14,33). Ritkább lokalizácóként az iro
dalom ban le írnak  a M eckel-diverticulum ban észlelt 
leiomyomát, amelyhez vastagbél-adenocarcinoma is tá r
sult (28).

Általában az 50. és 60. életév között ism erjük fel (4). 
Lehetnek subm ucosalis vagy subserosus elhelyezke- 
désűek, így előfordulhat az is, hogy a szelektív vékonybél 
rtg-vizsgálat során sem láthatóak (4). Mivel lassan nő 
nek, sokáig tünetm entesek  m aradhatnak . A betegek 
80-90% -ában észlelhető változó m értékű gastrointesti
nalis vérzés (7). A vérzés általában krónikus, interm ittáló 
és gyakran transzfúziót is igényel (1,10,34). A vérzés oka 
a tum o rt borító  nyálkahártya ulceratiója (5). Egyéb 
tünet, m int pl. obstructio, intussusceptio, bélcsavarodás, 
hasi fájdalom, esetleg tapintható térim é sokkal ritkábban 
fordul elő (9,31,37). Rathaus és mtsai vékonybél-leiomy- 
oma esetét ism ertetik, amelyhez hypercalcaemia társult, 
a daganat által term elt parathorm on hyperparathyreosis 
laboratórium i eltéréseit okozta (29). A daganat resectiója 
után a hypercalcaemia, a hypophosphataemia megszűn
tek.

A vékonybél benignus daganatainak diagnoszti
kájában fontos eljárás az angiográfia és a szelektív en- 
terográfia (7,8,12,36).

Szelektív enterográfiás vizsgálattal a leiomyoma elhelyez
kedését tekintve három típusát lehet megkülönböztetni: int- 
raluminalis, extraluminalis és bidirectionalis (súlyzó alakú 
(14). Az intraluminalis típusnál élesen határolt, sima felszínű 
vagy lobulált, estenként exulcerált telődési hiányt láthatunk. Az 
extraluminalis formánál a kontrasztanyaggal telt szabályos 
vékonybélkacsok széttoltsága figyelhető meg. A bidirectionalis 
típusú leiomyoma esetében az előző két formánál leírt eltérések 
egyaránt észlelhetők.

Az angiográfia során éles szélű, sima vagy lobulált fel
színű lágyrészképletek figyelhetők meg. Az elváltozás ál
talában hypervascularizált, sok szabálytalan alakú ér 
észlelhető a tum orban. Az „ellátó arteria” gyorsabb te- 
lődésű, m int a környező artériák. Gyakran atípusos lefu
tású és átm érője változó, ingadozó. Számos úgynevezett 
szabálytalan alakú „vénás öböl” látható  (7). A k on t
rasztanyag telődés során  igen korai artériás és vénás 
fázis figyelhető meg, elhúzódó parenchymás szakkal.

Valis és mtsai (36) 19 soliter vékonybél-leiomyomás beteg 
esetét dolgozták fel diagnosztikai szempontokat figyelembe 
véve. Véleményük szerint a szelektív angiográfia a legmeg
bízhatóbb eljárás a leiomyomák sikeres, preoperatív diag
nózisához. Az általuk vizsgált összes beteg esetében jól körülírt, 
hypervascularizált képlet volt megfigyelhető, két betegnél 
pedig a kontrasztanyag kilépés aktív vérzésre utalt.

Japán szerzők (19) a technécium 99-scintigráfia és az an
giográfia diagnosztikus értékét hasonlították össze masszív 
vékonybélvérzések esetében. Nyolc vérző beteg retrospektív 
vizsgálatánál azt találták, hogy az angiográfia során hypervas
cularizált képlet és/vagy extravasatio az összes betegen megfi
gyelhető volt. Az angiográfia érszerkezete miatt a nem vérző

leiomyomát és jelezheti. A szcintigráfiával viszont csak két 
beteg esetében sikerült az aktív vérzés forrását igazolni. 
Mindezek alapján az angiográfiát hasznosabb vizsgálati mód
szernek tartják vékonybél-tumorok diagnosztikájában, mint az 
izotópos eljárást.

Az ultrahangvizsgálattal (2) típustó l függetlenül, 
kerekded, inkább echoszegény, éles kontúrú képlet lá t
ható, mely a belek között helyezkedik el. A tum or foko
zott vascularizáltsága színkódolt Dopplerrel esetleg felis
merhető.

CT-vizsgálattal a belek között, hypodens konglomerá
tum  figyelhető meg, amelyben kontrasztanyag adása ese
tén fokozott halmozás észlelhető. Laurent és mtsai (20) 35 
vékonybéldaganatos beteg CT-vizsgálatainak eredményeit 
dolgozták fel. A tum or kim utatásának aránya 80% volt. A 
lipoma, a leiomyoma, a leiomyosarcoma és a carcinoid tu 
morok jól diagnosztizálhatok komputertomográfiával, de 
az adenocarcinom a és a lym phom a esetében gyakori a 
téves diagnózis. A szerzők a CT-vizsgálat szelektív entero- 
gráfiával való kombinálását javasolják.

A vékonybéldaganatok p reoperatív  d iagnosztiká
jában az angiográfia és a szelektív enterográfia a legmeg
bízhatóbb eljárások. Bár a leiom yom ának ultrahanggal 
és komputertomográfiás vizsgálattal specifikus m orfoló
giai jellem zői nem  m utathatók  ki, a diagnózis m egál
lapításában néhányszor, m int esetünkben is, segítséget 
nyújthatnak (20).

Szövettanilag a leiomyoma a gastrointestinalis stro- 
m atum orok közé tartozik (23).

A leiomyomák okozta krónikus vérzés kezelésében az 
érintett bélszakasz eltávolítása az egyedüli lehetőség (8, 
33). A betegek ötéves túlélése 96%, recidiva 1,7 ezrelék
ben fordul elő (12).

Az esetleges malignus átalakulás miatt hosszú távú követést 
ajánlanak. Lausen és mtsai disszeminált peritonealis leiomy
omatosis ritka esetét írták le, ahol sarcomatosus átalakulást le
hetett megfigyelni (21). Más szerzők multiplex vékonybél 
leiomyomatosis során, nyolc évvel a diagnózis után, leio
myosarcoma kialakulásáról számoltak be. Ezt figyelembe véve 
a vékonybél-leiomyomatosist premalignus állapotnak kell 
tekinteni (27).

Az eset tanulsága, hogy súlyos és ismétlődő emésztőrend
szeri vérzés esetén, ha a hagyományos diagnosztikus eljárá
sokkal nem sikerül a vérzés okát biztonsággal feltárni, a ritka 
vérzést okozó eltérések sorában a benignus vékonybéldagana
tok lehetőségét is mérlegelnünk kell; felismerésében a külön
böző képalkotó eljárások segítséget nyújthatnak.
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intestine with free perforation into the peritoneal cavity. South. 
Med. J., 1992,85,667-668.

(Hitre Erika dr., Budapest, Szentkirályi u. 46.1088)

Helyreigazítás

Az Orvosi Hetilap 1996,137,1710. oldalán megjelent „A Közegészségügyi, Járványügyi és Sugáregészségügyi Szakmai Kollégium 
állásfoglalása a szakterületét érintő alapvető fogalmakról” című állásfoglalás 2. hasáb 2. bekezdésébe sajnálatos hiba csúszott. A 
bekezdés szövege helyesen:
„A megelőző orvostan (megelőző orvostudomány, preventív medicina) elsősorban abban tér el a közegészségtan/népegészségtan- 
tól, hogy magában foglalja a harmadlagos megelőzés elméleti alapjait is és kapcsolata szorosabb a klinikai orvostudománnyal, 
mint a közegészségtan/népegészségtannak.”
Olvasóink és az érintettek szíves elnézését kérjük.

Megrendelés esetén 
utánvéttel szállítunk bármilyen színű, 

valódi bőrből készült

többrekeszes recepttartót, 
kétfelé nyíló ampullatartót, 

44x23x20 cm-es 
és 40x23x20 cm-es méretű

orvosi táskát
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HORUS

„...hatvan esztendeje...valami megszakadt...”

"mr

A „Báró” (Korányi Sándor 1866-1944)

(Hiába írta Biró Imre szemészprofesszor megható kis 
könyvében: Egy klinika nem halhat meg. Tévedett. Nem  
egy, kettő' is meghalt. Az I. sz. Szemészeti és a korábbi 111. 
sz. Belgyógyászati Klinika, mely utóbbinak Korányi Sán
dor volt az igazgatója. Róla, a klinika szomorú sorsáról és 
arról, hogyan örökítődött á t az utókorra a klinika  
szellemisége, -  olvashatunk Braun Pál professzor, az 
egykori tanítvány, ny. osztá lyvezető  főorvos visszaem 
lékezésében.

Merészség hozzányúlni a tém ához. Hogyan is kerül
tem a pesti egyetemre, ahol akkor num erus clausus volt? 
Ezért adtam  be kérvényem et Berlinbe is, de az a 
meglepetést ért, hogy ott elutasítottak, (Weimar!), itthon

meg felvettek (középiskolai versenyt nyertem ). Pesten 
javában folytak a zavargások. Egyszer az É lettani In 
tézetből dobtak ki, egyszer a Nem zeti Színházból, ahol 
Szomory „Nagyasszonyát” akartam  megnézni. M indkét 
esetben engem vittek el a rendőrök „botrányokozás” m i
att. Mégiscsak kitűnően abszolváltam és jelentkeztem is 
felvételre a Korányi-klinikán. Haynal Imre professzor -  a 
nagyváradi püspök rokona -  azonnal felvett. Később 
k itűn t azzal is, hogy tömegével m entette a m unkaszol
gálatosokat kolozsvári klinikáján.

Különös em ber volt „a báró” (atyai ágon Kornfeld). 
Most is előttem van tömzsi alakja, plethorás külleme, aszt
más légzése és kis szelencéje, amelyből hol nitroglycerint 
szedett elő, hol codeint. Csendes volt és szomorú. Felesége 
elhagyta, fia klinikáján feküdt, bénán. A Kar m indenben 
akadályozta. Amikor esedékes volt rektori megbízatása, 
átugrották, munkatársainak docenturáját nem  tám ogat
ták. Annál nagyobb híre volt viszont külföldön. Amerre 
csak jártam , neve volt a legjobb ajánlólevél. Elismerték, 
hogy „Physikalische Chemie und M edizin” című műve új 
kutatási irányt nyitott. Tőle szárm azik a functionális 
próbák gondolatának bevezetése; a belgyógyászatot alkal
m azott physiologiának ta rto tta  és emellett k itarto tt. 
Rengeteget tanultam  tőle és nem  túlzás, ha azt állítom, 
hogy orvosi m űködésem ben még m ost is ebből élek. 
Jelölték a Nobel-díjra is, de ehhez nem csak tudás kell, 
hanem  élelmesség is, m árpedig ő szerény és jóhiszem ű 
volt. Még tudatlan hallgatóit sem buktatta, hanem  nagy 
türelemmel igyekezett őket meggyőzni arról, hogy „lehet, 
hogy a jelölt úrnak ebben igaza van, véleménye azonban 
mégsem tartozik a kérdésnek és feleletnek abba a ka
tegóriájába, amely itt, most, közöttünk szóbajöhet.”

Előadásaira készült és azok valóban m intaszerűek 
voltak, m ert a felsőrendű szakmai tudás mellett, kristály- 
tiszta logika jellemezte őket. A bem utatandó  beteg 
k o rtö rtén e té t előző nap gondosan  áttanulm ányozta, 
m ert „az orvos gondolkodásának és a ku ta tásnak  a 
betegágytól kell elindulnia.” így kerültem néha Váczi u t
cai lakására. íróasztalán a Faust feküdt.

Veseelőadásaiból könyv lett. De ugyanilyen gonddal 
foglalkozott m inden tém ával. Jól em lékszem  csodála
tosan szép előadására „a dysharm onikus ö regkor”-ra, 
ami lehetőség volt az akkor ú jnak  szám ító horm ontan  
bem utatására, vagy a „szívzörejek”-re, illetve azok pon
tos akusztikai elemzésére. Szerette a zenét, Casals volt a 
kedvence. Az előadásokat nem  szívesen ad ta át, még 
kitűnő m unkatársainak sem. Legendás volt a tanév első 
előadása, a tífusz.

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 38. szám 2097



M eghallgatására sokan jö tte k  el, idős orvosok is, az 
egész városból. Nem fordított sok figyelmet a laboratóri
um i leletekre, viszont varázslatos mestere volt az anam - 
nézis felvételének, a fizikai vizsgálatoknak és a logikus 
gondolkodásnak (2).

Alig 70 éves volt, amikor 1944-ben elhunyt.
Korányi Sándort 70. születésnapján meglátogatta kli

nikáján Hóman Bálint külügym iniszter és gratulált neki. 
A professzor ekkor megkérdezte tőle, hogy szám íthat-e a 
szokásos tiszteleti évre, m ert ha  nem, idejében gondos
kodnia kellene m unkatársai elhelyezéséről. A m iniszter 
ezt a kérdést elhárította azzal, hogy ez az év kijár még a 
professzornak. Néhány héttel ezután  érkezett le a rektori 
hivatalból a rendelet, hogy a klinika megszűnik és a fel
szerelését adjuk át a Herczog-klinikának. Ez az inzultus 
azonban nem  akadályozta m eg őt, hogy az alábbi 
szavakat intézze m unkatársaihoz: „Ami nekem  ma 
személyesen gondot okoz, az a kérdés, vájjon az a ko r
mányintézkedés, amely a III. sz. Belklinikát eltörli, meg 
fogja-e semmisíteni azt az iskolát, amelynek kifej
lesztésére boldogult a tyám m al együtt két generáció 
életét szenteltük. Megöregedésemmel azonban ennek az 
iskolának élete nem szegényedett el és azok a m unkák, 
amelyekkel tanítványaim örvendeztettek meg, bizonyí
tékai annak, hogy a k lin ika életének fonala m unka- 
képességének és kedvének tetőfokán szakad meg. De bi
zonyítékai annak is, hogy m a m ár az iskolák végső sorsa 
nincsen egy mesterhez, egy klinikához kötve.” (Válasz az 
1936. VI. 20-án tarto tt házi ünnepségen elhangzott 
üdvözlő beszédekre (5).

A m iniszteri rendeletnek megfelelően az 1936/37 
tanévben a Korányi Klinika bezárta  kapuit.

Kik voltak az Iskola tanítványai?
A hazai vezető belorvosok többsége Korányi Sándor 
tanítványa. Helyszűke m iatt nem  sorolhatjuk fel va la
m ennyit. Csupán a következőket említjük meg annak  a 
k iadványnak alapján, am elyet születése 100. évfor
dulóján az Akadémiai Kiadó jelentetett meg 1967-ben.

Egyetemi tanárok lettek: Bálint Rezső (részben 
Korányi Frigyes iskolája); R usznyák István, az MTA el
nöke előbb Szegeden professzor majd 1945-től Korányi 
Sándor tanszéki utóda; Haynal Im re, előbb Kolozsvárott, 
m ajd Budapesten a belorvostan tanára; Hetényi Géza a 
belorvostan professzora Szegeden; Magyar Imre a belor
vostan tanára  Budapesten, a Korányi-, illetőleg Rusz- 
nyák-klinika tanszéki utóda; Ratkóczy Nándor, a rad io 
lógia professzora Budapesten; M osonyi László belgyó
gyász professzor (Orvostovábbképző Intézet, Budapest); 
Soós Aladár, a diétetika ta n á ra  Budapesten; G öm öri 
(Gomori) György, a kórbonctan tanára  Chicagóban.

Egyetemi c. rk. tanárok, m agántanárok, az o rv o stu 
dom ány doktorai, vagy kand idátusa i, illetőleg kórházi 
főorvosok lettek többek között: Asztalos Ferenc, Barát 
Irén, Baráth Jenő, Bencze Gyula, Benedict János, Borbély 
Ferenc, Braun Pál, Csiky Tivadar, Chatel Andor, Csillag 
István, Dániel Gábor, D etre László, Dobozy Elemér, 
Egedy Elemér, Enyedy Z oltán , Farkas Andor, Farkas 
György, Fejér Árpád, Forrai Elemér, Fuchs Dénes, Fülöp 
József, Gaál András, Góth E ndre, Gönczy István, Groák 
Béla, Györgyi Géza, Gyurkovics Tibor, Hajós Károly,

Halász Pál, Held Róbert, Huzly Imre, Irsy József, Kalapos 
Im re, Karczag László, Kelemen László, Kiss József, 
Királyfi Géza, K norr Kálm án, Korányi A ndrás, Kövesi 
Géza, Kürthy László M artos Katalin, M auks Károly, 
Mazgon Rózsa, Mirgay Sándor, Molnár Béla (Budapest), 
M olnár Béla (Karlovy Vary), Nagyiványi Rezső, Németh 
László, Obláth Erzsébet, Ország Oszkár, Paunz Lajos, 
Radnai Pál, Razgha A ndrás, Róna István, Roth-Schultz 
Vilmos, Schill Imre, Sellei Kamilló, Sivó Rudolf, Szántó 
Endre, Szemző György, Tállyai-Róth Miklós, Vas Frigyes, 
Vándorffy József, Zárday Imre stb. (2).

Búcsúvacsora 1936-ban 

Milyen volt a Korányi Klinika?
1909. október 1-jén a III. sz. belklinika új intézete ava
tásakor Korányi Sándor m eghato tt szavakkal így nyi
latkozott erről:

„Mai nappal megnyílik egyetem ünk III. sz. Bel
k lin ikájának új intézete. Kész, kevéssé bővíthető keret, 
határolt költség korlátái között, ez az intézet intentioim  
szerint készült és abban Korb és Giergl m űépítész urak 
nagy tapasztalata, határtalan előzékenysége és a klinika 
segédszemélyzetének fáradhatatlan közreműködése által 
támogatva, sikerült helyet szorítanunk m indannak, ami 
m eggyőződésem  szerint a belgyógyászat tanításához, 
műveléséhez és a betegek gyógyításához hozzátartozik. 
A ház jóform án készen áll, berendezése gyorsan halad 
előre. M inden részében gondolataim  megvalósulásával 
találkozom . M inden részletében magam előtt látom  
azokat a dolgokat, amelyek hiányát évről évre jobban 
éreztük, a maga idejében m intaszerű, de ma elavulttá vált 
régi klinikánkon -  és m égis, m ikor körü ljárom  új 
palotánkat, -  szívem elszorul és hiába keresem benne az 
új otthon érzését. Régi házból kerültem  ide. Azt a házat
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otthonom m á tette 24 év munkája, benne eltöltött fiatal
ságom és m indenekfölött az a körülm ény, hogy abban, 
m in t tanulónak  m esterem , m int segédnek főnököm , 
majd m int tanárom , magasan álló példaképem  és mégis 
m unkatársam , atyám  volt. A régi házat elfoglalta az 
idősebb joga és tőle elbúcsúzván örökre, úgy érzem, 
m intha megszakadt volna pályám nak, életemnek folyto
nosságában valami. Régi otthonom  m ár nincs meg s az 
újat még m egkell szereznem ...”* (1).

A folytonosságnak az a megszakadása bár fájt, de ter
m észetszerű volt. Nem sejthette, hogy alig több, m int 
másfél évtized után  olyan törés következik be életpá
lyájában, melyet nem  a term észet rendje diktált, ami fáj
dalm as és kiheverhetetlen m egrázkódtatást okozott. 
1936-ról van szó.

Talán a kom or jövő előérzete sejlett fel benne, amikor 
1920-ban papírra  ró tta a békés m últ irán t nosztalgiáját 
ugyanakkor testam entum nak ható útm utatását a régi és 
az új belorvosi diagnosztikáról.

Korányi Sándor: A régi és új belorvosi diagnosztikáról 
(részlet)
„Mi öregebbek, akik a belorvostant harm inc és több év 
előtt kezdtük klinikán m egism erni -  m agam ról ítélve -  
annak legimpozánsabb tulajdonságát, legnagyobb szép
ségét a diagnosztika nagy egyszerűségében találtuk meg, 
gyönyörködve abban, mi m indent lehet szemmel, tapin
tással, kopogtatással m egtudni, ha e m ódszerek ered
ményeit jól értékesítjük. Akkor a klinikus úgy dolgozott, 
m int a rajzolóművész, aki néhány, jól megválasztott nagy 
vonással m indent belehoz vázlatába, ami egy arc charak- 
teréhez tartozik és amiből felismerhető. Azóta a praxis
ban  m ind  nagyobb teret foglalt el az alkalm azott tu 
domány, há ttérbe  szorítva azt, am i benne a művész 
látásával és megismerésével rokon. Azt az időt, amelyben 
ez uralkodott, nem hozhatja vissza semmi többé, nem is 
k ívánhatja vissza senki sem. De a régi klinika, a régi 
gyakorlat egyszerűségéből és ebben rejlő szépségéből 
valam it meg kell és meg lehet m enteni. A belorvostan 
m indinkább  alkalm azott tudom ánnyá válik, célunk, 
hogy m inél teljesebben az legyen. De, m int az alkalma
zott tudom ánynak m ásik nagy és a m ienknél fejlettebb 
példájában, a technikában, úgy ebben is nagyon jelentős 
elv az oekonomia. Ez az elv azt követeli, hogy amit kevés
sel lehet elérni, kevéssel érjük el, am ihez egyenes úton 
juthatunk, azt ne keressük másképp, am it egyszerre, rövid

*  Az 1908-ban elkészült III. sz. (ma: I. sz.) Belklinika ott volt már 
Markusovszky és Tóth Lajos álmaiban, a vacsorázó asztal körül ülő ba
ráti építészek elgondolásaiban. A Korányi említette nevek a „miniszteri
ális” m érnökök kései nemzedékét idézik. K o r b  Flóris Nándor 
(1860-1930) G ie r g l  Kálmánnal (1863-1954) társulva több jelentős 
épületet tervezett. Űttörők voltak a vasbeton alkalmazásában. A tet
szetős klinikát akkor építették, amikor Korányi Sándor korábbi ideg
kór- és gyógytani tanszékét átszervezték. Korányi Sándor a Baross utca 
40-ből költözött a külsőtelepi új III. sz. klinikára. Megszüntetése után az 
Urológiai klinika költözött ide. Másfél évtized után az új, modern bal
eseti kórházban kapott helyet a klinika. Megjegyzendő, hogy a volt III. sz. 
Belklinika I. számúként működött, amikor H e r z o g  professzort rövid idő 
után rendelkezési állományba helyezték.

idő alatt végezhetünk el, arra ne fordítsunk ismételten és 
sok időt és amire képesek vagyunk magunk, ahhoz ne kér
jü k  mások segítségét. E cél szolgálatában a rra  kell 
törekednünk, hogy am it szebbnél szebb, kom plikált és 
drága eszközök segítségével m egtanultunk, igyekezzünk 
egyszerűen felismerhetővé tenni, lehetőleg m indenkinek 
rendelkezésére álló eszközök fejlesztése ú tján , azokat a 
felism ert új feladatok követelményeihez idiom ítva hoz
zá. A felsorolt néhány példa m egm utatja, hogy ez a cél 
sokszor elérhető és ha vele behatóan foglalkozunk, bár 
m indent nem, de valamit mégis m egm enthetünk a diag
nosztika ama nemes egyszerűségéből, amely a régi bécsi 
iskola alkotását, élén Skodával olyan megkapóvá tette és 
am elynek legnagyobb gyakorlati becsét az ad ta  meg, 
hogy azt m inden orvos alkalmazhatta m inden betegén.” 
(4).

IRODALOM: 1. Korányi Sándor: Bevezető előadás (részlet) a 
Budapesti Kir. Tud. Egyetemi III. sz. Belklinika új intézetének 
1909. okt. hó 1-jén történt megnyitása alkalmából. -  2. Korányi 
Sándor emlékére, születésének 100. évfordulóján -  kivonat. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. -  3. Orvosi Hetilap, 1994,135, 
1847. -  4. Orvosképzés, 1920,10, 1. -  5. Orvosképzés, 1936, 36, 
630.

Braun Pál dr.
Szerkesztői jegyzet:

Braun dr. pályája a Korányi Klinikáról indult és az egyik 
nagy fővárosi kórházban folytatódott. A háború után  
m in t kiváló orvospublicistára figyeltek fel. E lőször írt 
hazánkban a penicillin alkalmazásáról. Szerkesztőségi 
közlemények sora tette emlékezetessé nevét. Tevékenysége 
megoszlott a betegágy és a szerkesztőségi szoba között, de 
legkedvesebb feladatának mindenkor a fiatalok nevelését 
tartotta. Egyik alapítója volt az Ovosok Lapjának, majd 
szerkesztője a Trencséni professzor által ú jra indíto tt 
Orvosi Hetilapnak, a továbbiakban az Orvosképzésnek, a 
Therapia H ungaricanak és más orgánum oknak. 1 9 9 4 . 
június 1 1 -én a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem  
Orvosképző Karának tanácsülésén Brooser Gábor profesz- 
szor rektor em lékérem mel tüntette  ki több évtizedes 
munkásságáért, melyet az orvosképzés és -továbbképzés 
területén fo lytatott Braun Pál professzor.

M űködésének szerves része orvosirodalmi tevékeny
sége. Jelenleg is tagja az Orvosi Hetilap Szerkesztő- 
bizottságának. A maga készítette jelen  összeállítás 
keretében emlékeiről, tapasztalatairól vallott.

2099



A szemmel és a látással kapcsolatos kifejezések, mondások 
és aforizmák

„Ä  szem, az emberi test’ legnemesebb része, sokszerű  
előkelőséggel bír ennek többi életm űvei felett. E lőször 
ugyanis életműves (élettani) szerkezete az é le tm űvezet’ 
legdíszesebb virágátképezi; m ert minden életműves rend
szerek részesek annak képletében: nem különben, m intha  
a’szem az egész életműség’ m ását ábrázolná. De m i több, 
ezen életműves részek, melyekkel a’szem leggazdagabban 
van felruházva, az életm űvezet’ legfensőbb polczára m él
tatva, nevezetes gyengédséggel és finomsággal jelesked
nek, ’s ném i csodás csínnal és dísszel ékesített egészszé 
folynak össze.”

(Fabini: 1837)*

Érzékszerveink közül a szem nek van a legnagyobb jelen
tősége. Tudásunkat, a külvilággal való kapcso latunkat 
85%-ban látásunk segítségével szerezzük be. A m a em 
berének m ind a m unkájában, m ind  a szórakozásában, 
m űvelődésében egyre tö bbe t van szüksége lá tására . 
Szervezetünk felépítése úgy alakult ki, hogy szem ünk a 
lehető legtökéletesebb védelem ben részesüljön a csonttal 
körülvett orbitában, de ugyanakkor mégis exponált 
helyen legyen. Jelentős szerepét kiemeli többek között az 
is, hogy a vegetatív beidegzés m ellett a 12 agyideg közül 4 
kizárólagosan, 2 részlegesen a szem szolgálatára fejlődött 
ki.

A látás művészete agyunk működésétől függ, hiszen a 
látásban pszichológiai tényezők is jelen vannak. Az em 
beriség fejlődését alapvetően befolyásolta szemének m ű 
ködése, de különösen a képzőművészetek területén (fes
tészet, szobrászat, építőművészet, film, televízió stb.) m u
tatható ki a látással való legszorosabb összefüggés.

A szem gömb alakját figyelembe véve számos nyelv
ben a szem írásbeli kifejezését a kerek 0  betűvel kezdik. 
A szem az egyiptomi képírásban Osiris napisten nevének 
kezdőbetűjét a szem jelképezi, a szem görögül ophthal- 
mos, latinul oculus, hollandul ooge, olaszul occhio, fran 
ciául oeil, a szláv nyelvekben oko stb. A m onda szerin t 
Zeusz egy föníciai király szép, nagy szemű lányába volt 
szerelmes, akit szemei révén Európának hívtak. (Eurus: 
tág, ops: szem)

A m agyar nyelv a szem  jelentőségét k itűn te tően  
értékeli, ezért szókincsünkben, m int az alábbi példák  
mutatják, bőségesen használja úgy, mint a látás szervét, 
de számos apró tárgy elnevezésében is szerepel, m in t 
búzaszem, porszem, gyöngyszem  stb. A látás kifejezés
nek is m egszám lálhatatlan szinonim ája van, főleg 
szóösszetételekben. A két kifejezés rendkívülien szoros 
kapcsolatban van egym ással, olykor fedik is egym ást. 
Mint azt az alábbiakban látjuk, a szem, de főleg a látás szó 
átvitt értelemben elsősorban a tudás, a testi-, lelkiállapot 
kifejezésében van elsősorban gyakran jelen. A filológiai, 
etimológiai, filozófiai stb. összefüggésekre term észetesen 
itt nem lehet kitérni. Ezen kifejezéseknek a gyűjteménye,

»Fabini Theofil János (1791-1847) a szemészet első professzora a pesti 
egyetemen 1817-1847 között.

valamint az ezeket tartalm azó szólások, mondások, köz
mondások, aforizmák, szállóigék kerültek ide, a teljesség
re való törekvés igénye nélkül. Néhány elavult, népies 
kifejezés is szerepel a gyűjtem ényben. (A szemmel, lá
tással szorosan nem  kapcsolt szavak, m int pl.: szemérem, 
szemét, vakolat stb. nagy része kim aradt.) Több szó, kife- 
jezés m agyarázatra szorulna, de ez túlzottan sok helyet 
igényelne.

„A magyar értelmező kéziszótár” szerint a szem: l.A  
látás érzékszerve. 2. Nézés, tekintet. 3. Látás, látóélesség. 
4. Kifejezésekben érzés, értelem, m agatartás jelképe. 5 .. 
Kifejezésekben a szégyenérzet, szemérem jelképeként. 6. 
Némely gazdasági növény magja. 7. Fürtös növények, 
gyüm ölcsök bogyója. 8. Apró tárgyak eleme. 9. Kötés, 
horgolás eleme. 10. Rügy. 11. Bögreszerű csempe (régies). 
12. Kerekded színes folt.

„Látjátok, feleim, szemetekkel, m ik vagyunk (?): b i
zony por és hamu vagyunk”. Legrégibb nyelvemlékünk, a 
Halotti Beszéd első m ondatában együtt fordul elő a látás 
és a szem szó, ahogy azok az 1200 körül lejegyzett Pray- 
kódexben fennm aradtak . Hogy azóta a szavaknak m i
lyen bősége árad megállapíthatjuk, ha követjük a látással 
és szemmel kapcsolatos szavakat.

Látás
Álmélkodás, bám észkodás, bám ulás, bámulat, bandzsí- 
tás, behunyt szem ű, bekö tö tt szem ű, csodálat, élesen 
látás, elmosódott, elvakított, elvakultság, érzés, érzékelés, 
észlelés, észrevehetetlenség, észrevevés, észrevétel, fátyo
lozottság, felfedezés, felfigyelés, felfogás, felismerhetet- 
lenség, felötlő, feltűnő, félszeműség, figyelmes, fixírozás, 
gusztál, gyönge látás, hom ályos látás, hunyorgatás, 
hunyorítás, illúzió, kacsintás, kancsalítás, kandikálás, 
káprázás, kettőslátás, kirívó, kiszim atolás, ködösség, 
körülnézés, kukucskálás, lám, lásd!, lássa, lássák, lát, 
látás, látási m ód, láthatatlan , látom ás, látott, meg
csodálás, megérzés, m eglátás, megneszelés, megnézés, 
m egorrontás, m egsejtés, m egszim atolás, megvakítás, 
m egvakíttatott, m egvakult, m in tha vak volna, m ór (a 
vakság elavult kifejezése) négyszem közt, nem látó, 
nézető, nézés, nézegetés, néző, passogó, pillantó, pillan
tás, pislantás, pislogás, re jte tt révedezés, rosszul látó, 
rövidlátás, sandítás, stírolás, sunyítás, szem betűnés, 
szem beötlés, szem beszökés, szem et szúrás, szemfény
vesztés, szemkáprázat, szemlélés, szemlélet, szemlélődés, 
szemmel tartás, szem nem  látott, szempont, szemügyre 
vevés, színvakság, tapasztalás, tá to tt szájjal bám ulás, 
távollátás, tekintet, tekintetváltás, vak, vakon, vakablak, 
vakbuzgó, vakmerő, vakság, vakoskodik, vaksi, vaktában, 
világlat (elavult), világtalan, világtalanság, világot látott.

Szem
A látás szerve, csodáló, éles szem, jó szem, kandi szemű, 
kuksi, kukucska, látóka (tréfás), látóképesség, látószerv, 
lesőke, pislogó, szem, szemecske, szemike, sasszem, 
szeme fénye, szemes, szeme világa, szemgolyó.
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I.
Erí ekezések, apróbb köz-lések, kit oualok.

1 ) A ’ b e teg  s z e m e k ’ m e g v iz s g á lá s a .

I r t a

F a l i i n i  J á n o s ,

Urros I)r , ßzeinesatsöc'1 niedere ’s tan ító ja  a ’ m. k i i .  egyelem 
mellel f.

A' szemgyógytudomány’ czelja, t. i. a' látó élet
mű’ bajainak orvoslása cl nem érethetik , ha az orvos a’ 
gyógyítandó haj’helyes ismeretéhez elébb nem jutott. 
A’ források, meilyekből ezen isinérctet merítheti, 
kétfélék : az okok ’s a ’ kérjelek. Minekelőtte tehát 
a’ gyógy bánáshoz fogna, mind azokat ki kell szor
gosan fürkésznie, mindezek iránt figyelemmel len n i; 
hogy azoknak öszveállitásából, méltánylásából ’s köl
csönös viszonyaiból a' betegségnek mind valósága 
mind képe kivilágoljék.

Noha pedig az okok , ’s általában minden kór
előző pontok szükségesek , hogy helyes és bizonyos 
korhatárzatot alkossunk : még is a’ szembajokban a’ 
kortünetek hasonlithatlanul nagyobb beccsel birnak. 
A’ legtöbb esetekben ezek magok elegsegesek az or
sósnak oily vezérfonalat nyujtan i, mellynél fogva, 
tévedésektől menten bizton járhatja útját. Midőn pe-

________________________________________r* ___________

Szem, a szavak összetételében
Babszem, búzaszem , csupa szem, fekete szem, félszem, 
gyöngyszem, hálócska (a retina elavult kifejezése), haris
nyaszem, homokszem, hószem (elavult, a lovak havi vak
ságával kapcsolatos kifejezés), jobb szem, köles- 
kásaszem, kristály (a szemlencse elavult kifejezése), lánc
szem, műszem, oltószem, ökörszem (m adár), pápaszem, 
pecsenyés szem (elavult), rizsszem , szarvas köntös (a 
cornea elavult elnevezése), szem árpa, szem baj, szem 
vesztés, szem be néz, szembeáll, szem becsukva, szem- 
bekötősdi, szem besít, szembeszáll, szem beszéd, szem 
beteg, szem beötlik, szembeszökik, szem betűnik, szem
bogár, szem cse, szem csepegtető, szem csepp, szemébe 
tűnik , szem e lá ttára , szemelget, szem ellenzős, szemelt 
rizling, szemelvény, szemen körül, szemenként, szemen- 
szedett, szemére hányja, szemérzékenység, szemes csavar, 
-kávé, -kukorica, -takarm ány, szemész, szemészet, 
szemet szúró, szemez, szemfájás, szemfedél, szemfelszedő, 
szemfény, szemfényvesztő, szemfog, szemfolt (elavult, a 
p terygium ot nevezték így), szem forgatás, szemgolyó, 
szem gödör, szemgyengeség, szem gyulladás, szem hár- 
tyagyulladás, szem határ, szem héj, szem hunyás, szem- 
hunyorítás, szem idegsorvadás, szem játék, szem káp
ráztató, szemkenőcs, szemképződés, szemközt, szemlá
tom ást, szemlél, szemlencse, szemlesütve, szemmérték, 
szem orvos, szem öldök, szempár, szempilla, szem pilla
festék, szem pillantás, szemrehányás, szemrevaló, szem

revételez, szemrontó, szemsérülés, szemsugár, szem szög, 
szem tanú, szemtelen, szemtengelyferdülés, szem term és, 
szem -tüzesedés (elavult, lóbetegséggel kapcso latos), 
-szemű: csillag-, fél-, két-, kökény-, őzike-, ap ró -, kék-, 
könnyes-, szemüreg, szemüveg, szemüveggyártás, szem 
víz, szemzőkés, tengerszem, termés (népies kifejezés ár
pa és hályog kifejezésére) tyúkszem, üvegszem, vakszem  
stb.

Közmondások, mondások, szólások, szóösszetételek 
A szem a lélek tükre. A szeme sem áll jól. A gazda szeme 
hizlalja a jószágot. A szeme közé vág. A szemébe m ond. 
A szemébe néz. A szemét is kilopja. Álmot láttam . Árgus 
szemekkel néz. A vak is látja. Bántja a szemét. Bárgyú te
kintet. Belefájdul a szeme, úgy nézi. Beszédes szem ű. 
Cirmos szemű. Csupa szem. Dolga után lát. Éber szemű. 
Éles szeme van. Előrelátó. Előre tekintő. Elrejti a tek in 
tetét. Első látásra. Eltűnik a szeme elől. Értelmes szemmel 
néz. Fél szem ére vak. Felnyitja-, kinyitja-, m eresz ti a 
szem ét. Félti, m in t a szeme világát. Fölnyílnak a sze- 
mei.Gyengül a látása. Hol van a szeme? Homályos tekin
tete kitisztul. H uncut szemű. Isten szeme m indent lát. Jó 
szemű. Jónak látnám , hogy... Káprázik a szem e. Kerülj 
csak a szem em  elé! Kifejezés nélküli tekin tet. K isül a 
szeme. Kiszedem a szemed szőrit! (régi büntetés, am it fő
leg p rostituá ltaknál alkalm aztak). Kiszúrja a szem ét. 
Kíváncsi pillantás. Kopog a szeme az éhségtől. Körmeivel 
kivájja a szem ét. K örüljáratja a szemét. Lásd a saját 
szemeddel! Lássuk, m iből élünk! Látáshiba. Látásm ód. 
Látáspróba. Látástalan. Látástól vakulásig. Láthatatlan. 
Látja a nehézségeket. Látod, látod! Látomás. Látra szóló 
váltó. Láttad a filmet? Látvány. Legelteti a szem ét. Majd 
kisül a szeme. Meglátja a más szemében a szálkát, de a 
m agáéban a gerendát nem. Meglátszik a szem én. Mély 
szemű. M eredt tekintet. M ereszti a szemét. M ereszti a 
tekintetét. Merev tekintetű. Messzire látó. M ikor látjuk 
egymást? M indent, am it a szeme meglát. M it látsz? 
Nagyobb a szeme, m int a gyom ra. Nagyra lá t (kevély). 
Nem bírja  a tekintetét. Nem lát a szemétől. N em  lát 
tovább az orránál. Nem látja a fától az erdőt. Nem  látja a 
lényeget.Nem láttam  semmit. Nem mer a szem ébe nézni. 
Nem sok értelm ét látom  a dolognak. Nézz vissza! Nincs 
sem m i látatja. O ldalt tedd a képet, szem be a tük rö t. 
Olyan a szeme, m int a sasnak. Örömmel látja. Ö rökre be
hunyta a szemét. Pénzt-, napvilágot lát. Port h in t a szem
be. Rajta van a szeme. Rajta van a világ szeme. Rászegezi 
a tekin tetét. Ravasz szemű. Se lát, se hall. Sok tavaszt 
meglátott már. Szem elől veszít. Szembe babám , ha  sze
retsz! Szembe dicsér. Szembe fúj a szél. Szem betalálja 
m agát. Szembeállít. Szembehelyezkedik. Szem bekerül. 
Szem bekötősdi. Szembenézés. Szembeni. Szem beötlő. 
Szembesít. Szembeszáll. Szembetegség. Szem betűnik. 
Szembogár. Szeme közé néz. Szeme láttára. Szem eiről 
leesett a hályog. Szemeivel illeti. Szem e-szája eláll. 
Szemébe húzo tt kalappal. Szemébe vágja. Szem e el
sötétül. Szemeit elfutja a könny. Szem ellenzővel jár. 
Szem esnek áll a világ. Szemet huny. Szem ét örökre 
lehunyta. Szemet szúr. Szemet vetett rá. Szemmel látható. 
Szemmel tart. Szemmel verés. Szem nem látott. Szemre 
vesz valakit. Szem rebbenés nélkül. Szem telen. Szem
telen, m int a légy. Szemtől szembe. Szem ügyre veszi. 
Szem ünk lá ttára . Szemvidító látvány. Szeretném  látni!
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Szikrát vet a szeme. Szívesen látok valakit. Szükséget lát. 
Találkozik a szemük. Tiszta szemű. Tisztán lát. T iszta te
kintetű. Több szem többe t lát. Törvényt lát. T ükröző  
szemű. Ügy vigyáz rá, m int a szeme fényére. Vak koldus. 
Vak m ár ez a tükör. Vak vezet világtalant. Vakon hisz. 
Vakon ír. Vakon repül. Vakon tapogatódzik a sö té tben . 
Valaki szálka a szemében. Valakinek a szemével nézve. 
Valami u tán  lát. Van szem e valamihez. Van szeme? 
Vendégül látja. Világosan látó . Világos szemű. Vissza- 
nézés. Visszatekintés (m últba). Vizsla szemű. Vizslat stb.

Az alábbiakban néhány olyan gondolattal ta lá lkoz
hatunk , melyek a szem m el, illetve a látással k ap cso 
latosak. Ezek az aforizmák a legkülönbözőbb, klasszikus 
szerzőktől szárm aznak, a m ondások többsége m a m ár 
közism ert, de gyakran nem  ism erjük ezen szállóigék 
szerzőit. A Biblia, m inden  idők legnagyobb és leg
m aradandóbb klasszikus alkotása 637 helyen tarta lm az
za a szem kifejezést.

Itt csak néhány k iragado tt példa kerü lhete tt fel
sorolásra.

Néhány aforizma és szállóige:
Dante: ...csak  józanul nézz s ne csodálkozz!
France: A szép mozdulat a szem zenéje.
Gunn: A szem olyan ablak, amelyen bepillantva első

sorban a vérkeringés látható.
Ismeretlen óegyiptomi elbeszélő: Ne legyen arcod vak 

annak, akire nézel.
Renoir: Meg kell é rtenünk a szabálytalanságot a sza

bályosságban és hogy a szem ünk különb szabályozó, 
m int a körző. -  A hanyatlás legfőbb oka, hogy szem ünk 
elszokott a látástól. -  Művészek vannak, csak nehéz rájuk 
találni. -  A művészet tehetetlen , ha az, akinek alkot, 
v ak ... Én az élvezni vágyók szem ét akarom.

Wilde: Nézni valamit m erőben más dolog, m in t lá t
ni. .. Semmit sem látunk, amíg szépségét nem látjuk.

Szemmel kapcsolatos szólás-mondások:
A holló vájja ki a szemét! A padra készül a szem e: 

m eglátszik rajta az álm osság. Az eget is bőgőnek nézi. 
Bámul, m int borjú az új kapura. Farkasszemet néz. Hová 
m erült el szép szemed világa? Kinéz belőle valam i. 
Kiverte az ág a szemét. Kopog a szeme az éhségtől. 
Krokodilkönnyeket hullat. Lássuk a medvét! L áttam  én

m ár karón varjút. Megetették a vak tyúkkal (elcsavarták 
a fejét). Nem látja a fától az erdőt. Pislog, mint a miskolci 
kocsonyában a béka. Port hint a szemébe. Rossz fát tet
tem a tűzre, s m ost m indennap szemembe megy a füstje 
(Mikszáth). Rossz szemmel néz valamit. Vak tyúk is talál 
szemet. Vérszemet kap.

IRODALOM: 1. Fabini János: Tanítmánya a’szembetegségekről. 
Fodítá Vajnócz János. Budán, A’ Magyar Királyi Egyetem’ 
betűivel. A’ M. Tudós Társaság’ költségein. 1837. -  2. Gábor 
György: Gondolatok könyve. Magvető kiadó, Budapest, 1960. -  
3. Kristó Nagy István: Bölcsességek könyve. I—II. kötet. 
Gondolat-Minerva, 1995, Budapest. -  4. Magyar Értelmező 
Kéziszótár. Szerkesztette: Juhász József, Szőke István. O. Nagy 
Gábor, Kovalovszky Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
-  5. 0. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva: Magyar Szinonimaszótár. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. -  6. 0. Nagy Gábor: Mi fán 
terem? Gondolat-Talentum, Budapest, 1993 -  7. Pora Ferenc: A 
magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve. Cicero, 
Budapest, 1996 (Harmadik kiadás)

Betkó János dr.

Szer kész tői jegyzet:

Korábban az Orvosi Hetilap nyelvészeti cikkei jobbára a 
helyesírással voltak kapcsolatosak. Betkó dr. tanulmánya 
nyelvünk gazdagságára helyezi a hangsúlyt. E gazdagság 
az anatóm iai, é lettani és általában orvosi kifejezések 
haználatára is kiterjed. Ilyen kifejezések, szavak már a ré
gi szótárakban is megtalálhatók. Ambrosius Calepinus 
olasz szerzetes általános szótára a XVI. sz. elején je len t 
meg. Büky Béla nyelvész e szótár egy későbbi változatából 
százoldalas (m agyar-la tin) kivonatot jelentetett meg a 
Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae 
Hungarica-ban (ma: Orvostörténeti Közlemények) 1 9 6 7 - 
ben. A z eredeti szótár címe: Cornucopiae azaz bő
ségszaru. Éredekes módon Kosztolányi Dezső is ezt a cí
met adta nyelvészeti kiskönyve egyik fejezetének, hang
súlyozva a m agyar nyelv gazdagságát. Büky professzor 
em lített szótárában külön kislexikont mellékelt, a latin 
bonctani elnevezések magyar megfelelőiről. Ez különösen 
a fogyatékos latin tudás m iatt hasznos. A magyar nyelv 
szógazdagáságának ismerete a fogalmazásban gondosság
ra és választékosságra ösztönöz. Például abban is segít, 
hogy a megrögzött idegen szavak helyett magyar szava
kat, vagy magyar kifejezéseket is használjunk. Ez a szöve
get az esztétikum magasabb szintjére emeli.

HA A F IN N  MINŐSÉGEN KÍVÜL A KEDVEZŐ ÁR IS ÉRDEKLI...

RETAFYLLIN
200 mg és 300 mg retard tabletta 
A beteg által fizetendő új ár 1996. május 1-jétől
200 mg retard tabletta 30x 4 4 ,- Ft

O r io n  300 mg retard tabletta 30x 60 ,- Ft
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FOLY ÓIRATREFERATUMOK

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

Emlő- és petefészekrák gyakorisága 
infertilitas és in vitro fertilisatio 
után. Venn, A. és mtsai (La Trobe Uni
versity, Carlton, Victoria, Ausztrália): 
Lancet, 1995,346, 995.

A szerzők az emlő- és petefészekrák 
gyakoriságát vizsgálták 10358 asszony 
életkori csoportjában, akik 1978 és 
1992 között IVF-kezeléshez folya
m odtak Victoriában, Ausztráliában.

Az „exponált” csoportban (5564) 
ovarium stimulatio történt, a „nem 
exponált” csoportban (4794) „term é
szetes ciklus” kezelést kaptak, ovari
um stim ulatio nélkül. A követés idő
tartam a 1-15 év között volt. A rákre
giszter alapján 34 esetben invasiv em
lőrákot és 6 esetben invasiv petefé
szekrákot figyeltek meg.

A stimulatio 1987-ig legtöbb esetben 
clomiphene citrate és HMG-kombiná- 
ció, HCG-vel folytatva a kezelést.

1987-től GnRH-agonista leuprolide 
és buserelin pótolja a clomiphene-t. 
1990-1992 között a fő gyógyszerek a 
GnRH-agonista, kombinációban HMG- 
vel vagy FSH, HCG-vel követve.

Legújabb tanulmányok összefüggést 
vetettek fel fertilitas-gyógyszerek al
kalmazása és növekedett petefészek
rák-kockázat között, (1994. Rossing). 
Jelen szerzők állítása, hogy a petefé- 
szek-stimulatio IVF-nél nem társul az 
emlőrák emelkedett kockázatával. Da
cára, hogy nem volt szignifikánsan 
emelkedett a petefészekrák kockázata, 
petefészek-stimulatio után IVF-nél, 
viszonylagosan rövid követés és az 
esetek kis száma behatárolja a követ
keztetéseket.

Az előfordulási gyakoriság az ösz- 
szes rákra vonatkozóan nem külön
bözött az általános populatio gyakori
ságától. A méhtestrák kockázata emel
kedett volt a kezelt és nem kezelt cso
portot kombinálva. Az emelkedett 
endom etrium  carcinoma kockázat 
ellensúly nélküli oestrogen hatással, 
obesitassal, polycystás ovarium synd- 
romával és nulliparitassal társul.

További tanulmányok ajánlottak a 
rák gyakoriságára vonatkozóan, IVF- 
program ban kezelt asszonyoknál.

Végéra Attila dr. v

M inilaparotom ia a petefészekciszták 
am buláns kezelésére. Flynn, M., 
Niloff, J. M. (Division of Gynecologic 
Oncology, 330 Brookline Ave., Boston, 
MA 02215, USA): Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1995,173, 1727.

A szerzők 24 petefészekcisztás beteg 
kezeléséről számolnak be. A bőr ér
zéstelenítése után 3-5 cm hosszú füg
gőleges vagy Pfannenstiel-metszést 
alkalmaztak. A cisztát a nyíláson ke
resztül kigördítették, ha ez nem  sike
rült, a folyadékot leszívták belőle. A 
24 betegből 28 cisztát távolítottak el. 
Nyolc jóindulatú tömlős teratom a, 5 
endom etriom a volt, a többit közelebb
ről nem  határozták meg. Az eljárás 17 
esetben egyoldali cisztaeltávolítás,
4-ben kétoldali cisztaeltávolítás, 2- 
ben egyoldali salpingo-oophorecto- 
mia és egyben cisztaeltávolítás és tu 
basterilizáció volt. A betegek 46%- 
ának megelőző hasi beavatkozása: 3 
appendectom ia, 2 adnexm űtét jó in 
dulatú cisztás teratoma m iatt, 2 csá
szármetszés, egy laparoszkópia, egy 
hysterectomia, egy colonresectio és 
egy oophorectomia éretlen teratom a 
m iatt volt. A beavatkozások idő tarta
ma 45 perc volt. Mindegyik beteget 
még a m űtét napján hazaengedték. A 
sikeres ambuláns m inilaparotom ia 
gondos beteg kiválogatást és előké
szítést igényel. Az incisio előtt a buvi- 
cain hydrochlorid és a fascia infiltrá- 
ciója jelentősen csökkenti a postopera- 
tiv fájdalmat. A legjobb szisztémás 
analgéziát a toradol biztosítja. Szer
zők megítélése szerint a m inilaparo
tom ia biztonságos, költségm egtakarí
tó technika járó betegek petefészek
töm lőinek kezelésében.

Jakobovits Antal dr.

Petefészek-torzió: klinikai és képal
kotó kim utatás gyermekekben. Meyer,
J. S. és mtsai (Department of Radi
ology, 34th and Civic Center Blvd., 
Philadelphia, PA 19104, USA): J. 
Pediatr. Surg., 1995,30, 1433.

A szerzők 12 lányt kezeltek 5 és fél év 
alatt petefészek-torzióval. Az egyik 
lánynak a vizsgálati időszak előtt m ár 

> volt ilyen betegsége. A betegek kora 1

nap és 15 év között ingadozott. Élet
koruk szerint 3 beteg újszülött, 6 me- 
narche előtti és 3 m enarche utáni 
volt. Két újszülöttnek hasi-m edencei 
képletét még a méhben kim utatták. 
M indhárm at megoperálták, mivel 
nagyságuk nem csökkent, többoszta- 
túak voltak és törmeléket ta rta lm az
tak. Szerzők véleménye szerin t a fel
soroltak az eltávolítást indokolták. 
Hét esetben jobb és hat esetben bal 
oldali volt a torzió. Tizenegy esetben 
m űtétet végeztek. A petefészek-torzió 
típusos tünetei: a hasi fájdalom , a h ir
telen kezdet, a hányinger és hányás. A 
torzió bekövetkezhet norm ális pete
fészek esetén, de egy képlet, daganat a 
torzió kilátását fokozza. M űtéttel ke
zelt eseteik közül 3 valódi daganat (2 
cystás teratom a, serosus cystadeno- 
ma) és egy retenciós ciszta volt. Minél 
korábban történik a beavatkozás, an- 
ál nagyobb a petefészek m egm entésé
nek esélye.

Jakobovits A n ta l dr.

Endometriosis -  kórisme és kezelés.
Christensen, B. és mtsai (Z entrum  für 
Frauenheilkunde der Universität 
Essen -  GHS, Hufelandstrasse 55, D- 
45122 Essen, Németország): Gebur- 
tsch. Frauenheilk., 1995,55, 674.

A szerzők Németország nyugati ré
szében dolgozó 6700 nőgyógyásznak 
az endom etriosisra vonatkozó kérdő
íveket küldtek. Választ 1364 (20,4%) 
nőgyógyásztól kaptak. Az endom etri- 
osisban szenvedő betegek 800 (59,3%) 
nőgyógyász betegeinek kevesebb mint 
5%-át 466 (34,5%) betegeinek keve
sebb mint 10%-át és 83-nak (6,1%) 
több mint 10%-át tették ki. 1052 
(78,2%) orvos betegeinek kevesebb, 
mint 5%-át, 466 (34,5%) betegei java
részt a 3. évtizedben voltak és 269-nek 
(20%) betegeinek kora 30-40 év között 
volt. A tünetek gyakorisági sorrendje: 
dysmenorrhoea, meddőségi pana
szok, nem  specifikus alhasi fájdal
mak, vérzészavarok, dyspareunia, 
székelési problémák. A nőgyógyászok 
döntő többsége az endoszkópos le
letet tartja  döntőnek. A kezelésben a 
horm onok közül előnyben részesítik 
a gestagént és danazolt, a gonadotrop 
horm ont kibocsátó horm on (GnRH) 
háttérben marad. A m eddőségi keze
lés során az endom etriosisos betegek 
pszichés megterhelését 1034 (75,8%)
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nőgyógyász emelte ki. Terápiás lehe
tőségek: a petefészek m űködésének 
gyógyszeres elnyomása, az endom et- 
riosisos gócok sebészi szanálása és a 
kettő kombinációja. A nőgyógyászok 
70,4%-a mindkettő kom binációs ke
zelését végzi.

A nagy százalékban bekövetkező 
recidiva m iatt az endom etriosist idült 
betegségnek kell tekinteni. Ez gyakori 
kórházi felvételt, a nemi szervek korai 
elvesztését, az életvitel és családterve
zés változásait jelenti. A nyugati or
szágrészben működő ném et nőgyó
gyászok véleménye az endom etrio- 
sisról a világirodalmi adatokhoz ha
sonló.

Jakobovits Antal dr.

Az en d o m etr io sis  k eze lése antipro- 
gesteron  m ifepristonnal (RU 486).
Kettel, L. M. és mtsai (University of 
California-San Diego Medical Center 
[8433], 200 West Arbor Drive, San 
Diego, CA 92103-8433, USA): Fertil. 
Steril., 1996,65, 23.

A szerzők 9 normális ciklusú 18-39 
éves endom etriosisban szenvedő nő
nek 50 m g mifepristont adtak napon
ta szájon át 6 hónapon át, a ciklus 2. 
napjától kezdve. A betegek medencei 
fájdalmai, méhgörcsei a kezelés alatt 
javultak. Minden beteg am enorrhoe- 
ás lett, a menstruációk a 6 hónapos 
kezelés befejezése után 20-36 nappal 
tértek vissza. A laparoszkópiával lát
ható endometriosisos gócok 55%-a 
visszafejlődött. Az ösztronglukuronid 
és progeszteronglukuronid koncen
trációja a vizeletben állandó és acik- 
lusos volt. A szérum LH-koncentráció 
az első három  hónapban nőtt, utána a 
kezelés folyamán változatlan maradt. 
A csont ásványianyag-tartalma a ke
zelés alatt nem  változott. Négy beteg
nek voltak hőhullámai, amelyek 1-4 
hónapig tartottak, 3-nak csökkent az 
étvágya és 2 fáradtságot érzett.

A szerzők nagy haladásnak tartják 
az endometriosis kezelésében a mife
pristont. A kevés m ellékhatás miatt 
előnyösebbnek ítélik az eddig hasz
nált Danazolnál vagy GnRH-agonista 
analógoknál. A mifepriston jótékony 
hatásának módja ismeretlen, talán az 
anovulatiós ciklusokkal kapcsolatos.

Jakobovits Antal dr.

Az en d o m e tr io s is  horm onk ezelése, -  
a g esz ta g én  k ezelés alapja és k lin iku -
m a. Köhler, G. (Univ.-Frauenklinik, 
W ollweberstrasse 1. D-17489 Greifs
wald, Németország): Zbl. Gynäkol., 
1995,117, 6.

Endom etriosis elnevezés alatt a méh- 
nyálkahártya-m irigyek és strom a he- 
terotop elhelyezkedését értjük a méh 
üregén kívül. Az endometriosis ho r
monális kezeléssel közelíthető meg. A 
méh falában lévő adenomyosis hor
monális kezelése nem célravezető, an
nak ellenére, hogy ösztrogéntől függő 
betegség.

Az endom etriosis úgy keletkezik, 
hogy kis méhnyálkahártya-részecs- 
kék m inden  menstruáció alkalmával 
a kürtökön  keresztül a hasüregbe ju t
nak, ahonnan  azután lymphogen 
vagy haem atogen úton terjednek. A 
retrográd menstruációs vérzés elle
nére a nőknek  csak 17 -30 % -ában 
következik be endometriosis. Az ec- 
topiás gócoknak mintegy 70%-a m u
tat ciklusos reakciókat: proliferatio, 
transform atio  és vérzés alakjában. A 
m aradék 30% hormonkezeléssel nem 
vagy csak részlegesen befolyásolható. 
A betegek jelentős részénél egyedül a 
tünetek megszüntetése vagy enyhíté
se a cél. A kisfokú endom etriosis is 
nagyon gyakran meddőséggel társul, 
anélkül, hogy oki összefüggést talál
nánk.

Az alkalm azott horm onok szabály
szerűen folyamatosan 6 hónapig 
használandók. A szerző közel azonos 
eredm ényeket ért el a gesztagének, 
dienogest, norethisteron acetat, med- 
roxyprogesteron acetat adásával: a 
gócok 63,6%-a teljesen, 22,4%-a rész
ben tűn t el, -  úgy hogy összesen 86%- 
ban javulás eredményeződött, míg 
14%-ban nem  volt kimutatható válto
zás. M elléktünetek: a libidocsökke- 
nés, fáradékonyság, étvágyfokozódás, 
hányinger, ingerlékenység és teljesít
ménycsökkenés. Az alkalmazott 3 gesz
tagén m ellékhatása között nem  volt 
felism erhető különbség.

Jakobovits Antal dr.

M ély testh ő m érsék le t és a h ő h u llá 
m ok  c irca d ia n  ritm usa m en op au sás  
nőkön . Freedm an, R. R. és mtsai 
(Depts of Psych, and Obstetr. Gynecol., 
Wayne State Univ., Detroit, Michigan 
48201 and Chronobiol. Lab., Univ. of

M innesota, Sch. Med. Minneapolis, 
M innesota 55455): J. Endocrinol. Me- 
tab., 1995,80, 2354.

A hőhullám  (hh) a kimax legáltaláno
sabb tünete, amely a legtöbb postm e- 
nopausás nő t érinti. A hh-ok verej
tékezéssel, a bőrerek tágulásával és 
gyorsabb szívveréssel járnak. Gyako
ribbak meleg, mint hideg helyiségben 
és perifériás melegítéssel provokálha
tok.

A mély testhőm érséklet (m th) és a 
hh-ok kapcsolata nem tisztázott. Jól 
ism ert a m th  és olyan hőszabályozó 
param éterek, mint a verejtékezés és a 
hővezető képesség napszakos ritm u 
sa, ezért feltételezhető, hogy a hh-ok 
is ilyen időbeli variációt m utatnak.

A vizsgálatban szerepelt 10 post- 
menopausás nő, akiknek gyakori hh- 
aik voltak és 6 postmenopausás tü 
netm entes nő. Valamennyien egészsé
gesek voltak nőgyógyászatilag, lega
lább egy éve am enorrhoeásak és 
nem részesültek hormonpótló terá
piában. A vizsgálatot megelőzően vett 
vérből RIA-val határozták meg a 
plazma LH-, FSH-, oestradiol- és pro- 
gesteronszintet, a két csoport leletei 
között nem  volt szignifikáns különb
ség.

Mivel a szerzők egy előző vizs
gálatukban úgy találták, hogy a szegy
csont fölötti bőr vezetőképességének 
a növekedése jól korrelál a hh-ok fel
lépésével, két ezüst/ezüst-klorid elekt
róddal (Meditrace 8201, Graphic 
Controls, Buffalo, N. Y.) m érték előb
bit 24 órán keresztül, az elektródok a 
sternum  fölötti bőrre voltak erősítve. 
A környezeti hőmérsékletet a csuk
lóra erősített termisztorral (Yellow 
Springs 731) mérték, a bőr hőm érsék
letét ugyanilyen termisztorral, amely 
a harm adik kézujj proximális ujjper
cének a dorzális felületére volt rög
zítve. A m th mérése 30 m ásodpercen
ként történt radiotelemetriás p iru lá
val (CorTemp, Human Technologies, 
St. Petersburg, FI.), az adatokat a 
CorTemp rekorder memóriája rögzí
tette, a rekordert egy övön viselték, 
azzal az Oxford Medilog 9000 rekor
derrel együtt, amelyhez az elektródok 
és a term isztorok voltak csatlakoz
tatva. Később egy IBM személyi szá
mítógépbe kerültek az adatok, to 
vábbi feldolgozásra.

A vizsgálat alatt a nők pam utruhát 
viseltek, a nappali aktivitásukról és a 
felvett táplálékról és italról naplót ve-
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zettek. Éjszaka 22.30 órától 07.30 órá
ig aludtak kontrollált hőm érsékletű 
és páratartalm ú (23 °C, 50% relatív 
nedvesség) helyiségben.

Az adatok feldolgozásakor össze
hasonlították a m th circadian m in tá
já t a hh-okat észlelő és a tünetm entes 
nőkön, valamint összevetették a m th 
circadian ritm usát a hh-ok előfordu
lási gyakoriságával.

A 10 főből álló csoport valamennyi 
tagján észleltek 24 óra alatt hh-okat, a 
gyakoriságuk 1 és 22 között változott, 
circadian ritm ust 6 nőn tudtak  de
m onstrálni statisztikai szignifikan- 
ciával (P<0,05) és egy nőn határterü 
letet szignifikanciával (P = 0,057). Az 
akrophasis 18.25 órára esett.

A m th circadian ritmusa m ind a 16 
nőn statisztikailag szignifikánsan 
(P<0,01) jelent meg, a 24 órai átlag 
a hh-os csoportban szignifikánsan 
(P<0,05) alacsonyabb volt (36,67+0,05 
°C), mint a tünetmentes csoportban 
(36,93+0,06 °C). Ezek a csoportok kö
zötti különbségek 00.00-04.00,15.00 és 
22.00 órakor voltak szignifikánsak 
(P<0,05).

Molnár (1975) kimutatta, hogy egy 
hh alkalmával kb. 1,3 g/perc verejték 
távozik és ennek elpárolgása hoz
závetőleg megkétszerezi a hőveszte- 
ségi rátát. így lehetséges, hogy 15.00 
és 22.00 órakor a gyakori hh-ok alatti 
hőveszteség okozza a két csoport kö
zötti m th különbséget (de nem  m a
gyarázza meg a 00.00 és 04.00 óra 
közötti m th differenciát). Parmeggi- 
ani (1980) szerint a mth IV. stádium ú 
alváskor csökken, Woodward és Freed
man (1994) pedig kimutatta, hogy a 
hh-okat észlelő nőknél három szor 
gyakoribb alváskor a IV. stádium, 
m int a tünetm entes nőknél. Ez a meg
figyelés magyarázatul szolgálhat az 
éjszakai-hajnali mth esésre.

77 hh esetében tudták 30 perccel 
előtte és 30 perccel utána vizsgálni a 
m th adatokat (az epoch effektus szig
nifikáns: P<0,0001 volt). A m th -17 és 
-2  perc között statisztikailag szignifi
kánsan (P<0,05) emelkedett és -  2+7 
perc között hasonlóképpen csökkent.

A bőr vezetőképesség szintben, 
amelyet a hh-ok objektív jelzésére mér
tek, is szignifikáns (P<0,0001) volt az 
epoch jelenség.

A m th-nek a kicsi, de szignifikáns 
emelkedése a hh-ot megelőzőleg nem 
a környezeti hőmérséklet artefactu- 
ma, m ert az a vizsgált 60 perc alatt 
éppen fokozatosan csökkent.

Emberen a mth kis emelkedése 20- 
szor nagyobb perifériás hőmérséklet
emelkedést idéz elő (Rowell és Wyss, 
1980). Benzinger (1969) szerint 0,01 °C- 
nyi állandósult centrális hőrm érsék- 
let-emelkedés szignifikáns emelke
dést okoz az állandósult hőveszteség
ben. A jelen vizsgálatban átlag 0,08 °C 
volt a m th emelkedése a hh előtt, ami 
meghaladja az előbbi érzékenyégi szin
tet. Mindezekből valószínűnek látszik, 
hogy a m th megfigyelt emelkedése 
elég lehet a hh és a hőveszteségválasz 
m egindítására.

Az esetek 40%-ában nem  találtak 
m th-emelkedést a hh-ok előtt, így az 
nem  lehet az egyetlen döntő tényező. 
Freedman és Woodward (1992) k im u
tatta, hogy a 3-methoxy-4-hydroxy- 
phenylglycol (az agy norepinefrin fő 
metabolitja) plazmaszintje szignifi
kánsan emelkedik a hh-ok előtt és 
alatt. Mások szerint ezen anyagcsere- 
term ék plazmakoncentrációja korre
lál a verejtékezési aktivitással és nore
pinefrin intrahypothalamicus injiciá- 
lása emeli a m th-et és előmozdítja a 
hőveszteségválaszt. így a m th-em el- 
kedés és a centrális noradrenerg akti
válás két olyan faktornak tekinthető, 
amelyek külön vagy együtt oldják ki a 
hh-okat.

M. Odorfer Magdolna dr.

Terhességi szövődmények infertilitás 
kezelés után: tudatosság és m egelő
zés. Hull, M. (Department of Obstet
rics and Gynaecology, St. Michael’s 
Hospital, Bristol, Anglia): Br. J. Obstet. 
Gynaecol., 1995,102, 520.

A terhességi veszteség messze legna
gyobb kockázata a vetélés, ami gyak
ran kapcsolatban van az infertilitás 
okával. A subfertilitas kezelésében 
van egy olyan tendencia, hogy a te r
hesség bekövetkezésének sikerindex- 
én túl nem  gondolnak arra, hogy a cél 
az egészséges újszülött. A legtöbb 
ikerterhesség ugyan spontán követ
kezik be, de a hárm as és többes iker
terhességek 2/3-a gonadotropin-keze- 
lés következménye. A magzati vagy 
újszülöttkárosodás ikerterhességek
ben a növekedési retardációval és 
koraszüléssel társul. Gyakorlati jelen
tőségű, hogy a kockázatok közül sok 
megelőzhető vagy csökkenthető. Az 
ikerterhességeknek 15-20%-a spon
tán redukálódik a 10. hétig. Nincs két

ség, hogy a négyes vagy többes ikrek 
számának redukciója a megmaradó 
magzatok számára hasznos. Hárm as 
ikerterhességben a redukció 12-13%- 
ban teljes vetéléssel társul, míg a spon
tán vetélések gyakorisága csak 6%.

Az infertilitásnak két olyan ism ert 
oka van, ami a terhességet veszélyez
teti. Az egyik a fogyással kapcsolatos 
am enorrhoea. Ezeknek a nőknek pul- 
zatilis gonadotropin kibocsátó ho r
mont (GnRH-t) adva sikerül terhes
séget eredményezni. A terhességnek 
azonban a koraszülés és a következ
ményes újszülöttszövődmények ké
pezik a veszélyét. Lényeges az alapve
tő okon diétával és pszichés kezelés
sel segíteni, hogy a testsúly és a pszich
és állapot normalizálódjon, így ren 
deződhet a reproduktív funkció is.

A m ásik a polycystás petefészek
betegség. Az am enorrhoeás nők  30%- 
ának és az oligom enorrhoeások 90%- 
ának polycystás petefészek-betegsé
ge van, bár gyakran semmi jele a 
klasszikus szindróm ának, m int a h ir
sutismus és obesitas. A betegeknek 
legkevesebb 10%-a norm álisan ovu- 
lál. A horm onális rendellenesség 
ugyan enyhe, de a terhességgel kap
csolatos veszélyek azonosak.

A magzatveszteség legnagyobb ve
szélye a vetélés, és nem a terhesség 
végén vagy újszülöttkorban fenyeget. A 
korral nemcsak a vetélés, hanem  a 
magzati anomáliák veszélye is nő. A 
gonadotropinokkal kiváltott terhessé
gek 20-30%-a vetéléssel végződik. Az 
infertilitás alapvető oka azonban in
kább szerepet játszik, m int a gona- 
dotropin-kezelés a vetélésekben. A 
GnRH-analógok kihatnak a luteinizáló 
hormon hypersecretióra és megelőzik 
a terhességi veszteséget, ami a poly
cystás petefészek-betegségben szenve
dők gyermektelenségének fő oka.

Jól ism ert a nők fertilitásának csök
kenése, ami meggyorsul a 35-40 
évesek között és a fertilitás 45 éves 
korban majdnem eléri a zérót. A rend
szeres m enstruációk, peteérések és a 
fertilizációs képesség látszólag n o r
mális. A megtermékenyített petesejt 
implantációs képessége mégis h iá
nyos és fokozott a vetélés és a krom o- 
szómadefekt veszélye. Gyanítható, 
hogy a petesejt minősége a döntő té
nyező. A fertilitás csökkenésének 
meggyorsulása akkor következik be, 
amikor m indegyik petefészekben a 
megm aradt tüszők száma 10 000 kö
rül van és ez 37 éves kor körül követ-
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kezik be. Az asszonyoknak nem  sza
bad túl sokáig késni a szüléssel és az 
orvosoknak a minim álisra kell csök
kenteni az infertilitás diagnózisának 
és kezelésének folyamatát 35 éves 
vagy idősebb nők esetében. Endo- 
m etriosisban a petefészek konzervá
lása kell, hogy a kezelés elsődleges 
dom ináns törekvése legyen, a ciszták 
belső ablatiója ajánlható.

Jakobovits Antal dr.

A z  a-fetoprotein eredete em bryo nél
küli első trim eszterbeli terhességek
ben. Jauniaux, E. és m tsai (D epart
m ent of Obstetrics and Gynecology, 
86-96 Chernies Mews, London WC1E 
6HS, Anglia): Am. J. Obstet. Gynecol., 
1995,173, 1749.

Az a-fetoprotein (AFP) egy embryo- 
specifikus gylocprotein, am it a ter
hesség 2. hónapjától kezdve a szekun
der szikhólyag, a magzat m ája és a 
gyomor-bél csatorna produkál. Az 
AFP-szintézisét a fogamzás u tán  már 
29 nappal kimutatták. Szintje a mag
zat szérumában és a magzatvízben 
gyorsan nő, amíg a 13. terhességi 
héten egy csúcsértéket nem  ér el, 
majd azután fokozatosan csökken. Az 
anyai szérumban egyenletesen nö
vekszik, a 32-34. hét táján elérő csúcs
értékig, amit a term inus felé gyors 
csökkenés követ. Az anyai AFP-szint 
norm ális értékeken belül van a leg
több anembryonalis terhességben, 
amelyben az embryo az első ultra
hangvizsgálat előtt elhalt.

A szerzők 8-11 hetes terhességben 
üres petezsákot találtak 9 asszonyál. 
M ind a 9 asszonynak hüvelyi vérzése 
vagy alhasi fájdalma volt. A szövet
tani vizsgálat bizonyította az embryo 
hiányát és a másodlagos szikhólyag 
maradványait, két esetben a 8,1 és 9,2 
héten. Az anyai szérum  hCG-szintje 
norm ális vagy alacsony volt és hason
ló szinten volt a punkciós folyadék
ban, bizonyítván a coelom ás eredetet.

A szerzők adatai arra utalnak, hogy 
az embryo nélküli terhességekben az 
embryo volt, de felszívódott és nem azt, 
hogy sohasem volt. A fejlődés fennál
lott legalább az ovulatio utáni 14. na
pig, ami megfelel az embryonalis fejlő
dés azon stádiumának, am ikor a sze
kunder szikhólyag alakulása kezdődik.

Jakobovits Antal dr.

A köldökzsinór-arteria véráram lási 
sebesség hullám form ák monoam- 
nialis ikrek köldökzsinórjainak össze- 
csavarodásakor. Abuhamad, A. Z. és 
mtsai (Maternal-Fetal Medicine, 825 
Fairfax Avenue, Suite 310, Norfolk, VA 
23507, USA): Obstet. Gynecol., 1995, 
86, 677.

A szerzők két monoamnialis iker 
köldökzsinórjának artériájában Dopp
ler szonográfiás készülékkel vizsgálták 
a véráramlási sebesség-hullámformái.

Az egyik esetben a 33. terhességi 
héten köldökzsinór-összecsavarodást 
észleltek. A B iker köldökzsinór-arte
ria véráram lási hullám form áiban in- 
cisurákat találtak, ugyanakkor a dias- 
tolés áram lás normális volt. Nem 
stress tesztet végezve nem  volt késői 
decelratio. Egy héttel később a mag
zatvíz mennyiségének csökkenését 
figyelték meg. Ezért a 34. héten csá
szárm etszést végeztek. Az A iker 2140 
g-os fiú, a B 1790 g-os fiú volt. Apgar- 
értékeik 8-8, illetve 8-9 voltak.

A m ásik esetben m indkét köldök- 
zsinór összefonódott. A 31. héten 
m indkét köldökzsinór-arteria vérá
ram lási hullám form áiban incisurát 
figyeltek meg, normális diastolés 
áram lás mellett. A 32. héten a B iker 
incisurája szélesedett és a diastolés 
áram lás csökkent. Ugyanakkor a B 
iker arteria  cerebri m édiájának a 
véráram lási hullám form áiban is ész
leltek incisurát. A nem stressz teszt 
egyik ikernél sem idézett elő késői 
deceleratiót. Császármetszéssel hoz
ták világra az 1725 g-os és az 1510 g- 
os fiúkat. Apgar-értékeik 7-8  voltak. 
A köldökzsinór csavarodását a világ
rajövetel után  is észlelték. Egészsége
sen távoztak. Lepényvizsgálatról nem 
tesznek említést.

A köldökzsinór-arteria véráram 
lási sebességének hullám form áiban 
ezen beható változások ellenére inci
surát m ajdnem  sohasem láttak. A 
szerzők az irodalm at áttekintve két 
esetben találtak beszámolót a köl
dökzsinór-arteria véráramlási hul
lám form áiban incisuráról. Egy hár
mas ikerterhességben két magzat 
m onoam nialis volt és ezek köldökzsi
nórja csavarodott össze, a másikban 
pedig a köldökzsinóron szoros cso
mó volt.

A köldökzsinór-arteria incisurájá- 
nak pontos kórélettani m echaniz
m usa nem  ismeretes m onoam nialis 
ikrek köldökzsinór-összecsavarodá-

sánál. Szerzők azt gondolják, hogy az 
összecsavarodás folytán az arteria lu
mené szűkül és arrafelé az ellenállás 
növekszik. Súlyos szűkület esetén az 
artériás véráram lás diastole alatt na
gyon csökken és gátolt a vénás vissza
fogás, ami placentaris vérbőséget 
eredményez, tovább növelve a lepény 
ellenállását. A súlyos szűkület növeli 
a lepényi ellenállást, változtat a vér
áram lási sebesség hullámformáján, 
csökkentve a diastolés áramlást és 
növelve az incisuramegjelenés gyako
riságát. Ezek a Doppler-hullámfor- 
ma-változások a normális biofizikai 
m utatók ellenére láthatók.

Az incisura az arteria cerebri m é
diában meglepő jelenség. A szerzők 
azt gondolják, hogy az incisura az a r
teria cerebri médiában valami m ó
don kapcsolatban van a fokozott pla
centaris ellenállással. Véleményük 
szerint monoam nialis ikerterhesség
ben az incisura a köldökzsinór-arte
ria hullám form áiban köldökzsinór
csavarodás esetén a terhesség veszé
lyeztetettségét jelzi és hasznos lehet e 
terhességek kezelésében.

Jakobovits Antal dr.

M agzatelhalás metilénkék hatására 
ikerterhességben a középső trim esz- 
terben végzett amniocentesis során.
Kidd, S. A. és mtsai (AIHW National 
Perinatal Statistics Unit, Buliding 
A27, University of Sydney, NSW 2006, 
Ausztrália): Prenat. Diagn., 1996, 16, 
39.

A szerzők 12 év alatt ikerterhességek- 
ben a 2. trim eszterben végzett 18 ge
netikai amniocentesisekről számol
nak be. Perinatális halálozásnak m i
nősítettek minden, a 20. terhességi 
héttől a születés utáni 28. napig bekö
vetkezett elhalást.

303 terhesnél végeztek amniocen- 
tesist. Az asszonyok 2h-a  37 éves vagy 
idősebb volt. Kevés spontán vetélés 
következett be a 20. terhességi hét 
előtt, de ezek relatíve inkább a meti- 
lénkékkel festett magzatvizűek közül 
kerültek ki. A metilénkék hatásnak 
kitett 108 terhesség közel 20%-a 
(21/108) a 20. hétig megszakadt. A 
m etilénkéknek kitett csoport m ag
zatveszteségének zöme nem  k ro 
m oszóm a abnorm alitás vagy fejlő
dési rendellesség következménye 
volt, mivel a halvaszületettek 92%-a
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(22/24) nem szenvedett semmiféle 
abnormalitásban. Jelentős, hogy a mal- 
formatiók 61,1%-a (11/18) a meti- 
lénkék hatásnak kitett csoportból szár
mazott és egy sem a metilénkéknek ki 
nem tett amniocentesisek közül.

Magzatelhalás m ajdnem az esetek 
‘A-ában (31,8%) következett be azok
nál, akik a metilénkék nagy kon
centrációjának voltak kitéve, össze
hasonlítva kis koncentrációval társult 
14,5%-kal, vagy a metilénkék hatásá
nak ki nem tettek 4,3%-ával. Az össze
sen 245 terhességből 12 magzati el
halást, mint foetus papiraceust regisz
tráltak. Ez a szám szignifikánsan több, 
mint a várható gyakoriság (1/200). Tíz 
(22,7%) foetus papiraceus fordult elő a 
metilénkék nagy koncentrációjának 
kitettekben, összehasonlítva a kis kon
centrációnak kitett 1 (1,6%) vagy 1 
(0,7%) olyannal, aki nem volt kitéve 
metilénkék hatásnak. A leletek alátá
masztják azt a feltételezést, hogy a 
magzatvízbe adott metilénkék hatásá
nak kitett magzatok az elhalás fokozott 
veszélyének vannak kitéve. Különösen 
gyakori az elhalás a nagyobb koncent
ráció esetén. Azok az asszonyok, akik
nél amniocentesist végeztek és indigó- 
kármint vagy Evans-kéket fecsken
deznek be, a foetus papiraceus előfor
dulása 3 :70, míg chorionboholy- 
mintavétel után nincs magzatveszte
ség: 158 terhességben egy foetus papir
aceus sem fordult elő.

Jakobovits Antal dr.

A nem  élő  terhességek  prevalenciája  
a gestatio  10-13. h etéb en . Pandya, P. 
P. és mtsai (King’sCollege Hospital 
Medical School, London, UK): Ultra
sound Obstet. Gynecol., 1996, 7, 170.

A szerzők 3 éves időszakban 17 870 
terhes ultrahang szűrővizsgálatát vé
gezték el a 10-13. terhességi héten. A 
nem élő terhességek prevalenciáját 
2,8%-nak találták (501 eset), ezeknek 
kétharm ada missed abortion, míg V 3 -  

a embryót nem tartalm azó terhesség 
volt. A prevalenciát m agasabbnak ta
lálták a fiatalabb gestatiós korban és 
az idősebb (35 év feletti) anyák ter
hességeiben. Ugyancsak pozitív ösz- 
szefüggést igazoltak a nem  élő terhes
ség és az anam nézisben szereplő vé- 
rezgetés, vagy vérzés között. Ezzel 
szemben nem volt szám ottevő össze
függés az előző terhességek és az elő

ző spontán vetélések számával, vala
m int a dohányzással.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy je
lenlegi ism ereteink szerint a magzati 
D ow n-syndrom a szűrésének legha
tékonyabb m ódja a nuchalis réteg 
vastagságának mérése a 10-13. hé
ten, ezért célszerűnek látszik az 
ultrahangvizsgálatot ebben az idő
szakban kötelezően elvégezni. A szű
résnek egy járulékos haszna a kb. 3% 
gyakorisággal előforduló elhalt te r
hességek felderítése, amely lehetősé
get nyújt az elektív befejezésre, meg
takarítva a sürgősségi ellátás költ
ségeit, illetve szövődményeit.

Gardó Sándor dr.

Az u terusheg  szétvá lási veszélyének  
elem zése  az u terus a lsó  régiójának  
U H -m érésével. Rozenberg, P. és mtsai 
(Dept, of Obstetrics and Gynaecology 
Center Hospitaller Intercommunal 
Leon): Lancet, 1996,347, 281.

A császármetszés műtéti heg szétválá
sa az egyik komoly komplikáció a szü
lészetben. 0,3 és 0,8% között becsülik a 
teljes szétválás gyakoriságát, a dehis- 
cenciáét pedig 0,6-4,0% között. A vizs
gálat célja, hogy megvizsgáljuk, milyen 
segítséget tud adni a terhességi 9. 
hónapban UH-al m ért uterus alsó ré
giójának vastagsága. Ennek eredménye 
alapján sikerülhet-e előre sejteni a szü
lés közbeni heg szétválási lehetőségét?

Módszer: Olyan betegekre esett a vá
lasztás, akiknél egy vagy több császár- 
metszés történt, kivéve az egy gyerekes 
medencevégű fekvést, ill. olyan szö
vődményt, amelyiknél eleve kötelező 
lenne a következő császármetszés.

Normális viszonyok között az ute
rus alsó régiójának UH-képe két 
rétegből áll. A külső réteg (igen echo- 
gen) a hólyaggal fedett myometrium 
és egy belső réteg, amelyik kevésbé 
echogen (belső myom etrium  és a de- 
cidualis endom etrium ).

Először longitudinális fejjel keres
ték a néma dehiscenciát. Ezután sa
gittalis irányból megm érték (4-5 mé
rés) az uterus alsó régióját, keresve a 
legvékonyabb területét. Rupturának 
vették az olyan eseteket, amikor a heg 
teljes rétegében szétválik (a szétválás 
hossza nem számít), azaz közvetlen 
kapcsolatban van az uterus cavuma a 
hasi peritoneummal. Dehiscentia pe
dig a heg subperitonealis szétválása.

Négy részbe csoportosították az UH- 
val m ért vastagságokat. (1) 4,5 m m  
vagy több, (2) 3,6-4,5 mm között, (3) 
2,6-3,5 m m  között, és 1,6-2,4 mm 
között. Nem történt ruptura vagy de
hiscentia a 4,5 m m  vagy nagyobb vas
tagságúaknái. Minél vékonyabb a m é
ret, annál nagyobb a ruptura, ill. dehis- 
tencia veszélye.

A 3,6-4,5 vastagságúaknái kb. 0,2%, 
a 2,6-3,5 mm-es vastagságúaknái 10% 
és a 1,6-2,5 mm-eseknél pedig 16%.

A vizsgálat bebizonyította, hogy 
minél vékonyabb az uterus alsó régió 
vastagsága, annál nagyobb a rup tu ra , 
ill. dehiscentia veszélye a következő 
szülésnél. A vizsgálat, ami az uterus 
alsó régió vastagságát és nem a heg 
milyenségét veszi alapul, felveti azt a 
gondolatot, hogy a problémák az ute
rus alsó régió felépítéséből erednek.

Két folyamattal lehet ezt m egm a
gyarázni:

1. A hegszövetek akadályozzák az 
egész uterusra terjedő tágulást és 
em iatt az alsó régióra összpontosul a 
tágulás, ezáltal vékonyabb lesz.

2. A gyulladásos folyamat, am i a 
heg képződésénél történt, érintheti az 
isthmus újraalakulását, aminek ered
ményeképp az vékonyabb lesz.

Két dolog támasztja alá a fenti hipo
tézist:

3,5 mm-es, vagy kisebb az alsó régió 
vastagsága olyan uterusoknál, am e
lyeken több heg van, mint amelyeken 
csak egy heg van.

Az uterus alsó régió ismételt UH- 
megfigyelése bebizonyította, hogy ha
m arabb következik be az uterus m eg
nagyobbodása azoknál, akiknek m ár 
volt császármetszésük.

Végül az a véleményük, hogy a ter
hesség 38-ik hetében UH-val m ért ute
rus alsó régió vastagságából lehet 
feltételezni az uterus ruptura, ill. de
hiscentia veszélyét olyan nőknél, akik
nél m ár történt valamikor császár
műtét, és segít a helyes szülésvezetési 
m ód megválasztásában.

Demeter János dr.

TERMÉKENYSÉG, MEDDŐSÉG

Az in  v itro  fer tilisa tió b ó l eredm énye- 
ződ ött terh ességek  és szülések: a 
francia n em zeti reg iszter 1986-1990  
k özö tti adatainak  analízise. FIVNAT 
(Logerot-Lebrun, H.: INSERM U292, 
CHV de Dicétre Cdx, Franciaország): 
Fertil. Steril., 1995, 64, 746.

2107



Az első in vitro fertilisatio és embryo 
transfer óta, ami 1978-ban szülést 
eredményezett, mintegy 100 000 szü
lés következett be ilyen beavatkozás 
után. A szerzők tapasztalatai szerint a 
klinikai terhességek közel negyede 
vetéléssel vagy méhen kívüli terhes
séggel végződött. Beosztásuk szerint: 
korai spontán vetélés, a 12. hétig, to
vábbá késői abortus a 25. hétig , össze
sen 17,6% és méhen kívüli terhesség 
5,8%. A vetélések gyakorisága 1986 és 
1990 között azonos m aradt, míg a 
m éhen kívüli terhességeké 7,2%-ról 
4,1%-ra csökkent. Összesen 5311 szü
lést analizáltak. A 2-4-es ikerszülések 
aránya a vizsgált periódusban 19,8%- 
ról 28,7%-ra nőtt. A kettes ikrek a 
szüléseknek majdnem V-í-ét tették ki. 
Végül az újszülötteknek m ajdnem  a 
fele: 34,1% a kettes és 10,2%-a a hár
mas ikrekből adódott.

Szelektív embryo redukciót 123 
terhességben végeztek: 22 korai vagy 
késői vetéléssel végződött. Végül az 
em bryo redukció után 101 szülés kö
vetkezett be.

A szinguláris terhességek 92%- 
ában a magzat fejvégű fekvésből szü
letett. A szülések 57%-a a hüvelyi volt. 
Elektív császármetszést a szinguláris 
terhességek 18%-ában, a kettes ikrek 
43% -ában és a hárm asok 71%-ában 
végeztek. A perinatalis m ortalitás 27 
ezrelék volt. Az újszülöttek 2,8%- 
ában fordult elő fejlődési rendellenes
ség. A perinatalis m ortalitás három 
szorosa az átlagos népességének, ami 
az iker- és koraszülésekkel kapcsola
tos. A terhesség kimenetelének fő meg
határozója az ikerterhességek gyako
risága. Az asszisztált fogamzások pedig 
gyakran eredményeznek ikerterhessé
geket.

Jakobovits Antal dr.

F ertilisa tio  és terhesség eredm énye- 
zé se  herebiopsiával nyert sp erm iu m  
in tracytop lasm a in jekciójával. Abu- 
zeid, M. I. és mtsai (Hurley Medical 
Center, Two Hurley Plaza, Suite 102, 
Flint, MI 48503, USA): Fertil. Steril., 
1995,64, 644.

A mikrosebészeti m ellékhere sper- 
miumaspiratióval nyert sperm ium ok 
szám a előre meg nem jósolható. A 
sperm ium  aspiratiós eljárások akár 
55%-ban is sikertelenek lehetnek, 
vagy az így nyert ondósejtek nem

motilisek. Megfelelő spermatogenesis 
esetén sperm ium ot lehet herebiop
siával nyerni intracytoplasm a sper
m ium  injekció céljára.

Szerzők 40 és 42 éves férfinál, évek
kel az ondólekötés után próbálkoztak 
mellékhere-aspiratióval, sikertelenül. 
Ekkor herebiopsiát végeztek és sike
rült kevés mozgó ondósejtet nyerni. A 
feleségeknél horm onális serkentés 
u tán  nyertek petesejteket, amelyeket 
sikerült megtermékenyíteni. A méhbe 
2 négysejtes embryót, valamint egy 
három sejtes és 2 négysejtes embryót 
vittek be. Nyolchetes terhességben 
ultrahanggal hárm as ikerterhességet 
állapíottak meg. Genetikai amniocen- 
tesist végeztek a 15. gestatiós héten és 
norm ális kromoszomális analízist 
(46XX, 46XY, 46XY) találtak. Súlyos 
praeeclam psia m iatt a terhesség 33. 
hetében császármetszést végeztek. Az 
újszülöttek súlya: 1840,1650 és 1450 g 
volt, rendellenesség nélkül. A 2. eset
ben a megtermékenyített embryók 
bevitele nem  járt sikerrel.

A szerzők bizonyították, hogy 
évekkel a vasectomia elvégzése után 
is nyerhetők herebiopsiával életképes 
ondósejtek. Ez az eljárás reményt 
nyújt megfelelő spermatogenesis ese
tén sperm ium nyerésre, amikor a he
réből kivezető utakból ez nem  sike
rült. A heréből nyert sperm ium ok 
nem  valószínű, hogy in vitro fertilisa- 
tióra alkalmasak, mivel mozdulatla
nok vagy csak vibráló mozgásra ké
pesek. Az intracytoplasm a injekcióval 
azonban mellőzzük a petesejt zóna 
pellucidán és oolemmáján való áthala
dást, így a mozgásképtelen ondósejt is 
megtermékenyítheti az oocytát.

Jakobovits Antal dr.

V ezető v ilágn ap ok  a m a orvosát ér in 
tő  kérdésekről. 1. F élig  p oten s férfiak.
2. N ők  m esterséges m egterm ék en y í
tése . Szerkesztőség i cikk. Der Spiegel, 
1996/9. szám, címlap és 226. oldal.

1. Több, mint egy évtizeden keresztül, 
1984 és 1995 között, skót kutatók 
vizsgálták 577 férfi ejakulátumát. 
Eredményeikről ebben az évben szá
m oltak be a British Medical Journal
ban. Vizsgálataik szerint az 1970-ben 
született férfiak kb. egynegyeddel ke
vesebb sperm ium ot termeltek, mint 
az 1950-es évjárat. A WWF (World 
Wide Found) természetvédelmi tár

sulata szerint ennek oka olyan szin
tetikus vegyületek lehetnek, melyek 
állatoknál és embereknél hormonális 
elváltozásokat idéznek elő. Annak 
ellenére, hogy az elkövetkező 100 év
ben ugyan az emberiség megduplá
zódása várható, a horm onkutatók 
mégis aggódnak a fenti hírek miatt. 
Az em beri sperm ium szám  csökkené
séről először Niels Skakkebaek dán 
endokrinológus számolt be a Cara- 
casban, 1992-ben, egy nemzetközi kon
ferencián. ő  az 1940-es évek elejéig 
tudta a sperm ium szám ot az iroda
lom ban visszafelé követni és azt talál
ta, hogy ettől az időtől kezdve az kb. 
40%-kal csökkent. Annak idején egy 
köbcenti ejakulátumban 100 millió 
feletti számú sperm ium ot találtak, 
ma pedig csak 66 milliót. Skakkebaek 
eredményeit sokan kétségbe vonták 
és az eltérő mérési módszereknek tu 
lajdonították. Időközben azonban Pá
rizsban Pierre Jouannet hasonló 
eredményre jutott. Ő 20 éven keresz
tül határozta meg férfiak sperm ium 
számát. Eredményei alapján felvetette 
azt a kom or jóslatot is, hogy 70-80 év 
múlva immáron nem lesz az ejakulá
tum ban spermium. A belga Frank 
Comhaire egy sperm abankban 1980- 
ban a férfiak 1,6%-át találta sterilnek, 
míg 1993-ban 9%-ot. Ami még ennél 
is rosszabb: az 1992-1993-as évben 
egyetlen (!) sperm adonort sem talál
tak megfelelőnek. M indennek m a
gyarázatára különféle hipotézisek 
születtek (pl. túl szűk nadrág, m ester
séges megvilágítás m iatti horm onza
var, dohányzás, alkohol, kipufogógá
zok, radioaktivitás stb.). Leggyanú- 
sabbnak a férfiak horm onháztartásá
ra hatást gyakorló (m osóporokban, 
színezékekben, növényvédő szerek
ben, textilekben, műanyag csoma
golószerekben és kozmetikum okban 
lévő) pszeudoösztrogén hatású szin
tetikus anyagok (pl. alkilfenolok és 
ftalátok). A kémiai ipar közel 100 000 
eltérő vegyülettel szennyezi a környe
zetet. A pszeudoösztrogének az állat
világra is hatással vannak. Különös 
módon a sperm ium szám  csökkenése 
a finneknél nem  következett be. 
Náluk 114 millió sperm ium  található 
egy köbcentiméter ejakulátumban.

2. A régmúlt időkben a term éket
lenség és a kevés gyermek szégyen
nek számított. A legrégebbi nőt ábrá
zoló szobor, a W illendorfi Vénusz is 
igen dús idomú és valószínűleg ter
mékenység szimbólum. Nők-nél a 25.
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életév után csökken a megtermé- 
kenyülés valószínűsége és a 40. életév 
után kivételnek számít a terhesség. 
Korunkban, a fenti okok miatt is, egy
re nő az in vitro fertilizációra (IVF) 
való igény. Az első lombikbébi im 
máron 18 éves, azaz 1978-ban szü
letett. Az IVF kapcsán olyan külön
leges esetek is előfordultak, hogy egy 
nőnek fekete és fehér bőrszínű ikrei 
születtek, vagy, hogy Olaszországban 
m ár 63 éves anyának, Della Cortén- 
nak is született gyermeke. 1992-ben 
jött világra az a lombikbébi leány- 
gyermek, akinek súlyos talasszémiája 
van. Ez utóbbi esetben feltehetőleg az 
apa sperm ium ait véletlenül kicse
rélték valaki máséra. Németország
ban a mesterséges megtermékenyí
téssel kapcsolatos kísérletek a náci 
időkre és a koncenctrációs táborokra 
nyúlnak vissza. A jelenlegi német tö r
vények azonban a világon a legszigo
rúbban szabályozzák többek között a 
béranyaságot, a petesejtadást és a 
leszbikusok terhességét. Jelenleg még 
tilos a „lusta”, azaz egyébként megter
mékenyítésre alkalm atlan sperm ium 
nak a petesejtbe való injektálása is. Az 
USA-ban jelenleg évente 30 000 IVF-t 
hajtanak végre. Ebben az országban 
néhol a sperm ium bankok képes kata
lógusokban bem utatják a donor fény
képét is. Ugyancsak az USA-ban lehet 
akár élsportolók vagy Nobel-díjasok 
sperm ium át is választani az IVF-hoz. 
Néhány országban (USA, Hollandia, 
Anglia) m ár orvosi gyakorlat az ún. 
„sexing”, azaz a gyermek jövendő ne
mének megválasztása. A „preimplan- 
tációs diagnosztikával” egyes orszá
gokban igyekeznek a gyermek jöven
dő egészségét biztosító géneket össze
hozni, illetve a betegségért felelőseket 
kiszűrni. Egyelőre csak egyetlen em 
beri esetben próbálták ki, de az állat
orvosi gyakorlatban mindennapos a 
klónozás, azaz egy többsejtű embrió 
feldarabolása. A darabokból azután 
teljesen azonos tulajdonságú ikrek 
fejlődnek ki. A „csíraterápia” azt je
lenti, hogy a m ár megtermékenyített 
petesejtbe olyan géneket juttatnak 
mikroinjekcióval, melyek azután ked
vezően befolyásolják annak tulajdon
ságait. Ez utóbbit is m indeddig csak 
állatoknál próbálták ki, először 1982- 
ben, amiről a Nature című angol ter
mészettudományos lap is címoldalon 
számolt be. Az állatorvosokat ezért 
(is) „az embertenyészek válfajának” 
szokták a kritikusok nevezni. Kérdés,

hogy mikor lépi át a humán orvos- 
tudom ány ezt a (nem  gyakorlati, ha
nem  mindeddig) etikai határt.

Hasonló víziókat Aldous Huxley is 
leírt a „Szép új világ” című könyvé
ben. Másfelől egyre fiatalabb kora
szülöttek m aradnak életben. Talán 
még azt is megérjük, hogy a gyermek 
teljesen az anyam éhen kívül, in vitro 
fog kifejlődni.

[Ref. A fentiekben referált igen 
érdekes és hosszú cikk mellett a Der 
Spiegel ugyanezen számában megje
lent egy rövidebb írás is, amely a világ 
jelenleg legnagyobb megtermékenyítő  
klinikájáról számol be, amely Bad 
Münderben, az NSZK-ban működik, a 
vezetője pedig Werner G. Gehring. Ha
bár a referens a frissen épült klinika 
küllemét a fénykép alapján igen ron
dának tartja, az ott folyó munka igen 
emberközpontú, így pl. az orvosi ho
noráriumot a páciensek jövedelméhez 
szabják. Egy konkrét, leírt esetben ez 
egy házaspár kb. 2 -3  hetes jövedelmét 
jelentette.]

Dervaderics János dr.

Az u tódok  szám ára jelen t-e  kockáza
to t az ondó in tracitop lasm aticu s b e 
fecskendezése? Hollanders, J. M. G. és 
mtsai (Nijmegen): Ned. Tijdschr. Ge- 
neesk., 1996,40, 9.

A férfiak nemzőképtelenségének le
küzdésénél valóságos forradalmat 
okozott az intracitoplasm aticus sper- 
mainjectiók alkalmazása (ICSI). Ke
vés sperma, melyet gyakran sebészi 
úton nyertek, elegendőnek bizonyult 
utód létrehozásához. Az ilyen párok 
adaptálással vagy donorsperm a elfo
gadásával juthattak  csak gyermek
hez. Az eljárás eleinte csak obstructiv 
azoospermiánál látszott alkalmazha- 
tónak, azonban újabb híradások sze
rin t nem obstructiós azoospermiá
nál, zavart spermatogenesisnél, gene
tikus eredetnél is használható siker
rel. Főleg az utolsó lehetőség az elgon
dolkoztató. Ismeretes, hogy új tech
nikák a fajfenntartásban gyorsan be
vezetésre kerülnek, m ert a kétségbe
esetten utódot kívánó párok részéről 
nagy a nyomás. A potentialis gene
tikus kockázatról azonban nekik is 
tudniuk kell. A sperm a úgynevezett 
maturisatiója korlátozott lehet. Az 
ICSI-nél egyébként is kim arad a kivá
lasztódási procedúra, mely in vivo a

cervix uteriben, a cumulus oophorus- 
ban, a zóna pellucidában és az oolem- 
mában történ ik  normális körülm é
nyek között. Lehetséges, hogy theore- 
tikusan a legsilányabb, legalábbis a leg
kevésbé mozgékony sperm ium  kerül 
beinjekciózásra, mert ez kevésbé moz
gékony. Globozoospermia típusos mor
fológiai spermaelváltozás, mely ICSI- 
nél nem volt összeegyeztethető a tevé
kenységgel. Ezen elváltozásnál hiány
zik az acrosoma, ezáltal a sperm ium  
nem  képes az acrosomareakcióra, az 
acrosomalis köpeny nélkül a sperm a 
gömb alakot vesz fel, a magchroma- 
tin condensatiója is elégtelen, és ez 
valószínűleg a DNA elváltozásával is 
együtt jár. M iután az acrosomareactio 
az in vitro fertilisatio előfeltétele, a 
globozoosperm iás egyének nem  jö 
hetnek szám ításba ezen kezelésben. 
Az ICSI-nél ez a gátlás m ár lecsiszo
lódott, m ár megszületett az első gye
rek olyan párnál, ahol a ffi globo
zoosperm iás volt. Egy másik p rob
léma, hogy genetikusán átvihető el
változásoknál, így a vasa deferensek 
congenitalis aplasiájánál, mely reces
sive öröklődhet és cysticus fibrosis- 
nál fordul elő. Ennél az elváltozásnál 
is megfelelő technikával lehetővé vált 
a m egterm ékenyítés és szülés. Az ese
tek 2-7% -ában a komoly oligoasthe- 
noteratozoospermiás fiiaknál abnor
mális a kariogram , ugyanez az elvál
tozás a norm osperm iásoknál csak 
2-3%. Az elváltozások leginkább a 
Klinefelter-syndromásoknál gyakori 
és a translocatio is előfordul. Poten
tialis kockázat a petesejt „megkímé- 
lésénél” is m egtörténhet. A sperm iu
m ot polyvynylpyrrolidonos oldatban 
fecskendezik be a petesejtbe. Az oocy- 
ták ekkor a második meiotikus osztó
dási fázisban vannak. Vannak olyan 
adatok, hogy az ICSI-nél szabálytalan 
chromosomasegregatio történik, ezt 
m utatná a chromomalisan eltérő 
embryók incidentiája, mely ICSI-nél 
gyakrabban fordul elő, m int a con
ventionalis IVF-nál (in vitro fertilisa- 
tiónál): 21 szemben 10,5%-kal. Az 
oocyta kímélésénél a cumulus oopho- 
rust enzim atikusan eltávolítják hya- 
lurodinase-zal. Ez kis molekulasúlya 
következtében átdiffundál a zóna pel- 
lucidán, így szuprafiziológiás kon
centráció jelentkezhet a petesejtben, 
ennek még nem ismert hatásaival. A 
közlemények szerint a Creutzfeldt-Ja- 
kob-betegség transmissiója is előfor
dulhat a prionok által, melyek teljesen
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fehérjéből állanak. Az ICSI-eljárásnál 
m inim ális mennyiségű anyag kerül
het a petesejtbe, és a m arha serum  
album inja marha hyaluronidase-zal 
azonos eredetű betegséget idézhet 
elő. Még nem bizonyított, hogy az 
em berre is veszélyt jelent-e. Az injec- 
tiós tű  mechanikus sérülést okozhat a 
petében, a felszívott plasm a meg- 
roppanthatja a sejtszerkezetet, és ne
gativen hathat a megtermékenyített 
petére. A labormanipulatiók is és az 
oxidatio is ronthat az (am úgy is) 
rossz sperm ium  állapotán. Jelenleg a 
600 ICSI-gyermek hároméves megfi
gyelése alapján ezeknek nagyobb az 
esélyük a veleszületett kóros elvál
tozásokra, a prenatalis diagnosztika 
derítheti csak fel a durva chromoso
malis elváltozásokat, ezek egy része, 
m int a diethylstilboestrol, csak a 
serdülőkorban jelenik meg, m int az 
orvos általi kezelés ártalm a. Az ICSI- 
gyerm ekek hosszú megfigyelése után 
lehet csak az okozott ártalm at fel
m érn i és szükség esetén kevésbé in
vasiv megoldást találni.

Ribiczey Sándor dr.

A k ésle ltetett szülés. A fer tilitá s  a 30. 
é letévve l csökken és m ajd nem  m eg
sz ű n ik  a 40-nel. Gosden, R., Ruther
ford, A. (Clarendon Wing, General In
firm ary, Leeds LS2 9NS, Anglia): Br. 
Med. J., 1995,311, 1585.

A szülés bekövetkezésére a legjobb a 
fiatal kor, amikor a nők tornásznak, 
m aratoni futást végeznek. Arisztote
lész ajánlotta „a házasságot m egkötni 
lányoknál 18, férfiaknál 37 éves kor
ban, vagy valamivel előbb”, mivel ez 
az életkor az, amikor a legjobb gyer
mekeket produkálják. Abban a kor
ban, amikor az élettartam  kilátása 
alacsony, nyilván körültekintő dolog 
a családot fiatal korban alapítani. A 
korai házasság ára az volt, hogy a ter
hességek nem álltak meg az infertil- 
itásig, a menopausáig, vagy a halál 
közbelépéséig. A hatásos fogamzás- 
gátlók bekövetkezésével biológiailag 
m i egy új nemzedék lettünk. A nők 
választani tudnak, szülnek-e és mi
kor.

Az angol írott történelem ben elő
ször, m inden ezer nő közül több szül 
a harm incas évei elején, m int a hú
szas éveink elején! Az idősebb nők 
szám a is növekszik. A későbbi szü

lések gyakoribbak az iskolázott nők 
körében. A szülések fokozódó késlel
tetése a karrier érdekében történik.

A női szaporodási szervek gyor
sabban öregszenek, mint a test többi 
része. A legfeltűnőbb jel az élet köze
pén a m enopausa, a fertilitás fejezeté
nek azonban ez nem teljesen a vége. A 
nőgyógyászatilag normális európai 
nők fertilitása a 30. életévvel kezd 
csökkenni. Ezután egyre hosszabb 
időt vesz igénybe az életképes terhes
ség elérése, míg a 40-es évek végén a 
kilátások megszűnnek. A fő korlátozó 
tényező a petesejt. Fiatalokból szár
mazó oocyta átvitele idősebb nőkben 
sikeres terhességhez vezet, évekkel a 
normális menopausa után mutatva, 
hogy inkább a petesejt, m int a méh az 
emberi szaporodás Achilles-sarka. 35 
éves korban kétszer olyan hosszú 
időbe telik fogamzani, m int 10 évvel 
előbb. A magzati halálozás rátája 
70%-kal csökkent ugyan, mégis az 
anya és a magzat kockázata nagyobb, 
m int a fiatalokban.

A kor változásait nem  lehet meg
fordítani. A petesejtek gyorsabban 
tűnnek el a petefészekből 37 éves kor 
után és fogékonyság m utatkozik a 
kromoszomális eltérésekre. A szerzők 
figyelmeztetnek arra, hogy a fertilitás 
halogatása hazárdjáték. Az újságírók 
és rádióriporterek valószínűleg elő
nyösebb helyzetben vannak, m int az 
orvosok, a közönség tudatosságát fel
kelteni a biológia e kevéssé ism ert 
tényére. Az öregedés hatását nem  le
het elhessegetni, m int csak az időse
ket érintő dolgot.

Jakobovits Antal dr.

Kettes va g y  többes ikrek. Jones, H. W. 
Jr. (The Howard and Georgeanna 
Jones Institute for Reproductive 
Medicine, 601 Colley Avenue, Norf- 
lok, Virginia 23507-1912, USA): Fér
fik Steril., 1995,63, 71.

Az in  vitro fertilisatio nagyszámú 
problém át vet fel a terhesség kezelé
sét, a magzat kimenetelét és a szoci
ológiai következményeket illetőleg. A 
szaporodó ikerterhességek az asszisz
tált reprodukciós technológia és a 
peteérés-indukció melléktermékei. Az 
asszisztált reprodukciós technológia 
révén keletkezett ikerterhességek a 
többszörös praeem bryo-bevitel kö
vetkezményei. Számos ország tö r

vényhozói a praeembryo-bevitel kor
látozásáról intézkedtek. így Nagy- 
Britannia, Németország, Ausztrália 
néhány állama, Szingapúr háromra 
korlátozta a bevitt praeem bryók szá
mát. A praeembryo-kiválasztás a ter
mékenyítés után 48 vagy 72 órával a 
legegészségesebbnek látszó embryók 
alapján történik. A m aradékot kidob
ják, vagy fagyasztják. A cél maximálni 
a terhességi rátát és minimalizálni az 
ikerterhességek rátáját. Meg kell előz
ni a négyes ikerterhességek előfordu
lását és a hárm asok gyakoriságát 
1-2% -ra kell csökkenteni. Az ovula- 
tio-inductióra nincs rendelkezés, való
színűleg azért, m ert bizonytalan az 
ikerterhességek ily m ódon való korlá
tozása.

Az ikrek figyelmet érdemelnek, 
nemcsak a terhesség, a magzat és a szo
ciális körülmények szempontjából, de 
ebben a pereskedő világban a benne 
rejlő orvos-igazságügyi vonatkozás mi
att is.

Jakobovits Antal dr.

Tam oxifen-kezelés férfi-m ed d őség 
b en . Rolf, C., Behre, H. M., Nieschlag, 
E. (Institut für Reproduktionsm edi
zin der Universität Steinfurter Str. 
107. 48149 Münster, NSZK): Dtsch. 
med. Wschr., 1996,121, 33.

A tamoxifen egy mesterségesen előál
lított triphenylethylen származék, 
melyet először 1966-ban állítottak 
elő. Eredetileg fogamzásgátlóként, 
m int antioestrogent szintetizálták, de 
kiderült, hogy ovulációt indukál, 
ezért anovulációs ciklusú nők kezelé
sére kezdték használni.

Jelenleg emlőrákos betegek kezelé
sére bejegyzett gyógyszer Németor
szágban.

A szer andrológiai alkalmazása a 
nyolcvanas években terjedt el világ
szerte: fertilitás javítására, ill. gyneco
m astia kezelésére használatos. Széles 
körben használt gyógyszer oligozo- 
osperm ia kezelésére; a szerzők inté
zetében (M ünsteri Egyetem Repro
dukciós Intézete) megjelenő betegek 
20%-át ezzel a szerrel m ár kezelték a 
ném et andrológusok.

A tamoxifen hatása az oestrogen 
receptorok blokkolásán alapul, há
romszor intenzívebben kötődik ezen 
receptorokhoz, m int az oestrogenek- 
hez és ezáltal kiszorítja a receptorok-
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ról a valódi oestrogeneket; ugyan
akkor oestrogen hatása csekély.

A férfiinfertilitás kezelésének hatás
mechanizmusa az alábbiak szerint 
tételezhető fel: a szer a hypthalamus 
oestrogen receptoraihoz kötődik, és 
negatív feed back hatás révén növek
szik az LH-FSH secretio, mely a sper- 
matogenezis javulásához vezet. Le
hetséges, hogy a here oestrogen re
ceptorainak gátlása révén a Leydig- 
sejtek testosteron szintézise az oest
rogen hatás elmaradása révén közvet
lenül is fokozódik.

A szert döntő többségben a máj vá
lasztja ki.

A szerzők 29 tanulm ányt dolgoztak 
fel, melyek az irodalom ban a tam ox
ifen andrológiai felhasználásáról szól
tak. A tanulmányok alapvető többsége 
a szert hatásosnak találta a spermi
umkoncentráció növelésére; a moti- 
litás és a szerkezet, ill. egyéb funk
cionális jellegű sperm aparam éterek 
megjavulásának megítélése nem  egy
öntetű.

A szerzők részletesen foglalkoznak 
a tamoxifen mellékhatásaival. Andro
lógiai betegeken ezek elhanyagolha
tók és nem jellegzetesek. Nőknél fo
kozott thrombosiskészségtől kell ta r
tani, ugyanakkor a throm bocytope
nia irányában is ellenőrizni kell a be
teget. Egyéb panaszok: fejfájás, has
menés említhetők, nőknél klimaxos 
jellegű panaszok (férfiakban ez utób
biak nem várhatók).

[Ref: Saját gyakorlatunkban kb. 10 
éve használjuk a tamoxifent csökkent 
fertilitás kezelésére, a német androló- 
gusokhoz hasonló, kedvező eredmény
nyel. Mellékhatás m iatt egy esetben 
kellett a kezelést felfüggeszteni (gyo
morpanaszok miatt).

Egyet kell érteni a szerzők azon 
véleményével, hogy a gyógyszer hatá
sosságát vizsgáló eddig megjelent köz
lemények nem kellően alaposak és 
pontosak ahhoz, hogy minden kérdés
re véleményt lehessen adni. Ez ben
nünket is arra inspirál, hogy saját ta
pasztalatainkat is közreadjuk.]

Corradi Gyula dr.

A sperm ának előbb  fel kell ébredn ie.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1995,139, 2702.

Nagy-Britanniában néha véletlenül ér
dekes megállapításokat tesznek. A The

Lancet (1995, 346, 1438.) egy olvasó
levelet közölt, melyben b rit orvosok a 
London Gynaecology and Fertility 
Centre-ből egy kísérletről számolnak 
be, mellyel a tűbiopsiával a here
szövetből nyert sperm a legjobb pre- 
parálási módját ism ertetik. A szöveti 
kivonatot közvetlenül egy tenyésztési 
tartályba helyezik, am int az szokásos 
az in vitro megtermékenyítésnél. A 
microscop alatt mozgékony sperm iu
mot felszívják egy micro-injectiós ké
szülékbe, hogy azt intra-cytoplasm a- 
ticusan (ICSI) befecskendezzék. Elő
fordul, hogy a sperm atozoonok telje
sen mozdulatlanok és nagy a bizony
talanság, hogy az ICSI végrehajtandó- 
e. Nemrégiben az orvosok véletlenül 
élettelennek tarto tt sperm át 24 óráig 
állni hagyták 24 °C-nál egy inkubá
torba és meglepődve tapasztalták, 
hogy nagyszámú sperm a a hosszabb 
inkubálás után mozgékonnyá válik; 
48-72 órával az anyag levétele után a 
legnagyobb az aktivitásuk és lehet, 
hogy ezek előzőleg mozdulatlanok 
voltak. A brit orvosok úgy gondolják, 
hogy ez a váratlan megfigyelés talán 
segíteni fog a terméketlenség miatt 
odafordulókon.

Ribiczey Sándor dr.

SZEXOLÓGIA,
SZEXUÁLPATOLÓGIA

Szexualitás m a. M ornem an, E. Sexu
almedizin, 1995,17, 309 és 329.

A szexológia pionírjai a XVIII. és XIX. 
században úgy látták, hogy a többség 
„normális” és a kisebbség „abnorm á
lis” (deviáns, perverz, beteges stb.) 
m agatartása között m inőségi és nem 
mennyiségi a különbség. Ma m ár tud
juk, hogy az, amit abnorm alitásnak 
nevezünk, több-kevesebb m értékben 
m indannyiunk sajátja, azaz az eltérés 
mennyiségi. Az időközben elhunyt 
szerző a kétrészes cikkében az em ber 
pszichoszexuális alapjaival foglalko
zik.

Napjainkban m ár élesen elkülöní
tendő egymástól a szexualitás és a 
szaporodás. Amikor még a fogamzás 
egyetlen útja a közösülés volt, úgy 
vélték, hogy a nemi vágy csak csalé
tek a szaporodásra, a szexuális vágy 
csak melléktermék.

Nemcsak ma, a lombik-baby korá
ban, hanem  m ár a kőkorszakban is

tudták ezt, hisz a közösülés a szapo
rodástól független (autonóm) tevé
kenységgé vált. Napjainkban is pszich
és reakciót válthat ki a sterilitás, és a 
kielégületlenség is, bár e kettő egy
mással nem  függ össze.

Ha a co itusnak  egyáltalában van 
valami „célja”, az talán az, hogy a 
kölcsönös kielégítéssel az élet adta 
feszültségeket oldja. E szempontból 
teljesen közöm bös, hogy az milyen 
rituálé közepette történik. Az em beri 
szexben nem csak a szaporodás vált el 
az öröm szerzéstől, hanem a szervi fe- 
lépítettségtől is, hisz transzszexuá- 
lisok testi felépítettségükkel ellentéte
sen tudnak  kielégülni. A menarche és 
a szem inarche sem tesz m indenkit 
pszichoszexuálisan éretté, egyeseknél 
ez m ár előtte, másoknál csak pl. 40 
éves korukban következik be. A jogi 
felfogás szerin ti a „védett korhatár” is 
mesterkélt, m int ahogy vitatható az 
is, hogy erkölcsösebb az önm egtar
tóztatás, m in t a kielégülés. Az egyén 
szexigénye részben örökölt, részben 
azt a szülői példaadásból tanulja. A 
partnerválasztásban is lényeges, hogy 
a társ hasonlítson a szeretett szülő
höz, vagy ne olyan legyen, m int a gyű
lölt szülő. Ez azonban legfeljebb ré
gen volt így, amikor még a szü
lő-gyerm ek kapcsolat erősen affektiv 
(szeretet-gyűlölet) volt (Ödipusz), 
míg ma inkább a pubertáskorban 
gondolnak a fiatalok arra, hogy kivel 
kívánnak m ajd élni. Az ideál m a m ár 
nem annyira a szülő, mint a pop-, 
film-, tévé-, pornósztár. A szülői pél
dakép előnye, hogy a szülőt a gyer
mek ismeri, így gyengeségeit is, míg a 
sztárokról csak azt tudja, amit a „pub- 
licity-m anager”-je enged látni. Pedig 
tökéletes em ber nincs. így súlyos 
szexuális zavarhoz vezethet, ha kide
rül, m iszerint a Playboy adta m inta 
szerint kiválasztott partnernek sok
kal kisebb a penise, ill. melle és büdös 
a szája.

Napjaink genitál-centrikus szexu
alitásában háttérbe  szorulnak az ér
zelmek és ez azt is jelenti, hogy a kap
csolatok is „könnyebben oldódnak”, 
gyakori a csere, a válás, hisz a partner 
-  vagy szülő-gyerm ek -  kapcsolatra 
is jó, ha azt legalább a kölcsönös tole
rancia jellemzi. A napjaink szexuali
tására nem a szexhullám ( a közösü
léssel való túlzott foglalkozás) és nem 
a szexualizálás (a közösülés deviáns 
formáinak az állítólagos burjánzása) 
a jellemző, hanem  az, hogy gyakori a
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szexuális félelem, a libidozavar, ami 
akut, vagy krónikus impotencia-frigi
ditás képében mutatkozik. Csökken a 
szexigényünk, amit pornográfiával kí
vánnak m ind többen stimulálni.

Kérdés tehát, hogy sok, vagy kevés 
-  üdvös, vagy bűnös -  norm ális, vagy 
beteg-e a szexualitásunk. Ezek azon
ban vallási, morális, ill. statisztikai 
kifejezések. Ha az orálszexet a több
ség űzi, az nem lehet abnorm ális; ha 
pedig egy ország nőinek a többsége 
még nem  élt át orgazmust, az anor- 
gazmia ott normális. A WHO m egha
tározása (egészség nem betegség
hiány, hanem  testi-lelki-szociális jó 
közérzet) semmire sem illik rá job
ban, m int a szexualitásra. A kinek a 
szám ára a saját nemi élete nem  meg
felelő, az kedvetlen, szeszélyes, pesszi
m ista, emberkerülő és a m ások nemi 
életét kifogásolja.

A pszichoszexuális egészség meg
fogalmazásában talán a következő 
képességek a lényegesek;

-  saját szexigényünket m erjük meg
fogalmazni, mégpedig függetlenül at
tól, hogy az erkölcsös-e;

-igényeinket igyekezzünk kielégí
teni;

-  ehhez keressünk megfelelő szexu
ális társat;

- e  társat találjuk is m eg, kössük 
m agunkat egymáshoz és igyekezzünk 
a kapcsolatot tartósan fenn is tartani;

-szexkielégülést okozzon a p art
ner kielégülése is.

A tanácskérők problémái többnyi
re a partnerrel kapcsolatos problé
m ákra vezethetők vissza. Az em bere
ket ugyanis az izgatja, az teszi beteg
gé, akkor kér tanácsot, ha az általános 
felfogás szerint az ő m agatartása a 
betegcsoportba tartozik.

Libidózavar megítélése tekinteté
ben nem  az a lényeges, hogy a saját 
igénye hogy aránylik az átlaghoz, ha
nem  a partnerhez. De ha megvan az 
igény, pszichés ok m eggátolhatja a 
kivitelezést (erekciós zavar, csökkent 
lubrikáció). De ha le is zajlik az aktus, 
elm aradhat az orgazmus, vagy fájdal
m ak jelentkezhetnek és végül pszicho
szom atikus panaszok léphetnek  fel a 
legkülönbözőbb szervekben.

Gyakori, hogy a pszichoszom atikus 
panaszok okát nehéz k ideríten i. Az 
organikus elváltozás k izárása után ki
derülhet a szexzavartünet, de ennek 
sem találni az okát és így csak végül 
válik nyilvánvalóvá, hogy a p artner -  
életvitele, világnézete stb. -  a nem

megfelelő és ezt csak későn ism erte 
fel, de akkor sem merte önm agában 
tudatosítani, így szenved, m íg el nem  
válik, és utána a megfelelő partner 
megtalálása esetén m ár nincs semmi 
szexpanasz és semmi pszichoszom a
tikus betegség, mégpedig m inden  ke
zelés nélkül.

Gondot okoz ma a nyugati világban 
az, am it ma és ott perverziónak tar
tanak. Hogy mi m inősül perverzió
nak, az történelm i kategória, hisz 
egyes korokban és népeknél ugyanez 
dicséretes-kedveit mód volt. Zavaró 
lehet m agának a perverzió szónak a 
használata is, ezért e problém án egye
sek átfogalmazással (parafilia, eltérés 
stb.) igyekeztek segíteni, hisz nem  a 
tény, hanem  a megítélés a fontos. A 
perverzió ugyanis nem orvosi, hanem  
kultúrspecifikus fogalom. Minél szigo
rúbb a norm a, annál gyakoribb az 
eltérés s ez csak akkor okoz panaszt, 
ha azt az illető betegesnek találja. Ha 
az adott elhajlás a párnak megfelel és 
fütyül a közfelfogásra, nem  is lesz be
teg. Abban, hogy a perverzitás okoz-e 
panaszt, szerepet játszhat az is, hogy a 
kisgyermeket milyen korán és milyen 
szigorúan nevelik pl. szobatisztaság
ra, tiltják-e egyes p ap a-m am a játé
koktól, mennyire nevelik őket közös 
m unkára (segít a házim unkában). Ez 
nem  kizsákmányolás, hanem  közös
ségre, felelősségre való nevelés úgy, 
hogy a gyermek ezt ne tehernek  érez
ze, hanem  legyen büszke arra , amit 
csinál. Ha rossz volt a nevelés, a per
verzitás és egyéb szexzavar tudatalat
ti eredetű bosszú: m ost teszem azt, 
ami tilos volt. E gondolatm enethez 
kapcsolódik a gyermekkori szexuali
tás kérdése.

Mivel a gyermekek nem  közösül
nek, a felnőttek többsége szerin t nem 
is létezik gyermekszexualitás, ezt 
csak a szexológusok találták ki -  ő rü
letükben. Pedig gyakran megfigyel
hető, hogy az lesz mellfetisista, akit 
nem  szoptattak szeretettel; szado- 
mazochista, akit a szeretett személy 
vert (szeretet és fájdalom összekap
csolódott) stb. így nem  az az abnor
mális, am it csinál, hanem  az, hogy ezt 
hány éves korában teszi.

Kultúránk lényegileg mindenféle 
perverz kívánság, félelem, hajlam, 
cselekedet melegágya a gyerm ekkor
ban és a felnőttkorban pedig ettől fé
lünk, nem  m erünk önm agunkra is
m erni, m int Shakespeare Caliban-ja. 
A felnőtt perverzek gyerm ekkoruk

ban nem játszhattak papa-mamát, 
doktort, nem leshették meg másnemű 
játszótársaik genitáliáit, m ert a szülők
-  netán saját pedofil hajlamaiktól félve
-  ezt szigorúan ellenőrizték.

Sok felnőtt fél a pedofíliától, in- 
cessztől és ezért megborzad -  nem  
érti, ezért inkább elfelejti - ,  ha az 
anya szoptatáskor orgazmust érez, 
vagy az apa erekcióba kerül, ha lánya 
az ölébe ült.

Ilyen esetekben m it ér a szexuálte- 
rápia? Ha csak a tünetet kezeljük, új
raterm elődnek a panaszok, hisz m in
den kor kineveli a maga szexuális pa
naszait, hisz a leghasznosabb lenne a 
szülőket a helyes szülői m agatartásra 
nevelni.

Persze döntő jelentőségű az is, 
hogy az orvos, akihez a beteg fordul, 
mit ta rt kezelendőnek, betegségnek, s 
milyen fogalmazásban ad tanácsot. 
Ha egy perverz egy olyan országból, 
ahol ezt betegségnek tartják, olyan 
országba költözik, ahol ugyanez no r
mális, szinte spontán megszűnhet a 
pszichoszomatikus betegsége.

[Ref: A két részletben közölt cikk 
rövidebb referálására képtelen vol
tam, annyira tetszett az egész. Vegyük 
ehhez hozzá, hogy nyilván azért kö
zölte ezt a Sexualmedizin c. szakfolyó
irat, mert Németországban, ahol sok 
szexológus működik, új -  esetleg egye
sek szerint vitatható -  elveket fogal
maz meg. Mi a helyzet azonban M a
gyarországon, ahol nincs szexológus
képzés; legfeljebb néhány e tem atiká
ban némi jártasságot szerzett orvos, 
vagy pszichológus létezik, de főleg  
Budapesten, vagy néhány nagyobb 
városban; az orvosképzésben és egyes 
szakképzésekben -  nőgyógyász, uroló
gus, pszichiáter stb. -  szexológiai 
alapismeretek is alig kapnak helyet. 
Pedig közismert, miszerint sok a pszi
choszomatikus beteg és ennek az ere
dete gyakran szextermészetű. És ak
kor még nem is em lítettük a szex je 
lentőségét az alkoholizmusban, kábí
tószerezésben, válásban, szex. bűncse
lekményekben stb.]

Aszódi Imre dr.

A fiatalok genitáliáinak nem szexu
ális bántalm azása. Finkelhor, D., Wo- 
lak, J. (Family Research Laboratory, 
Univ. of New Hampshire, Durham, 
126 Horton Social Science Center, NH 
03824): JAMA, 1995,274, 1692.
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Az elmúlt években sokat lehetett ol
vasni a gyermekek és serdülők ellen 
elkövetett szexuális erőszakról, az oko
zott sérülésekről. A szexuális erősza
kot általában úgy definiáljuk, mint 
szexuális örömszerzés céljából el
követett cselekedetet. A jelen cikk egy 
alapjában másfajta céllal véghezvitt 
támadással foglalkozik, amikor is a 
genitáliák bántalmazása, megsértése, 
fájdalomokozás a fő indíték. Bár ezzel 
a témával nemigen foglalkoztak ko
rábban, a szerzők feltételezték, hogy 
meglehetősen gyakori az ilyen típusú 
bántalmazás.

A nem i erőszakhoz hasonlóan igen 
nehéz ennek a kérdésnek is a feltárá
sa, m ert m ind fizikai, m ond szociális 
és pszichés vonatkozásban érzékeny 
területeket érint.

Sokkal inkább kihat a későbbi éle
tre -  a szexualitásra, önbecsülésre, 
szégyenérzetre -  m int bárm ely más
fajta fizikai erőszak.

1992 májusa és 1993. február kö
zött 2000 fiatalt (10-16 éveseket) és 
gondozójukat interjúvoltak meg erre 
speciálisan kiképzett szakemberek te
lefonon. A minta m inden szempont
ból reprezentatív volt. A telefoninter
jú igen költségkímélő módszer és 
csaknem olyan megbízható, m int a 
személyes beszélgetés.

Az olyan családokban, ahol leg
alább egy 10-16 év közötti gyermek 
volt, először a gyermek első számú 
(fő) gondviselőjével beszéltek. Abban 
az esetben, ha több felnőtt volt a csa
ládban, a telefont felvevő felnőtt dön
tötte el, hogy ki a gyermek fő gondvi
selője.

A családok 66%-ában az elsődleges 
gondviselő a biológiai anya, 26%-ában 
a biológiai apa, 4%-ában mostoha- 
szülő és 4%-ában nagyszülő vagy más 
rokon.

Ezt a gondviselőt kb. 10 percig kér
dezték a gyermekek erőszaktól, bán
talmazástól való megvédésével kap
csolatosan. A beszélgetés végén, m iu
tán megemlítették, hogy milyen fon
tos a gyermekek saját tapasztalatairól 
is hallani, engedélyt kértek a gyer
mekkel való beszélgetéshez. Több- 
gyermekes családokban azzal a 10-16 
éves gyerekkel beszélgettek, akinek a 
legutóbb volt a születésnapja. A szülői 
beleegyezés után a gyereknek is el
magyarázták a tanulm ányt és az ő be
leegyezését is kérték. A gyerekkel tö r
ténő interjúra akkor kerítettek sort, 
amikor egyedül volt és nem  volt sem

milyen zavaró körülmény. A gyerek
nek, akinek a nevét az első interjúkor 
még nem  tudták, teljes bizalmasságot 
ígértek.

A 2000 első interjúban a részvételi 
arány 88% volt a felnőttek részéről, és 
azok közül a családok közül, ahol a fel
nőttek válaszoltak, 82% volt a gyer
mekek részvétele. A gyermekek egy
ötödénél nem  tudták az interjút el
készíteni, m ert vagy a gondviselő nem  
járult ehhez hozzá, vagy a gyermek 
nem akart válaszolni; közöttük több 
volt a fiatalabb -  10-11 éves; több szülő 
gondolta azt, hogy a környezetükben 
az erőszak nem  jelent gondot.

A beszélgetés végén e témával kap
csolatos telefon-segélyszolgálat lehe
tőségét ajánlották fel a gyerekeknek. 
Azokkal a gyerekekkel, akiknek ép
pen ilyen jellegű problémáik voltak, a 
m unkacsoport pszichológusa vette fel 
a kapcsolatot.

A m ásodik interjú átlagban 15 h ó 
nappal később történt azonos felté
telekkel. Ekkor persze m ár a gyerm e
kek nem  voltak anonimak, hiszen az 
első beszélgetés végén a nevüket 
megkérdezték, hogy a második alka
lommal tudják, hogy a többgyer
mekes családokban kivel beszélget
tek. Az eredeti m inta 26%-a nem volt 
elérhető költözködés miatt, ill. voltak, 
akik a m ásodik beszélgetésbe nem  
egyeztek bele.

Az eredeti m intába került 1042 fiú 
és 958 leány korosztályuk rasszössze- 
tételének megfelelet statisztikailag, 
14%-uk évi családi jövedelme ke
vesebb volt 20 000 dollárnál, 15%-uk 
egy szülővel élt a felmérés idején, 
13%-uk egy szülővel és egy m osto
haszülővel, 3% -ukank nem szülő vi
selte gondját és a megmaradt 69% 
biológiai szüleivel élt.

A m ásodik interjúban maradt 772 
fiú és 685 leány fenti megoszlása lé
nyeges eltérést nem  mutatott.

Az interjúk során 12 szűrő jellegű 
kérdést tettek fel az esetlegesen el
szenvedett erőszakkal kapcsolatban, 
a csoportos verekedéstől kezdve a 
családi bántalmazásokig. Abban az 
esetben, ha valamelyik kérdésre pozi
tív választ kaptak, speciális további 
kérdések következtek. Hat további 
kérdést tettek  fel szexuális abúzussal 
kapcsolatosan: pl. előfordult-e vala
ha, hogy egy felnőtt, bébiszitter vagy 
idősebb tinédzser rá akarta venni 
arra, hogy „privát részeiket” m eg
érintsd?

Az alapvető demográfiai adatokat a 
gondviselőtől szerezték meg. A gyere
kektől m egkérdezték korukat, hánya
dik osztályba járnak, a család felépí
tését, esetleges fizikai csökkent érté- 
kűségüket. Rákérdeztek arra is, hogy 
az estelegesen elszenvedett erőszak 
milyen súlyos volt, pl. kellett-e orvos
hoz fordulni, egyáltalán elm ondták-e 
otthon valakinek vagy az iskolában, 
hogyan gondolták, vajon volt-e ré
szük abban, hogy az erőszak bekövet
kezett stb.

Az első interjú során a fiúk 9,2%-a 
és a lányok 1,0%-a mondta, hogy az 
elmúlt évben nemi szervüket nem  
szexuális jellegű traum a érte. Termé
szetesen nem i szervnek számít a k is
lányok melle is. A gyerekekkel való 
második beszélgetés során a lányok 
esetében a gyakoriság megduplázó
dott. [Ref: őszintébbek mertek lenni?]

A szerzett információkból azt a k ö 
vetkeztetést vonják le a szerzők, hogy

- a  trum a idején legtöbben 13-14 
évesek voltak,

-á lta láb an  kézzel vagy lábbal -  
csak ritkán  eszközzel -  tám adtak  a 
genitáliákra, de csak az esetek felé
ben érték is el azokat,

- a  fiúk tám adóinak a fele vele 
azonos korosztályba tartozott, n é 
hányszor családtag, sőt két esetben 
maga a szülő volt; a lányokat inzul- 
tálók az esetek kétharm adában vol
tak idősebbek,

-  csoportosan támadtak m inden 
ötödik fiúra és minden második lány
ra,

- a  verekedésre legtöbbször az is
kolában, ill. az iskolaudvaron került 
sor (fiúk 41%, lányok 62%), a szom 
szédban viszont inkább a fiúkat (27% 
kontra 6%) és otthon pedig inkább a 
lányokat (31% kontra 17%) érte az 
inzultus,

-leggyakrabban délután vereked
tek,

-  a kérdés, amit a fiatalokhoz intéz
tek az volt, hogy mi jellemezte az 
utolsó verekedést, de szóba hozták az 
előzményeket is és így derült ki, hogy 
többnyire egyszeri eseményről volt 
szó, de m inden ötödik fiú és negyedik 
lány szerint ez egy sorozat része volt,

-  az áldozatok szerint az összecsa
pásban csak ritkán voltak ők a h ibá
sak (fiúk 9%, lányok 13%); 35, ill. 25% 
szerint m indkét fél tehetett az esem é
nyekről és 56, ill. 63% szerint ők telje
sen ártatlanok voltak,

- tö b b  fiú (50%) sérült meg, m in t
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lány (37%), de orvosi segítségre gyak
rabban  szorultak a lányok (2, ill. 6%),

-  legtöbben egyetlen felnőttnek 
sem szóltak az esetről (a fiúk kéthar
m ada és a lányok egyharmada) és ha 
mégis, az főleg az édesanya, ill. a tanár 
volt,

-  felette gyakran váltak áldozatok
ká, akik valamilyen testi csökkentér- 
tékűségben szenvedtek (látászavar, 
asztm a stb.),

-g y a k ra n  követte a traum át pszi
chés reakció (depresszió stb.).

A szerző szerint, ha bárm i miatt, de 
különösen, ha bármely testrész sérü
lése m iatt vizsgálunk beteget, mindig 
gondolni kell az anamnézis felvétele 
során  arra, hogy a genitáliákat is ér
hette traum a, hisz a felmérés szerint 
errő l spontán a gyermek ritkán be
szél. Fontos az exploráció azért is, 
m ert a psychés következményeit ille
tően kihathat későbbi életére is.

Aszódi Ágnes dr.

A z U SA -beli orvosoknál a leszb ikus  
n ő k  hátrányos h elyzetben  vannak.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1995,139,2701.

A leszbikusok gyakran m ár az első 
találkozásnál ellentétbe kerülhetnek 
az orvossal. Az orvos kérdésére, m i
lyen védelmet használ szexuális érint
kezéskor, a beteg azt válaszolja, sem
milyent, m ert ő leszbikus. Ez a felelet 
dr. Katherine O’Hanlan ginekológus 
szerint jó példa arra, hogyan idegení
ti el m agától az orvos a leszbikus be
tegét, pedig veszedelemben lehet an
nak egészsége. (The New York Times, 
okt. 11.) Dr. O’Hanlan a Current 
Problem s in Obstetrics, Gynecology 
and Fertility-ben foglalkozott leszbi
kusok és orvosok találkozásával. 
13 000 nőnél 7 vizsgálatra terjedt ki a 
figyelme. Kiderült, hogy leszbikuso
kat ritkábban vizsgálnak meg, rit
kább a szűrő vizsgálat, kevésbé végez
nek náluk kenetvizsgálatot, mammo- 
gráfiát, ritkábban vizsgálják a choles- 
terolt, ezért náluk ritkább a korai rák 
és a szívmegbetegedés időben való 
felfedezése, kisebb a korai m űtét lehe
tősége. O’Harlan vizsgálata szerint a 
leszbikusok 72%-a panaszkodott az 
orvos leereszkedő viselkedése miatt, 
ezért új panaszok esetén sem keresik 
fel az orvost, inkább alternatív gyó
gyászokhoz fordulnak, akik megér

tőbbek, bár kezelésük nem  m indig tu 
dom ányos alapú. A leszbikusok 10%- 
ánál sohasem  történt kenetvizsgálat, 
m indez amiatt, mert elidegenítették 
őket az orvosoktól. Vannak az USA- 
ban orvosok, akik feleslegesnek m ond
ják a leszbikusoknál a kenetvizs
gálatot. Éppen a leszbikusak hajla
m osak a mellrákra, nincsenek gyer
mekeik, gyakran túlsúlyosak is, m a
gukon sem ellenőrzik m ellállapotu
kat. O’Hanlan azonban m egm arad 
optimistának. A homoszexuális és lesz
bikus orvosok nyomására az American 
Medical Association (AMA) egy fel
hívással fordult tagjaihoz, melyben a 
homoszexuális betegekkel való jobb 
bánásm ódra hívták fel a figyelmet. 
Figyelmeztetik a tagokat, hogy sze
xuális tém ánál viselkedjenek előíté
letm entesen. Az AMA részéről dr. 
Richard Corlin szerint a hom oszexu
ális fiiak és nők jólétére kevesebb 
gondot fordítanak az orvosok és vár
ható, hogy rövidesen változás követ
kezik be az orvos-beteg kapcsolatok
ban. Információgyűjtéssel fogják vizs
gálni, hogy milyen betgségekre haj
lam osak a leszbikusok és hogyan 
lehet ezeket megelőzni.

Ribiczey Sándor dr.

V ezető v ilág lapok  a m a orv o sá t ér in 
tő  k érd ések rő l. E vulúciós p sz ic h o ló 
gia: A szexu a litás a fő m ozgatóru gója  
a m ű v é sze ti alkotásoknak? Szerkesz
tő sé g i cikk . Der Spiegel, 1996/4. szám, 
152. oldal.

Geofrrey Miller USA-beli, 30 éves 
evolúciós pszichológus szerint az em
ber m űvészeti alkotásai m ögött, úgy a 
4 millió évvel ezelőtt élt Austra
lopithecus, mint a mai em ber eseté
ben a nőt kell keresni („chercez la 
femme”). Ezt a tézisét három , saját 
maga által felállított kérdésre adott 
válaszával igyekszik bizonyítani. Ezek 
a kérdések a következők: 1. Hogyan 
alakult ki a fejlődéstörténet szem
pontjából olyan rövid idő alatt az 
em ber igen nagyméretű agya? 2. Mi 
készteti az embert a látszólag értel
m etlen művészeti alkotások létreho
zatalára? 3. Többnyire m iért csak a 
férfiak hoznak létre m aradandó m ű
vészeti alkotásokat? Miller szerint a 
férfiak a legrégebbi időkben elkezd
ték női szexpartnerüket a legváltoza
tosabb, művészinek tekinthető m ó

don szórakoztatni és ezzel együtt nőtt 
agyi térfogatuk. A női agytérfogat 
növekedését azzal magyarázza, hogy a 
nők a gyermekek nevelésével kap
csolatos tevékenységüket m ind több 
odaadással végezték és egyúttal jó 
hangulatban igyekeztek tartani férfi 
partnerüket (ún. „Seherezádé-straté- 
gia”, 1. „Az ezeregyéjszaka” megfelelő 
meséjét). Az említett pszichológus úgy 
véli, hogy az evolúció során ezen a 
m ódon a művésziesebb-intellektuális- 
abb egyedek választódtak ki -  és nem 
a bu ta  „izompacsirták”. Szerinte még 
m a is a művészet sok nőre úgy hat, 
m int egy afrodiziákum. Ma is vala
m ennyi művészeti ágazatban isme
rünk  olyan férfiakat, akik arról híre
sek, vagy hírhedtek, hogy szexpart
nerüket gyakran váltogatják. Miller a 
csábítás legfőbb trükkjének a hum ort 
tartja. Véleménye szerint a monogám, 
vagy nőtlen művészt is alkotása során 
a szexualitás motiválja -  ha ez ebben 
az esetben „vak” is, azaz nem  irányul 
tudatosan valakire. Kutatásai szerint 
a legtöbb jelentős m űalkotást alkotó
ja a 20. és 30. életévek között hozta 
létre, azaz szexuálisan legaktívabb idő
szakában. Kutatási eredményeivel nem 
akarja a nőket sem megbántani, mivel 
úgy vélekedik, hogy a nőknél az anyai 
kötelesség nyomja el a művészi képes
ségeket és sokkal több öröm  lenne egy 
olyan világban, amelyben nem csak 
egyetlen nem uralja a közel teljes nyil
vános kultúrát.

(Refi: A fenti gondolatokról oldala
kon át lehetne vitatkozni. M inden
esetre szokatlan, hogy a Der Spiegel 
egy, az egyetemista korból alig kik
erült kutató igen sok, átfogó, valamint 
részletes és sokoldalú ismereteket 
igénylő' kutatási eredményeiről, szá
mot ad. Goethe, Sigmund Freud, Tho
mas M ann és a film rendező Passolini 
óta tudtuk, hogy a szerelem, a szexu
alitás, a művészet és a halál közel áll 
egymáshoz. De hogy a szexualitás 
lenne pl. a „nagyfejű, művészi beállí
tottságú egyedek” evolúciós kiválasz
tódásának oka? A referens a fe n ti cikk 
elolvasása után számba vette, hogy 
van-e olyan művészi ág, amelyben nő 
lenne a kedvence. Ennek kapcsán 
eszébe jutott, hogy például az USA- 
beli Wright építőművészete tipikusan 
férfias, míg a spanyol Gaudié, bár 
férfi, mégis fem ininnek tekinthető. A 
referens legkedvesebb szépirodalmi 
könyvét azonban nő írta, az angol 
Wirginia Woolf. Az „Orlando” című
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könyvről van szó, amelyből a közel
múltban egy kitűnő film  is készült. 
Igaz azonban az is, hogy Wirginia 
Woolf leszbikus volt, méghozzá a „csá
bító”, azaz „férfias” típus, m int ez a 
közelmúltban közzétett szerelmes le
velezéséből is kiderül. A z em ített író
nő egyébként öngyilkos lett. Jó lenne 
remélni, hogy a fen ti kutató még 
20-30 évig dolgozik és gondolkodik a 
referált témán. Mindenesetre az evo
lúció kutatásának valamennyi terüle
te olyan, ahol a legfantasztikusabb 
spekulációk kaphatnak helyet.)

Dervaderics János dr.

RITKA KÓRKÉPEK

40 éves beteg megelőző betegségek 
nélküli akut shockkal és súlyos fel- 
használásos coagulopathiával. Kö
nig, G. és mtsai (Medizinische Klinik 
I., Klinikum Memmingen): Internist, 
1996,37, 74.

40 éves, eddig egészséges, m unkabíró 
férfi hirtelen grippének vélt infek
cióban betegszik meg. Pár óra múlva 
m ár aluszékony, bőre kékes-feketén 
elszíneződött, tele vizenyős duzzana
tokkal és lap szerinti bevérzésekkel. 
Tachypnoés, tachycard, pulzusa nem  
tapintható, cyanotikus. N yálkahár
tyáin pontszerű és lapos vérzések. A 
tüdők felett nagyhólyagú szörtyzö- 
rejek. Tarkója szabad.

A systolés vérnyomása 60 Hgmm, 
hőmérséklete 38,7 °C. Rövid idő m úl
va légzési elégtelenség lépett fel. EKG: 
sinustachycardia, pulzus 120/min. 
Hb: 13,5 g%, fvs: 4700, throm bocy- 
taszám: 27 000. Az alvadási értékek 
kórosak. Quick 14%, a fibrinogen 
nem mérhető. A serum  kreatinin 5,1 
mg%, karbam id 123 mg%, GPT 310, 
GOT 570, CK 780, LDH 1760 U/l.

Rtg: A szív normális nagyságú. Pe- 
rihilarisan és centrálisán felhőszerű 
árnyék. Sonographián a lép nem áb- 
rázolódik, amit később a CT és a 
scintigraphia is megerősített. A vér
ből pneumococcusok tenyésztek ki.

Volumenpótlásra és noradrenalin- 
ra elfogadható vérnyom ást értek el, 
de vizeletet furosem id és dopam in 
adása után sem ürített. Az első nap 
throm bocytakoncentrátum ot, plas- 
mát, AT-III-t és im m unglobulint ka
pott. Már a felvételkor adtak ampi- 
cillin/sulbactam ot és penicillin G-t.

Hat napon át alkalm aztak gépi léle
geztetést, 10 napon át folyamatos hae- 
mofiltratiót és még 12 nap interm it- 
táló haemodialysist. A továbbiakban 
rendeződtek az alvadási értékek, a 
veseműködés és a légzés. Csaknem 
minden ujjvégen nekrózisok kelet
keztek és azokat el kellett távolítani. 
Sebei jól gyógyultak. Elbocsátása 
után a beteg teljesen visszanyerte a 
munkaképességét, sportolt.

Összegezve: a congenitalis asple- 
niás betegnél pneum ococcus infekció 
következtében shock, ARDS, vesee
légtelenség és súlyos felhasználásos 
coagulopathia zajlott le.

A differenciáldiagnosztikában a 
következő lehetőségek m erültek fel: A 
septikus shock főleg súlyos alapbe
tegség mellett jön  létre. A Lemierre- 
syndrom át anaerob, fusiform, Gram- 
negatív baktérium ok okozzák fia
talokban akutan alapbetegség nélkül 
és távoli septikus m etastasisok kelet
keznek a tüdőkben, lépben és az ízü
letekben. A toxikus-shock-syndrom át 
a staphylococcus aureus váltja ki a 
nőkben a m enstruatióval összefüg
gésben. A toxic-shock-like-syndroma 
is fiatal korban lép fel, előzetes beteg
ség nélkül. A láz, a hypotensio, az 
ARDS és a veseelégtelenség mellett 
generalizált ery throderm iát, desqua- 
m atiót és hólyagképződést is talál
tunk. A foudroyans lefolyású m enin- 
gococcus-sepsis meningeális jelek 
nélkül is kialakulhat, felhasználásos 
coagulopathiával és shockkal. Egyes 
vírusbetegségek (haem orrhagiás Den- 
gue-láz, -Hanta, -Marburg és Ebola) is 
hirtelen kezdődnek magas lázzal és 
vérzéses diathesissel, de ezek a betegek 
általában külföldön jártak vagy álla
tokkal érintkeztek.

Feltűnő volt a betegüknél a kite
nyésztett pneumococcus. Ez a csíra 
csak ritkán okoz septicus kórlefolyást. 
A típusos klinikai megjelenése a pneu
monia, az otitis media és a meningitis. 
Különösen veszélyeztetettek a csecse
mők, az immunglobulin defektusban 
szenvedők, a prim er tüdőbetegek, az 
alkoholisták és a splenektomiásak. A 
pneumococcusok legfontosabb viru- 
lentiatényezője a polysaccharid tok, 
amely megvédi őket a granulocyták 
bekebelezése ellen.

Kimutatták, hogy a léphiányban öt- 
venszer nagyobb a foudroyans lefo
lyású infekciók gyakorisága, m ert az 
intravasalis kórokozók a phagocyto
sis hiánya m iatt gyorsan elszaporod

nak és súlyos septikaemiát, OPSI- 
syndrom át („overwhelming postsple
nectomy infection syndrom e”) okoz
nak: hirtelen émelység, hányás, za- 
vartság, coma. A gyors lefolyás pár 
órán belül halálhoz vezethet. A leg
gyakoribb kórokozók a streptococcus 
pneumoniae, Neisseria m eningitidis, 
E. coli, H. influenzae és S. aureus.

A congenitalis asplenia gyakran jár 
együtt más fejlődési rendellenessé
gekkel.

Kollár Lajos dr.

Beh^et-szindróma az agyerek elvál
tozásával. Proebstle, T. M. és m tsai 
(Abt. für Dermatologie, Abt. für 
Neurologie und Abt. für Innere Med.
I. der Med. Klinik und Poliklinik, 
Univ., Ulm, Németország): Dtsch. 
med. Wschr., 1996,121, 16.

A Beh^et-szindróma (B. sz.) aetiolo- 
giája ismeretlen. Közel- és Távol-Ke
leten élőket, főleg férfiakat tám ad 
meg. A klasszikus triász (szájüregi, 
valamint genitális fekélyek, iris hypo
pyon és szisztémás vasculitis) az ese
tek egy részében hiányos, emellett 
egyéb elváltozásokkal is jár, melyek
nek előfordulásából nem  lehet a kó r
képet azonnal felismerni. Az Internat. 
Study Group of Behcet Disease diag
nosztikus kritérium ai csak akkor 
érvényesek, ha egyéb körfolyam atok
kal nem  magyarázhatók. Leglénye
gesebb a szájüregfekélyek v. herpeti- 
form-elváltozások jelenléte, melyek 
egy éven belül legalább három szor 
recidiválnak. Ehhez két m ásik k rité ri
um is szükséges: ugyancsak ism ét
lődő fekélyek a genitáliákon, valam int 
anterior v. posterior uveitis és külön
böző bőrtünetek  -  erythem a nodo
sum, pseudofolliculitis, purulens lae- 
siók és acneszerű csomók. A Rössle- 
teszt (patológiás reakciókészség) kó
rosan csökkent. Kedvezőtlen jel, ha a 
betegnek uveitise van, valam int ideg- 
rendszeri tünetei, melyek többnyire 
nem gyógyíthatók. Emiatt lényeges a 
korai felismerés és kezelés.

25 éves, Törökországból származó 
férfi esetét ism ertetik, akinek legfőbb 
panasza az erős homloktáji fájdalom 
volt. Az ugyanakkor elvégzett vizsgá
latok szom atikus elváltozást nem  m u
tattak ki. Később fokozódott fejfájása, 
kettős képeket látott, em iatt a szem é
szetre került, ahol mk. o-on pangásos
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papillát és a n. trochlearis paresisét 
állapotották meg. CT-vizsgálat alkal
mával derült ki, hogy a sinus sagittal
is sup. inkomplett throm bosisáról 
van szó. Csak ezután került a belklini
kára. A beteg megemlítette, hogy 
apjának és két fivérének szájüregi fe
kélyei voltak, melyek spontán  gyó
gyultak. Magának a betegnek ilyen 
elváltozása nem volt. Vizsgálatakor az 
alsó ajak belső felszínén és a nyelv 
csúcsán 5 mm-nél nem nagyobb át
m érőjű fekélyeket fedeztek fel, de a 
nem i szerveken hasonló elváltozást 
ekkor nem  észleltek. Tarkója kötött, 
balra tekintéskor kettős képeket lát. 
M indezeket fokozott agynyomás tü 
neteként értékelték. Throm bosisát 
bakteriális fertőzésre vezették vissza, 
jóllehet a liquor negatív volt. A B. sz. 
tulajdonképpen csak a póz. családi 
anam nesis és a derm atológiai lelet 
alapján vetődött fel, mivel később a 
herezacskón is keletkeztek ap ró  feké
lyek. A laboratóriumi vizsgálatok kö
zül emelkedett volt a fvs-szám, a C- 
reaktív protein és a w s. süllyedés, 
m inden egyéb, beleértve a könnyvála
dékot is, negatív volt. A teráp iát iv. he- 
parinnal kezdték, Cefuroximmal és fáj
dalomcsillapítókkal egészítették ki. En
nek ellenére a kraniális CT a th rom 
bus növekedésére utalt. A száj nyál
kahártya-fekélyek viszont ecsetelésre 
eltűntek (Benzocain, Polyvidon. jód, 
propylenglycol és D iproson-oldat). A 
B. sz. diagnózisa ekkor m ár szinte 
bizonyosnak látszott, am ikor in tra
vénás antibiotikus terápiára került 
sor, am it methylprednisolonnal egé
szítettek ki. Néhány nap m úlva a feké
lyek eltűntek, a fejfájás elm últ. A te
rápiát végül 0,1 mg/kg chloram bucil- 
lal kiegészítve befejezték és ké t hét 
után  a beteget hazaengedték.

B. sz.-ban pangásos papilla és fok. 
agynyomás mintegy 10%-ban fordul 
elő; boncolási adatok szerint az ideg- 
rendszer 30%-ban érintett. Sinus 
throm bosisnál gyakoribb az enceph
alitis. A neuro-B. sz.-t a tünetek  alap
ján 3 kategóriába sorolják: fokozott 
agynyomás sinusthrombosis nélkül v. 
ezzel együtt apoplektiform inzul
tusok és gerincvelőtünetek.

A helyes diagnózis felállítását az 
nehezítette, hogy nem találtak kellő 
szám ban diagnosztikus k rité riu m o 
kat, sőt az is felvetődött, hogy stom a
titis aphthosa és sinusthrom bosis 
nem  véletlen egybeeséséről van-e 
szó? A glucocorticoid és im m unszup-

presszív terápia gyors hatása viszont 
megerősítette a gyanút, m ajd a felté
telezett diagnózist.

A B. sz-nak mindeddig nincs stan
dard terápiája. Központi idegrendsze
ri és szem -tünetekben chlorambucil 
javasolható. Methylprednisolon gyors 
hatású, jóllehet sokáig adni nem  java
solt. Hasonló a helyzet alkylálószerek 
és glucocorticoidok kombinációjával. 
Colchicin enyhe lefolyású form ában 
norm alizálja a neutrophil granulo- 
cyták chem otactikus aktivitását. Jó az 
azathioprin is, amivel a folyamat ter
jedése gátolható. Levamisol, Aciclo
vir, Thalidom id és Ciclosporin egyéb 
szerekkel kiegészítve akkor javasolt, 
ha az egyéb kezelési sémák csődöt 
m ondanak, jóllehet az esetek száma 
még kevés ahhoz, hogy ezt egyértel
műen ki lehessen jelenteni.

Az esetnek az a tanulsága, hogy a 
vázolt diagnosztikus szempontok 
ellenére sem lehet a neuro-Beh^et- 
szindróm a lényegét m egragadni és 
hasonló esetekben éppen ezért nehéz 
felismerni. Mindez azért is sajnálatos, 
mivel a központi idegrendszer elvál
tozása a beteg életét veszélyezteti és 
éppen ezért kellene korai im m un- 
szuppresszív terápiát alkalmazni.

Bán András dr.

A Gaucher-kórról. Kaminsky, R, Bel- 
matoug, T., Biliette de Villemeur 
(Service de Médicine J., Hőpitaux de 
Brabois, F 54511 Vandoeuvre, Francia- 
ország): Presse Médicale, 1996,25, 108.

A Gaucher-kór (MG) egyike a leg
gyakoribb lysosomalis betegségeknek, 
amely autosom recessive öröklődő 
állapot, am it a beta-glucosidase geneti
kus hiánya hoz létre s ez a sphingolipi- 
deket bontó enzim. Ez a hiány a glyco- 
syl-ceramidok (glyco-cerebrosidok) 
felhalmozódását hozza létre, a mono- 
cyta (macrophag) vonalba tartozó 
sejtekben. Ezek az ún. G. sejtek infil
trálják a lépet, májat, a csontvelőt, 
splenomegaliát, hepatomegaliát, csont- 
destructiót vonnak maguk után. De 
felhalmozódnak az agyban is a glyco- 
cerebrosidok, súlyos károsodást hozva 
létre a phenotypusokban. Klinikailag 
három alakját ismeri a MG-ról szóló 
irodalom. MG 1, amelyben hiányzik az 
idegrendszer érintettsége, MG 2 és MG 
3, amelyekben a központi idegrendszer 
is súlyosan károsodott.

A szerzők ism ertetik a kórkép phy- 
siopathologiáját: a beta-glucosidase 
vagy cerebrosida enzim -  amit a sa- 
posin C aktivál, ez egy alacsony mole
kulasúlyú fehérje -  bontja a sphyn- 
golipideket, következésképp a glyco- 
cerebrosidok felszaporodásához ve
zet a macrophagsejtekben. A sphyn- 
golipidek többsége a w t-ek  és az 
öregedő leukocyták széteséséből szár
mazik. Súlyos form ákban a G-sejtek 
olyan m értékben lepik el a csontvelőt, 
hogy végül myelofibrosis jön létre. A 
neuronokbán a sphyngolipidek hibás 
catabolismusa következtében gangli- 
osidok szaporodnak fel. Az MG 2 és 
MG 3-ban elhunyt betegek sectió- 
jánál jól észlelhető a neuronalis de- 
generálódás, amely főleg a cortexet, 
thalamust, hypothalam ust és a szürke 
magvakat érinti. A G-sejtek infilt
rálhatják a Virchow-Robin perivascu
laris tereket, ez az anom ália azonban 
csak az MG 3-ban és a MG 1-ben ész
lelhető.

Az MG 1 a leggyakoribb klinikai 
forma (99%). Gyakorisága 1:40 000-1 
: 60 000. Az askenézi zsidóknál csak 1: 
150-1: 800 az előfordulási gyakoriság. 
MG 1-et általában fiatal felnőtteknél, 
de súlyos eseteket m ár csecsemőkor
ban is diagnosztizálták. A splenome
galia állandó tünet. Ezek gyakran ke
rülnek splenectomiára.

További tünetek: hepatomegalia, 
anaemia, leucopenia, ritkábban throm- 
bopenia vérzésekkel. A fájdalmas 
reumás tüneteket főleg a csontfájdal
makra vezetik vissza. A bőr sárgásán 
elszíneződik. Az MG 2 típust heveny 
neurológiás alaknak is nevezik. Négy
hat hónapos korban diagnosztizálják. 
Előfordulási gyakorisága 1 : 100 000. 
Űjszülöttkorban lefolyása fatalis. A 
hepatosplenomegalia ezeknél már
3-6 hónapos korban észlelhető, pár
huzam osan a bulbusban is megjele
nik a folyamat, extrapyramydalis syn
droma lép fel strabismussal, a nyaki 
paravertebralis izmok hypertoniájá- 
val. Ophthalmoplegia és egyéb neu
rológiai tünetek  is fellelhetők. A bul- 
baris zavarok (nyelés) halálhoz is ve
zetnek. Az MG 3 típus subacut neuro
lógiai alak, megfelelő tünetekkel, de 
ezek kevésbé súlyosak, m int a MG 2- 
ben. Előfordulási gyakorisága 1:50 000 
-1 :1 0 0  000 között, főleg az északi 
svédeknél és leszárm azottaiknál gya
kori. A serdülőkorban fiatal felnőt
teknél jelentkező progresszív neu
rológiai károsodás jellemzi. Ophthal-

2116



moplegiával, myoclonicus epilepsiá- 
val, extrapiramidalis syndromával, 
cerebellaris ataxiával, spasticitással. 
Az intellektus is hanyatlik, m ígnem  a 
halál a 3. évtizedben be nem  követ
kezik.

A közlemény foglalkozik a gene
tikai aspektussal, a genotypus/phe- 
notypus arányával, viszonyával. Bár 
ezen a téren még sok a bizonytalan
ság, az azonban megállapítható, hogy 
eddig még nem identifikált tényezők 
is szerepet játszhatnak a phenotypus 
expressiójában. Ma m ár lehetséges a 
heterozygotahordozók és foetalis ge- 
notypia meghatározása is a genetikai 
tanácsadás folyamán. Pl. az 1226 G 
m utatio jelenléte egyik szülőnél 
garantálja a neurológiai tünetek hiá
nyát, de nem  súlyosabb phenotypus 
jelentkezését az adott gyermeknél.

A betegség kezelésével kapcsolat
ban a szerzők a következőket hangsú
lyozzák. Az enzimatikus kezelés a pla- 
centaszármazék glycocerebrosidával 
sokszor látványos eredményeket hoz
hat. A tünetek szelídülnek. Tizenöt 
napon keresztül adva 30-60 IU/kg 
hatására a lép, a máj az esetek 
22-30%-ában, a haematologiai elvál
tozásokkal együtt normalizálódik, 
bár a csontvelőeltérések csak hosz- 
szabb, esetleg éveken át interm ittálva 
adott kezelésre javulhatnak. Ennek a 
kezelésnek az előnye, egyszerűsége és 
jó tolerálhatósága. Kivételesen for
dulnak elő csak mellékhatások.

Rizikót jelenthetnek az alglucera- 
séra jelentkező IgG-típusú antitestek.

A kezelésben alkalmazott csontve- 
lő-transplantatio normális macro- 
phagokkal a cerebrosidokat degra
dálja. Ennek a kezelésnek az értéke: a 
gyógyhatás végleges, viszonylag ala
csony költség. Számolni kell alkal
mazásakor, hogy hosszú ideig a beteg 
immunosuppressiv hatás alatt áll. Fel- 
használásakor megelőzőleg splenec- 
tom iát végeznek, amelynek hatása a 
vérparam étereken lemérhető. De elő
idézheti az organomegalia regressió- 
ját is.

Therapiás lehetőségek: m ájátülte
tés, de alkalmazásakor májelégtelen
ség is fenyegethet, szövődményes ese
tekben splenectomia, esetleg annak 
részleges formája.

Végezetül a szerzők kiemelik; hogy 
főleg az enzym therapia ajánlható a 
magas költségek ellenére is. MG 2- 
ben m inden kezelés értelmetlen. A 
súlyos csecsemő MG 1 és MG 3 típu

sokban jogos a csontvelő-transplanta- 
tio enzymtherapia kiegészítéssel. A ke
zelések hatására radikálisan megvál
tozott a betegség prognosisa és az élet 
minősége is. A jövő a géntherapiáé, az 
idevágó állatkísérletek biztatóak.

Kövér Béla dr.

Riedel-golyva és -lymphoma. Diag
nosztikus nehézségek. Vigouroux, C. 
és mtsai (Clinique des Maladies 
endocriennes et metaboliques, etc. 
Université René Descartes. J. P. Luton, 
Hőpital Cochin, 27 rue de Fauburg 
Saint Jaques, F 75674 Paris Cedex 
14.): Presse Méd., 1996,25, 28.

Két saját eset kapcsán m utatják be a 
Riedel-golyvával kapcsolatos diag
nosztikus nehézségeket.

Első esetükben egy 48 éves nő
beteget compressiós tüneteket okozó, 
töm ött strum a miatt operálták. Az 
intraoperativ makroszkópos kép 
alapján Riedel-féle thyreoiditist téte
leztek fel. Subtotalis thyreodectom iát 
végeztek. A szövettani képen kiterjedt 
fibrosis volt látható polym orph lym 
phoid sejtek infiltratiójával. Műtét 
után helyi tályog keletkezett, oeso
phagealis fistulával, majd stenosissal, 
am it corticoid kezelés mellett tágítani 
is kellett. A beteget 2 hónapon keresz
tül gastrostomiás nyíláson át táplál
ták. 1/ 2  év múlva subm andibularis és 
nyaki nyirokcsomó-megnagyobbo
dást észleltek, a compressiós tünetek 
fokozódtak, recurrens bénulás lépett 
fel. A nyaki nyirokcsomók cytopunc- 
tiója, majd szövettani vizsgálata IgG 
kappa B-típusú lym phom át m utatott. 
Hatszori egy hónapos kemoterápiás 
kezelésre (Prednison, Cyclophospha- 
mid, Doxorubicin, Vincristin) 8 éves 
rem issiót sikerült elérni.

M ásodik esetükben egy 87 éves nő
beteget rendkívül gyorsan növekvő, 
igen töm ött strum a miatt, anaplasti- 
cus pajzsm irigyrák gyanújával ope
ráltak. A szövettan Riedel-thyreoidi- 
tis képét m utatta, szokatlan m ódon 
calcificatiókkal és folyadékkal telt kis 
cystákkal a fibrosus pajzsmirigyszö
vetben. Corticoid therapiára jól rea
gált.

A Riedel-thyreoiditis igen ritkán, 
az operált strum ák 0,05%-ában for
dul elő. Klinikailag nehéz elkülöní
teni az anaplasticus cc-től, Hashimo- 
to-strum ától és -lymphomától. Rend

kívül töm ött, alapjához és környeze
téhez fixált, compressiós tüneteket 
okoz. A diagnózist a szövettani vizs
gálat dönti el, de olykor ez is nehezen. 
Fibrosus, invasiv thyreoiditis a jel
lemző, sok esetben a kis vénák occlu- 
siv phlebitisével. Olykor nehéz a lym 
phom ától való elkülönítés. Aetiologi- 
ája ismeretlen. Felmerül annak a le
hetősége, hogy egy generalizált fibro
sus betegségnek a pajzsm irigyre való 
lokalizációjáról van szó. Ugyanis 
néha más szervek fibrosisával társul.

Metzl János dr.

Ascites, hydrothorax és ovarium tu- 
mor: a Meigs syndrom a. Egy betegnél 
kicsik voltak az ovarium ok és em el
kedett volt a Ca 125 érték. Cober- 
Tromp, H. A. (M aastricht, Roerm ond) 
Ned. Tijdschr. Geneesk.,1995, 139, 
2262.

Meigs a róla elnevezett syndrom át 7 
betegnél írta le 1937-ben. Az 51 éves 
nő nehézlégzése miatt került a tüdő
szakorvoshoz, aki pleuritist állapított 
meg hydrothoraxszal b. o. Malignitás- 
ra is gondoltak, m ert a családban ez 
gyakran fordult elő. Az ünnepek miatt 
késett pár napig a kórházi felvétele; 
felvételekor csökkent már a nehézlég
zés, az új rtg-felvételen b. o. kevesbe- 
dett a pleurális folyadék. B. o. egy sup
raclavicularis nyirokcsomó volt ta
pintható. A We 20 mm. A nőgyógyász 
ascitest észlelt, echoscopia nem  m uta
tott ki ovarium elváltozást. Az uterus- 
ban elmeszesedéseket ta láltak, melyek 
myomára utaltak. A serum Ca 125-tar- 
talma emelkedett: 620 U/ml, ez nor
málisan 5-35. A peritoneum, ascites- 
folyadék, diafragmakenet nem  m uta
tott ki malignitást. Bár a laparoscopiás 
lelet negatív volt, tekintettel az ascites- 
re és az emelkedett Ca 125 értékre, 
laparotomiát végeztek, a j. o. ovariu- 
mot vizsgálatra küldték, a fagyasztott 
metszet malignitás gyanút erősített. A 
műtét emiatt b. o. adnexestirpatióval 
ért véget, az uterust is eltávolították és 
az omentectomiát is elvégezték. A szö
vettani vizsgálat mindkét ovariumban 
Brenner-tumort talált, mucinosus cys- 
tadenomarészletekkel, de nem  láttak 
bennük malignitást. Az immunperox- 
ydase-festés Ca 125-re pozitív elszí
neződést m utatott a mucinosus-cys- 
tadenoma részletekben, a Brenner-tu- 
mor mesenchymalis részleteiben ez
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negatív volt. Postoperative jelentkező 
pneumonia jól gyógyult az antibio- 
tikus kezelésre, a serum Ca 125 értéke 
6 hét után 8,4 U/ml-re csökkent, a 
pleurális folyadék felszívódott. Feltéte
lezés szerint az ovariumtumor szűk 
beágyazódása, a tumornyél szűk volta 
okozta az ascitest, a hydrothorax a máj- 
cirrhosishoz hasonlóan a diafragmá- 
ban levő hólyagocska-buborékon való 
átszivárgás révén keletkezik. Croft sze
rint a diafragma congenitalis vékony
sága is hozzájárul a thoracalis folya- 
dékgyülem keletkezéséhez. Szerzők 
által talált kis ovariumok eddig nem 
szerepeltek a syndroma keletkezésénél. 
A Ca 125 érték emelkedése azonban 
nem bizonyít ovarium-cc. mellett. 
Jóindulatú formánál is emelkedhet ez 
az érték (menstruatiónál, terhességnél, 
jóindulatú medencei tumoroknál, me
dencebeli gyulladásnál, peritonitisnél). 
Tumor előfordulásnál a Ca 125 újbóli 
emelkedése mindenesetre a tum or új- 
raaktivitását jelenti. A Meigs-syndro- 
m a riadóztató jelentőségű, gondolni 
kell rá adott esetekben, ha az ascites, 
hydrothorax és emelkedett Ca 125 ér
tékek együttese fordul elő.

Ribiczey Sándor dr.

SUGÁRBIOLÓGIA

Intraluminalis brachyterápia alkal
mazása a hasnyálmirigy és epeveze
ték carcinoma kezelésében. Monte- 
maggi, P. és mtsai (Divisione di Ra- 
dioterapia, Instituto di Radiológia, 
Universita Cattolica dei Sacro Cuore, 
Roma): Int. J. Radiation Oncology 
Biol. Phys., 1995,32, 437.

A pancreasfej és ductus choledochus 
carcinomák gyakran m ár a felfedezé
sükkor inoperábilisak. A külső besu
gárzás és chemotherapia csak ritkán 
kurativ hatású, csak palliációt biztosít 
és csekély az eredménye a túlélés 
szempontjából. Az interstitialis brachy
terápia (IBT) és intraoperativ elektron
sugár radioterápia (IOEBRT) alkalma
zásával az eredmények javíthatók, mi
vel a tum orra nagy dózis adható a kör
nyező szövetek kímélésével. E módsze
rekkel elért eredmények biztatóak, bár 
az akut és késői toxikus szövődmények 
gyakoriak. A szerzők az intraluminális 
brachyterápiával (önmagában vagy 
külső besugárzással alkalmazva) elért 
eredményeiket ismertetik pancreasfej

és ductus choledochus carcinoma ese
tén. 1988 és 1991 között 17 inoperábilis 
pancreasfej és ductus choledochus- 
carcinomás beteget kezeltek, az átlag- 
életkoruk 72 év volt. Öt betegnek volt 
choledochus carcinomája és 7-nek pan
creasfej carcinomája. Négy betegben 
percutan transhepaticus biliaris drai
nage történt, 8 betegben ERCP során 
biliaris stentet ültettek be. 192Ir drótot 
vezettek be nasobiliaris vagy naso- 
pancreaticus tubuson keresztül. A dó
zis 36-50 Gy között volt, ha önmagá
ban alkalmazták az intraluminális bra- 
chyterápiát, és 20-50 Gy, ha külső be
sugárzással kombinálták. A külső be
sugárzás dózisa 26-50 Gy volt napi 1,8 
Gy-s frakciókkal. Minden beteget 9 
MeV-es fotonokkal kezeltek, CT alap
ján tervezett 3 mezős technikát alkal
maztak. Négy pancreasfej-carcinomás 
beteg részesült chemotherapiában is, a 
külső sugárkezelés első 4 napján.

Az összes beteg az intraluminális 
brachyterápiát jól tolerálta. Három 
betegben alakult ki cholangitis, mely 
antibiotikumos kezelésre gyógyult. Az 
endoprotézis elzáródása volt a leg
gyakoribb késői komplikáció (3 beteg
ben, 25%). Akut szövődmény csak 
kombinált külső besugárzásban és che
motherapiában részesülő betegekben 
fordult elő: 4 betegben gastroin
testinalis, 2-ben hematológiai tünetek. 
Késői szövődmény, ulcus ventriculi, 1 
kombinált kezelésben részesülő beteg
ben fordult elő 8 hónappal a kezelés 
befejezése után.

Kettő pancreasfej-carcinomás be
tegben csökkent a tum or nagysága, 2- 
ben nem  változott, míg 5-ben prog
ressziót találtak. A choledochus carci- 
nom ások közül csak egyben lehetett a 
változást radiológiailag követni, eb
ben az esetben a tumorvolumen csök
kenése látszott cholangiographiánál. 
M inden betegben csökkent az icterus, 
a fájdalom, megállt a súlyvesztés. Az 
átlagos túlélés pancreasfej-carcino- 
m ában 11,5 hónap (6-27 hó), chole
dochus carcinom ában 14 hónap 
(2-43 hó) volt.

A szerzők megállapítják, hogy bili- 
áris drainage-hoz társuló intralu
minális brachyterápia meghosszab
bítja a túlélést. További kísérletek 
szükségesek annak megállapítására, 
hogy az intralum inális brachyterápia, 
mely fokozhatja az interstitialis keze
lés és a külső besugárzás hatékony
ságát a pancreasfej-carcinomás bete
gekben, a ductus choledochusban

vagy a W irsung-vezetékben legyen-e 
alkalmazva.

Morvayné Hudecz Nóra

Túlzott a rtg-vizsgálatok száma Orosz
országban. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1995,139,2455.

Oroszországban rövid időn belül m in
denki kap egy besugárzási igazolást, 
mellyel a sugárveszélyt csökkenteni 
akarják. Dr. Roman Stavitsky, az orvosi 
sugárveszély elleni labor vezetője sze
rint az országban túl sok rtg-vizsgálat 
történik azzal az eredménnyel, hogy 
csak Moszkvában évente 8000 ember 
hal meg sugárzás által okozott immun
zavar vagy sugárbetegség következ
tében. Ezen kívül a következő genera
tio haláleseteit is az okozott rákesetek
hez számítják (BMJ, 1995,311, 1120.).

Dr. Stavitsky a sokezres halálesetet 
a hiányos készülékeknek, az eü-ben a 
túlhaladott nézeteknek, a kórházak
ban és rtg-osztályokon az elégtelen 
gyakorlatnak és a sugárvédelem hiá
nyának tulajdonítja. A vizsgálatokra 
kerülő oroszok három szor annyi su
gárdózisban részesülnek, m int a civi
lizált világ lakói, írja Sztavitsky. „Nin
csen elég hozzáértőnk.” Nemrégiben, 
am ikor Oroszország még része volt a 
Szovjetuniónak, a felnőtteknek éven
te m ellkasi rtg-felvételre kellett meg
jelenniük a tbc-sek kiemelése céljá
ból. A kiemelések csökkentek, de a 
helyzet nem  javult; a moszkvai lakos
ságnak az elmúlt évben még egyért- 
m ásért röntgeneztetnie kellett m a
gát. A moszkvai vezetőség szerint 
1992-ben az eü-ben egy új rendszert 
vezettek be, mely ösztönzőként ha
tott a vizsgálatok elvégzésére, em iatt 
duplázódott meg a felesleges rtg- 
vizsgálatok száma. Szergei Okhri- 
menko, a városi bizottság sugárforrá
sokat ellenőrző részlegének aligaz
gatója szerint a sugárzásoknak kitet
tek problém ája Oroszországban 
azért is nagy problém át jelent, m ert a 
csernobili katasztrófánál olyan sokan 
szenvedtek károsodásokat. A most be
vezetett besugárzási igazolásokat a 
moszkvai Yuri Varshavsky tervezte, ő 
egy olyan diagnosztikai együttm űkö
dési központot is tervez, mely megál
lapítaná, kik azok, akiknél károkat 
okozott a túl nagy sugáradag.

Ribiczey Sándor dr.
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ISMN Alkaloida
izoszorbid-mononitrát

A krónikus angina pectoris kezelésének bázisszere. Tartós hatás, 
napi egyszeri gyógyszerbevétel, nem alakul ki tolerancia.

Irodalom: ISMN Alkaloida folder, Alkaloida 1995

$
____________________A.LKALO I DA____________________
További információval rendelkezésre áll: Alkaloida Rt. Gyógyszermarketing, 4440 Tiszavasvári Pf. 1. Telefon: 42-372511, Telefax: 42-372512



Springer újdonság gyógytornászoknak, rehabilitőröknek!

Patricia M. Davies

_Tö  Follow

Sprioger-Vetlag
Berlin HexletOerg N apjak  Tokyo

P a tr ic ia  M. D avies

Middle

PATRICIA M. DAVIES:
STARTING AGAIN
(Early Rehabilitation After Traumatic Brain Injury or Other Severe Brain Lesion)
Előszó: David Butler
442 oldal, 286 ábra 605 illusztráció
Angol nyelven DM 74,— jelenlegi árfolyamon

7918,- Ft

PATRICIA M. DAVIES:
STEPS TO FOLLOW
(A Guide to the Treatment of Adult Hemiplegia)
K. and B. Bobath koncepciója alapján,
Előszó: W. M. Zinn
300 oldal, 326 ábra, 492 külön illusztráció
Angol nyelven DM 94,— jelenlegi árfolyamon

10 058,— Ft

PATRICIA M. DAVIES:
RIGHT IN THE MIDDLE
(Selective Trunk Activity in the Treatment of Adult Hemiplegia)
Előszó: Susanne Klein-Vogelbach 
277 oldal, 316 ábra, 533 külön illusztráció
Angol nyelven DM 72,— jelenlegi árfolyamon

7704,— Ft

BÁLINT GÉZA-BENDER TAMÁS: A FIZIOTERÁPIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
A három részből álló könyv első részében az olvasó tájékozódhat a fizioterápia fizikai és biológiai alapjai, valamint a hatásmecha
nizmusa felől. A második részben található az egyes fizioterápiás eljárások (pl. elektroterápia, balneoterápia, masszázs, mozgás- 
terápia, manuálterápia) leírása, míg a harmadik részben a különböző betegségek betegségcsoportok (belgyógyászati, neuroló
giai, reumatológiai, sebészeti lehetőségek) fizioterápiáját taglalják a szerzők, figyelmet fordítva a terápiás eredmények objektív 
mérésének módjaira is.
228 oldal magyar nyelven 1750,— Ft

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem...............  pld.-ban Starting Again
...............  pld. Steps to follow
............... pld. Right in the Middle
...............  pld. Bálint—Bender: Fizioterápia

Megrendelő neve: .....................................................................................
Címe: ................................................................................................. ........
A számla címzettje: ...................................................................................
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HÍREK
A Magyar Gastroenterológiai Társaság
Colon Szekciójának első önálló tudo
mányos szekcióülése 1996. október 5 -én 
Veszprémben kerül megrendezésre. 
Színhely: Csolnoky Ferenc Kórház Veszp
rém, E Épület, Központi Előadóterem. 
Téma: A gyulladásos bélbetegségek keze
lése és gondozása 
Tervezett program:
10 óra: Kerekasztal-megbeszélés 
14 óra: Csatlakozó előadások.
A kerekasztal programja:
Üléselnök: Prof. dr. Varró Vince 
Moderátor: Dr. Kovács Ágota
1. Dr. Nagy Ferenc: Az 5-ASA-készítmé- 
nyek szerepe IBD-ben
2. Dr. G. Kiss Gyula: Antibiotikus kezelés a 
gyulladásos bélbetegségekben
3. Dr. Lakatos László: Szteroid és immun- 
szuppresszív kezelés a gyulladásos bélbe
tegségekben
4. Prof. Dr. Banai János: A táplálás szerepe 
és kivitele a gyulladásos bélbetegségek
ben
5. Dr. Székely Iván: A fulminans colitis ke
zelése
6. Prof. dr. Ihász Mihály: A Crohn-betegség 
sebészi kezelésének legfontosabb szem
pontjai
7. Dr. med. habil. Nagy Attila: A colitis 
ulcerosa sebészi kezelése
8. Dr. Nagy György: A gyulladásos bél
betegségek gondozása
9. Dr. Ujszdszy László: Az életminőség 
kérdése a gyulladásos bélbetegségekben

Részvételi szándékot az alábbi címre 
kérjük jelezni:

Dr. Lakatos László, Csolnoky Ferenc 
Kórház Veszprém, Kórház u. 1. 8201. Tel.: 
88/420-211, fax: 88/421-457.

NATO Tudományos Munkaértekezlet:
„Pozitron emissziós tomográfia: a leg
újabb tendenciák kritikai elemzése" 
(NATO Advanced Research Workshop: 
„Positron emission tomography: A criti
cal assessment of recent trends”

Rendezők: Hans W. Müller-Gärtner (Jü- 
lich/Düsseldorf) és Gulyás Balázs (Stock- 
holm/Debrecen)
A munkaértekezlet időpontja és helye: 
1996. október 1-4. Postás Üdülőszálló, 
Debrecen, Nagyerdei körút 66-68. 
Program:

Október 1.15.00
Megnyitó előadás: David Ottoson (Az In
ternational Brain Research Organization 
[IBRO] főtitkára; az Orvosi Nobel Bizott
ság korábbi elnöke; Stockholm-Párizs) A 
magyar kutatók szerepe a világ agykuta
tásában
16.00-19.00: Egy PÉT központ létrehozá
sa és fenntartása
Andy Holley (Berkshire) Hogyan állít
sunk fel egy PÉT központot?
Gerd Meyer (Hannover) a PÉT radiofar- 
makonok használata és annak jogi szabá
lyozása
Rakiás Ferenc (Budapest) PÉT radiofar-

makonok termelésének minőségbiztosí
tása és minőségellenőrzése 
Richard Wahl (Fairfax) az „Institute for 
Clinical PET” szerepe és tevékenysége 
Pálinkás József (Debrecen) Az ATOMKI 
bemutatása
Trón Lajos (Debrecen) A DOTE PET Köz
pont bemutatása

Október 2. 9.00-12.00: PÉT fizika és rá
diókémia
Dale Bailey (London) A PÉT kamerák ter
vezésének legújabb irányvonalai 
Gerhard Stöcklin és Hans-Jürgen Wester 
(Jülich) A radioligand fejlesztés straté
giái: Peptidek
Christer Halldin (Stockholm) A radioli
gand fejlesztés stratégiái: Neurofarma- 
konok
Szabó Zsolt (Baltimore) Membrán transz
porterek. A renin-anfiotenzin rendszer
14.00- 16.00: Adatgyűjtés és adatfeldolgo
zás
Arthur Toga (Los Angeles) Anatómiai és 
funkcionális képalkotó eljárások egyez
tetése
Albert Gjedde (Arhus) Az idegsejt aktivi
tás, a vérátáramlás, az oxigén és cukor 
anyagcsere közti kapcsolatok 
Kari Friston (London) Statisztikai eljárá
sok a PET-ben
16.00- 18.00: Diákelőadások

Október 3.9.00-12.00: A PÉT alkalmazása 
a neurológiában
David Brooks (London) Receptorok és 
neurotranszmitterek
Ivanka Savic (Stockholm) PÉT és epilep
szia
Anna-Lena Nordstrom (Stockholm) PÉT 
a psychiátriában
14.00- 17.40: A PÉT egész test és onkoló
giai alkalmazásai
Hans W. Müller-Gärtner (Düsseldorf) A 
PÉT és más képalkotó eljárások kiegé
szítő alkalmazása
Magnus Dahlbom (Los Angeles) Egész 
test szkennelés I.
Hans Steinert (Zürich) Egész test szken
nelés II.
Willem Vaalburg (Groningen) PET az on
kológiában
Borbély Katalin (Budapest) Intrakraniális 
tumorok diagnózisa, differenciáldiag
nózisa, és utánkövetése PET-tel 
Ésik Olga (Budapest) Extrakraniális tu
morok diagnózisa, differenciáldiagnózisa, 
és utánkövetése PET-tel

Október 4.9.00-16.00: A PÉT alkalmazása 
az agykutatásban
Peter Fox (San Antonio) a „Human Brain- 
Map Project”
Gulyás Balázs (Stockholm) Az emberi lá
tórendszer
Rüdiger Seitz (Düsseldorf) Az emberi 
motor rendszer: alapelvek -  plaszticitás 
Laurance Parssons (San Antonio) Implicit 
motoros és látási képzelet 
Bemard Mazoyer (Caen) Látási képzelet 
James V. Haxby (Bethesda) Arc felismerés 
az emberi agyban
Geraint Rees (London) Az akaratlagos 
mozgási tevékenységek szabályozása 
Maurizio Corbnetta (St. Louis) Fokális 
figyelem

Per E. Roland (Stockholm) Általános fi
gyelem

A munkaértekezlet teljes programja angol 
nyelvű. Az előadások zártkörűek! Előzetes 
jelentkezés esetén korlátolt számú jelent
kező számára még helyet tudunk biztosí
tani. Kérjük az érdeklődőket, részvételüket 
írásban jelezzék a DOTE Idegklinika tele
fax-számán: +52-415-176.

Tisztelettel meghívom a kollégákat aka
démiai székfoglaló előadásomra, melyet 
„A tudat funkcionális anatómiája?” cím
mel 1996. október 15-én 14 órai kezdettel 
a Magyar Tudományos Akadémia szék
házának (Budapest V, Roosevelt tér 9.) II. 
emeleti kistermében tartok.
Gulyás Balázs Karolinska Intézet, Stock
holm.

A Magyar Reumatológusok Egyesülete
1996. évi vándorgyűlésére Balatonfüreden 
a Hotel Füredben október 17-20. között 
kerül sor.
A tudomános program:
Október 17., csütörtök, 18.00-20.00
Megnyitó
Felkért előadók:
Czeizel Endre: A genetikai megelőzés új 
lehetősége
Horváth Attila: Az ezredforduló első szá
mú közellensége!

Október 18., péntek, 8.30-16.00 
Reaktív arthritis -  kerekasztal 
Reaktív arthritis -  elődások 
Sandimmun Neoral: A rheumatoid arth
ritis korszerű kezelésének gyakorlata (San
doz Pharma szponzorált szimpózium) 
Posztervita
Válogatott kérdések a kortikoszteroidok 
reumatológiai alkalmazásának tárgyköré
ből (Schering-Plough szponzorált szim
pózium)
Meghívott előadó:
Morava Endre: Gondok és remények: a 
mozgásszervi betegségek megelőzése 
A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Vesz
prém, Reumatológiai és Mozgásszervi Re
habilitációs Osztály elődásai

Október 19., szombat, 8.00-18.00 
Új eredmények, új gondolatok a reuma
tológiában -  előadások 
A NSAID-terápia és gyomor-bél nyálka
hártya károsító hatásának kérdései 
(SmithKline-Beecham szponzorált szim
pózium)
MRE Közgyűlése (Második meghirdetés
ben)
Posztervita
Reumasebészet -  előadások 
A lokális antireumatikumok alkalma
zásának néhány kérdése (Luitpold Phar
ma szponzorált szimpózium)
Varia -  előadások

Október 20., vasárnap, 8.00-12.00 
Terápia -  előadások
A nem szteroid gyulladáscsökkentők al
kalmazásának újabb lehetőségei (Phar-
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mavit Rt. szponzorált miniszimpózium) 
Reumatológia, rehabilitáció -  reumatoló
giai rehabilitáció -  kerekasztal

Meghívó

A Magyar Ápolási Egyesület tisztelettel 
meghívja önt és kedves Munkatársait „Az 
idősek otthoni ápolása a sürgősségtől a 
rehabilitációig” című III. Országos Tudo
mányos Gerontológiai Konferenciára, 
amelyet dr. Kresz Géza születése 150. 
évfordulója alkalmából rendez. 
Társrendezők:
Magyar Gerontológiai Társaság, Magyar 
Rehabilitációs Társaság Gerontológiai 
Szekciója, Nagykőrös Város Kórház-Ren
delőintézet, Magyar Máltai Szeretetszol
gálat Ceglédi Csoportja.
Időpont: 1996. október 07., 9.00 óra. 
Helyszín: Nagykőrös Művelődési Köz
pont, Nagykőrös, Szabadság tér 7. 
Program
Megnyitó: Kása István, Nagykőrös város 
polgármestere
Dr. Elek Attila, Nagykőrös Város Kórház- 
Rendelőintézet orvos igazgatója 
Fővédnök: Sövényi Ferencné főosztály- 
vezető
Üdvözlések: Prof. Dr. Iván László, Ph. D., a 
Magyar Gerontológiai Társaság elnöke 
Dr. Nagy Katalin főigazgató főorvos, kan
didátus
Mucha Márkné, a Magyar Ápolási Egye
sület elnöke
Ünnepi emlékelőadás: Dr. Vértes László, a 
Magyar Gerontológiai Társaság főtitkára 
Dr. Kresz Géza a magyar mentésügy meg
szervezője
Üléselnökök: Regius Ottó, a Magyar Ge
rontológiai Társaság titkára 
Dr. Vértes László, a Magyar Gerontológiai 
Társaság főtitkára
Mucha Márkné, a Magyar Ápolási Egye
sület elnöke
Vágány Tamásné, Nagykőrös Város Kór
ház-Rendelőintézet ápolási igazgatója, a 
Magyar Ápolási Egyesület alelnöke 
Előadások
Borsányiné Schmidt Éva: Mentálhigiéniés 
profilunkról
Kiss Jánosné, Szabó Mónika: Művészek a 
szakdolgozókról
Dr. Vörös Lídia: A szociális otthoni szak
dolgozói tevékenységről 
Dr. Cserni Istvánná: Szakdolgozók a nap
pali otthonban
Sasváriné Bojtot Anna: A nővérszolgálat 
működése
Prof. Dr. Molnár Péter: Idős kor és idősek 
ápolás-psychologiai szempontjai 
Dr. Harsányi Zsolt: Rehabilitációs ered
mények a Nagykőrösi Kórházban 
Vágány Tamásné, M. Szücsné Soós Mag
dolna: Otthon ápolás, mint lehetőség és 
eredmény Pest megyében 
Kövesdi Gabriella, Jóni Gyöngyi: Szociális 
Szervezési Osztály eredményei 
Kiss Jánosné, Németh Márta: Geriátriái 
Osztály szakdolgozói rehabilitációs tevé
kenysége
Schwartz Ottóné: A Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem Gerontológiai Köz
pontja szakdolgozói munkája

Ádám Tamásné: Az otthoni ápolás jövője 
Ruszkiczay Helga: Gyógytorna a geriátriái 
osztályon
Kéky Magdolna: Az idősek gyógytorná
járól
Dr. Benkó András: A presbyacusis és a tin
nitus rehabilitációja

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 
tudományos programja az 1996/97. tan
évben

1996. október 2-án szerdán 18.00 órakor 
Dr. Lőke Miklós ov. főorvos (Általános 
Sebészeti Osztály): A praeoperativ idő
szak hossza és az appendicitis súlyossága 
közötti összefüggésről 
Dr. Novák László adjunktus (Általános 
Sebészeti Osztály): Az arc bőr-tumorai
nak plasztikai sebészeti eltávolítása 
1996. november 6-án szerdán 18.00 órakor 
Dr. Bakos Noémi ov. főorvos (Hetényi 
Géza Kórház Bőrgyógyászati Osztály): 
Paraneoplasticus syndromák a bőrgyó
gyászatban
Dr. Gál István adjunktus (Belgyógyászati 
Osztály): Duplex vizsgálattal szerzett ta
pasztalatok
1996. december 4-én szerdán 18.00 órakor 
Dr. Krivácsy Gábor ov. főorvos, Dr. Keller 
Emese főorvos (Nőgyógyászati Osztály), 
Dr. Petrás Sarolta ov. főorvos (Pathologiai 
Osztály): Cervicalis graviditás
Dr. Gyökös Zoltán adjunktus, Dr. írás 
Mátyás ov. főorvos (Fül-orr-gégészeti 
Osztály): Dermato-chirurgiás tapaszta
lataink
Dr. Novák László adjunktus, Dr. Kelemen 
János adjunktus (Általános Sebészeti 
Osztály): Visszeresség talaján kialakult 
lábszárfekélyek kezelése
1997. január 8-án szerdán 18.00 órakor 
Dr. Lőke Miklós ov. főorvos, Dr. Magassy 
Antal segédorvos (Általános Sebészeti 
Osztály): A Lichtenstein-műtéttel szerzett 
kezdeti tapasztalataink (feszülésmentes 
lágyéksérv-műtét)
Dr. El-Khalid Osama segédorvos, Dr. 
Simon Irén mb. ov. főorvos, Liget Ervinné 
asszisztens (Gastroenterológia): Helico
bacter pylori fertőzöttség diabetes melli- 
tusos betegeinkben.
1997. február 5-én szerdán 18.00 órakor 
Dr. Csenkér Éva ov. főorvos (Ideggyógyá
szati Osztály), Dr. Kormos Ildikó ov. főor
vos (Rheumatologiai Osztály): Syringo
myelia lumbalis
Dr. Svichrán András szakorvos (Baleseti 
Sebészeti Osztály), Kontor Péter asszisz
tens (Laboratórium): ízületi panaszok és 
a Lyme-kór
Dr. Abasiute George szakorvos (Általános 
Sebészeti Osztály): A kórházi sebfertőzés 
-  survellance program kezdeti tapaszta
latai
1997. március 5-én szerdán 18.00 órakor 
Jakatics Nóra főgyógyszerész (Gyógy
szertár): A gyógyszerfelhasználás alaku
lásának főbb tendenciái a szolnoki MÁV 
Kórházban
űr. Kelemen János adjunktus (Általános 
Sebészeti Osztály): Az antibioticum pro
tokoll bevezetése kórházunkban 
1997. április 2-án szerdán 18.00 órakor

űr. Szentandrássy Júlia ov. főorvos, Szalai 
Margit tudományos munkatárs (Labora
tórium): Mit, miért, hogyan? -  Mit nem? 
(Laborvizsgálatok diagnosztikus értékei 
és korlátái)
Dr. Abasiute George szakorvos (Általános 
Sebészeti Osztály): A reoperációk okai 
osztályunk 5 éves beteganyagában 
1997. május 7-én szerdán 18.00 órakor 
űr. Keller Emese főorvos, Dr. Krivácsy 
Gábor ov. főorvos (Nőgyógyászati Osz
tály), űr. Petrás Sarolta ov. főorvos (Path
ologiai Osztály), Dr. Szabó Imre adjunktus 
(Nőgyógyászati Osztály): Kacskonizáció -  
a nőgyógyászati egynapos kezelés tapasz
talatai
űr. Fontos Gyula ov. főorvos (Urológiai 
Osztály): Szemléletváltozás a húgyúti kö
vek kezelésében
1997. június 4-én szerdán 18.00 órakor 
űr. Novák László adjunktus (Általános 
Sebészeti Osztály): Nagy kiterjedésű has
fali sérvek, eventerációk sebészeti keze
lése
Dr. Angyal Gyöngyi adjunktus, űr. Kor
mos Ildikó ov. főorvos (Rheumatológiai 
Osztály): Az osteoporosisban szenvedő 
beteg szakellátása az „Osteoporosis de- 
centrum” keretei között 
űr. Vígh Ágnes segédorvos (Laborató
rium): A fibrinolitikus rendszer monito
rozása
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nőgyógyászati vizsgálószék a készítő
nél kapható, ill. megrendelhető. Guba 
Tivadar, Gyöngyös, Seregély u. 32.3200. 
Tel.:06-37-319-205.

Meghívó

A Nemzeti AIDS Bizottság megrendezi a II. 
Nemzeti AIDS Konferenciát. A konferencia 
interdiszciplináris a HIV/AIDS epidemi
ológiai, virológiái, klinikai és ápolási pszi- 
choszociális, megelőzési és társadalmi ve- 
tületeit foglalja magába, melyek előadá
sokon, valamint poszterszekciók keretében 
kerülnek ismertetésre, illetve megvitatás
ra.
Három témakörben szervezünk kerek- 
asztal-megbeszélést: „A szexipar és pros
titúció szerepe a HIV/AIDS járványban”, 
„Újabb eredmények a HIV/AIDS kutatás
ban”, „A drogfogyasztás és HIV-fertőzés 
kockázata”.
A konferencia helyszíne: MED ŐSZ Szállo
da Budapest, VI., Jókai tér 9.
A konferencia időpontja: 1996. december
5-6. (csütörtök, péntek).
A részvételi díj kb. 4000,- Ft.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a 
konferencia iránt érdeklődnek, előadást, 
illeve posztert kívánnak bemutatni.
A jelentkezéseket, illetve előadás/poszter 
kivonatokat kérjük a II. Nemzeti AIDS 
Konferencia Szervező Bizottsága címére 
elküldeni: Dr. Gálné Szendi Katalin, 
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet 1062 
Bp., Andrássy út 82. Fax: 131-6112.
Az előzetes jelentkezés határideje:
1996. október 3.

2122



Kérjük jelezze, hogy kíván-e előadást tar
tani, illetve posztert bemutatni. A jelent
kezők címére részletes jelentkezési lapot 
előadás/poszter kivonatmintát, valamint 
a részletes költségeket megküldjük.

A szervezők szándékai szerint a konfe
rencia résztvevői számára korlátozott 
számban ingyenes részvételt/szállást biz
tosítunk, amennyiben ezt igénybe kívánja 
venni, ezen szándékát is jelezze.

Az Orvosi Hetilap 1996.137. 1736. oldalán 
megjelent OH-QUIZ-re (Lili. sorozat) 1 
helyes megfejtés érkezett: Király Gabriella 
dr. (Tata). Szívből gratulálunk, nyeremé
nyét postán küldjük el.

ÚL

Megrendelheti
Levélben: 1535 Bp. Pf. 94S 
T e l . / F o n :  4 3 9 - 7 1 - 4 9  
Személyesen: 1 0 3 7  Bp. 
R e m e t e h e g y i  « .  2 4 .  
Terjesztés i  információ:  
0 6 / 3 0  5 0 5 - 9 2 7

E G J E L E N T
GYÓGYSZER VADEMECÜM1996
a z  O rszágos Gyógyszerészeti Intézet

h ivata los kiadványa

T a r t a l m a z z a :
• gyógyszerformát,
• a törzskönyvi nevet,
• gyártót ill. forgalmazót,
• hatóanyag-tartalmat,
•  ATC besorolást,
•  javallatot,
•  ellenjavallatot,
•  hatáserősséget,
•  rendelhetó'séget,
•  törzskönyvi számot.

Az alkalmazási előiratok

HIVATALOS, SZAKMAI 
ésjOGI

szempontból autentikus gyűjteménye.
Az 1-2. kötet kemény fedeles, műbőr kötésben, A/5  méretben több mint 2100 oldalon jelent meg

Csak ellenőrzött és álta
lánosan világszerte elfo
gadott Ismereteket foglal 
magában.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

1996 m ájusában törzskönyvezett gyógyszerkészítm ények  (V. rész)

M ultivitam in 6  Bioextra kapszula

A készítmény megelőzi, ill. enyhíti a különböző eredetű vitamin- 
hiány okozta zavarokat.
Hatóanyagok kapszulánként:

Retinolum palmitinicum (vitamin A) 2500 NE
Ergocalciferolum (vitamin D) 300 NE
Acidum ascorbicum (vitamin C) 15,0 mg
Thiaminium nitricum (vitamin Bi) 1 mg
Riboflavinum (vitamin B2) 0,50 mg
Nicotinamidum 7,50 g
Festékanyag: fekete vasoxid E 172

Javallatok: Enyhe vitaminhiányos vagy nagyobb vitamin- 
szükséglettel járó állapotok: fejlődésben lévő gyermekek, idős
kori elégtelen táplálkozás, étvágytalanság, fogyókúra, speciális 
diéták (pl. szigorú vegetarianizmus), sportolás, idült alkoholiz
mus.

Kiegészítő kezelés: különösen fertőző betegségekben, műté
tek után, lábadozás idején, gyomor-bél felszívódási zavarok
ban.

Ellenjavallatok: Túlérzékenység a komponensekre.
A- vagy D-hypervitaminosis, veseműködési zavarok.
Adagolás. Felnőtteknek: 1-2 kapszula naponta.
6  éven felüli gyermekek: 1 kapszula naponta.
A kapszulát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell beven

ni.
Mellékhatás: Nagyon ritkán túlérzékenység, bőrkiütés elő

fordulhat.
Gyógyszerkölcsönhatás: Nem ismeretes.
Figyelmeztetés: Egyéb A- vagy D-vitamin-tartalmú készít

ményekkel együtt alkalmazva, figyelembe kell venni azok A- és 
D-vitamin-tartalmát a túladagolás elkerülésére.

Tartós szedésekor az A- és D-vitamin felhalmozódhat.
Terhességben: az A-vitamin napi adagja ne haladja meg a 

6000 NE-t (napi 2 tabl.)
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől és nedvességtől védve.
Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 25 db és 50 db kapszula (fekete színű szusz

penzió).

LOCOID 0,1% kenőcs;
LOCOID 0,1% krém;
LOCOID Lipocream 0,1% krém;
LOCOID Crelo 0,1% emulzió (külsőleges alkalmazásra); 
LOCOID 0,1% oldat (külsőleges alkalmazásra)

A Locoid-készítményekhydrocortison butyratot tartalmaznak, 
amely fluormentes, lokálisan alkalmazható szteroid.

A Locoid 0,1% kenőcs lipofil típusú, zsíros alapanyagú.
A Locoid 0,1% krém és a Locoid Lipocream 0,1% krém 

hidrofil, olaj a vízben (o/v) típusú emulziós krémek, amelyek
ben a zsírfázis és a vizes fázis aránya különböző.

Locoid 0,1% krémben a vizes fázis aránya a nagyobb, a 
Locoid Lipocream 0,1% krémben a zsírfázis aránya a nagyobb.

A Locoid Crelo 0,1% emulzió hidrofil, olaj a vízben (o/v) 
típusú emulzió.

A Locoid 0,1% oldat viszkózus, izopropil-alkoholos vizes 
oldat.

Hatóanyag: Locoid kenőcs: 0,03g hydrocortisonum butyri- 
cum -  30 g lipofil típusú kenőcs alapanyagban.

Locoid krém: 0,015 g hydrocortisonum butyricum -  15 g 
hidrofil (o/v) típusú krém alapanyagban, ill. 0,03 g hydrocorti
sonum butyricum -  30 g hidrofil (o/v) típusú krém alapanyag
ban.

Konzerválószer: metil-para-hidroxi-benzoát.
Locoid Lipocream 0,1% krém: 0,015 g hydrocortisonum 

butyricum -  15 g hidrofil (o/v) típusú krém alapanyagban, ill. 
0,03 g hydrocortisonum butyricum -  30 g hidrofil (o/v) típusú 
krém alapanyagban.

Konzerválószer: metil-para-hidroxi-benzoát.
Locoid Crelo 0,1% emulzió: 0,03 g hydrocortisonum butyri

cum -  30 ml hidrofil (o/v) típusú emulzióban.
Konzerválószer: butil-hidroxi-benzoát és propil-parahid- 

roxi-benzoát.
Locoid 0,1% oldat: 0,03 g hydrocortisonum butyricum -  30 

ml (izopropil-alkoholos) vizes oldatban.
Javallatok: Felületi, kortikoszteroid kezelést igénylő, nem 

bakteriális eredetű dermatosisok, amelyek gyengébb hatású ké
szítményre várhatóan nem reagálnak.

A különböző bőrelváltozások kezelésére az alábbi Locoid- 
készítmények javallottak:

-  kenőcs: száraz, hámló bőrkiütések
-  Lipocream: kevert, száraz és nedvedző bőrkiütések
-  krém: nedvedző bőrelváltozások
-  Crelo emulzió: a ruházattal nem fedett bőrfelületek ned

vedző elváltozásai és a szőrrel borított bőrfelület megbetegedései
-  oldat: a hajas fejbőr elváltozásai.
Akut, erősen nedvedző bőrelváltozások kezelésében szüksé

ges lehet a Locoid 0,1% krém nedves borogatásban történő al
kalmazása.

Néhány bőrkiütés esetében tanácsos a Locoid 0,1% krém 
Locoid 0,1% kenőccsel vagy a Locoid Lipocream 0,1% krém 
Locoid 0,1% krémmel történő váltakozó kezelés, pl. intertrigi- 
nozus ekzema esetén.

A kenőcs és a Lipocream hatása okklúziós kötésben történő 
alkalmazással növelhető.

Ellenjavallatok:
-  bakteriális fertőzések (pl.: pyodermák, lueses és tuberku- 

lotikus folyamatok)
-  vírusinfekciók (pl.: varicella, herpes simplex, herpes zos

ter, verucca vulgaris, verucca plana, condyloma acuminatum, 
molluscum contagiosum)

-  gombás fertőzések
-  paraziták okozta fertőzések (pl.: scabies)
-  fekélyes bőrelváltozások, sebek
-  pelenka kiütések
-  kortikoszteroidok indukálta mellékhatások (pl.: peri- 

orális dermatitis, atrophiás striák)
-  ichtyosis, juvenilis plantaris dermatosis, acne vulgaris, 

acne rosacea, a bőrerek fragilitása, bőratrophia
-  allergiás túlérzékenység a vivőanyagokkal vagy a kor- 

tikoszteroidokkal szemben (ez utóbbi igen ritkán fordul elő).
Adagolás és alkalmazás: Naponta 1-3-szor kis mennyiségű 

Locoid-készítményt kell vékony rétegben a beteg bőrfelületre 
kenni. A felszívódás elősegítésére könnyedén bemasszírozható 
a bőrbe. Emellett néha ajánlott az elváltozások lélegző vagy okk
lúziós kötéssel történő fedése.

A tünetek javulása után napi egyszeri vagy heti 2-3-szori 
alkalmazás rendszerint elegendő. Általában heti 30-60 g-nál 
többet ne használjunk a gyógyszerből.

A krém, a Lipocream krém, az emulzió és az oldat a bőrről 
vízzel lemosható.

Mellékhatások: Helyi hatások: Leggyakrabban az epidermis 
és dermis elvékonyodása, periorális dermatitis, atrophiás striák 
kialakulása, teleangiectasiák és vérzési hajlam fordul elő.

Ritkábban depigmentáció, psoriasis pustulosa alakulhat ki 
psoriasisos betegeken, parazitás, gombás és bakteriális fertőzé
sek elfedése figyelhető meg.

Ritkán előfordulhat hypertrichosis, colloid miliumok, cata
racta, erythrosis interfollicularis colli, kontakt dermatitis és 
granuloma gluteale.
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Parabenérzékeny egyéneken allergiás kontakt dermatitis 
előfordulhat (a krém és a Lipocream metil-p-hidroxi-benzoát, 
a Crelo emulzió butil-hidroxi-benzoát és propil-p-hidroxi-ben- 
zoát konzerválószert tartalmaz).

A lokális mellékhatások gyakorisága a Locoid-készítmé- 
nyek alkalmazása esetén relatív alacsony, de az okklúziós kötés
ben történő alkalmazás fokozza a mellékhatások kialakulásá
nak kockázatát.

Az arcbőr, a szőrrel borított területek és a genitáliák bőre 
különösen hajlamos a lokális mellékhatásokra.

Kezdetben a bőr bizsergő érzése figyelhető meg a Locoid- 
oldat alkalmazásakor az alkoholtartalom következtében. Ez a 
jelenség néhány alkalmazás után elmúlik anélkül, hogy a bőrön 
morfológiai változást okozna.

Krónikus dermatózisok tartós kezelésénél „rebound hatás” 
jelentkezhet, ami szteroid dependenciához vezethet.

Szisztémás hatások: Felnőttek kezelésekor a kortikoszteroi- 
dok lokális alkalmazása során szisztémás mellékhatások ritkán 
jelentkeznek, de súlyosak lehetnek.

Tartós, hosszú ideig tartó kezeléskor a mellékvesekéreg gát
lása különösen jelentős lehet.

A szisztémás hatások kockázatát emeli:
-  okklúziós kötésben történő alkalmazás (fólia, testhajlatok 

kenése),
-  nagy felületeken történő alkalmazás,
-  gyermekeken történő alkalmazás (a vékony bőr és a rela

tív nagy bőrfelület nagyon érzékennyé teszi a gyermekeket).
Figyelmeztetés: A tartós és folyamatos kezelést korra való 

tekintet nélkül minden betegnél célszerű elkerülni.
A szemhéjakon nem szabad alkalmazni a Locoid-készít- 

ményeket, mert rákerülhetnek a kötőhártyára, amíg glaucoma 
simplex vagy subcapsularis cataracta előidézésének veszélyével 
jár.

Az arc, a hajas fejbőr, a szőrrel fedett területek és a külső 
nemi szervek bőre különösen érzékeny a kortikoszteroidokra, 
ezért ha ezen területek kezelése szükséges, elsősorban enyhe 
kortikoszteroidokkal kívánatos.

Gyermekeken, valamint arcon alkalmazva, a kezelést 5 
napra kell korlátozni és okklúziós kötést nem szabad használni.

Nagy felületeken és különösen okklúziós kötésben, vala
mint a testhajlatokban alkalmazva megnövekedik a felszívódás, 
amely a mellékvesekéreg gátlását okozza.

Gyermekek kezelésekor a mellékvesekéreg-funkció gátlása 
nagyon gyorsan kialakul, de emellett előfordul a növekedési 
hormon kiválasztásának gátlása is. Fia hosszú ideig tartó 
kezelés szükséges, tanácsos a növekedés és a testsúly, valamint a 
plazma cortisolszintjének rendszeres ellenőrzése.

Egy gyermekeken végzett összehasonlító vizsgálat, amely
nek során 4 héten keresztül heti 30-60 g Locoid 0,1% kenőcsöt 
és 1%-os hydrocortison kenőcsöt alkalmaztak, nem mutatott ki 
jelentős eltérést a mellékvesekéreg működésében.

Terhesség ideje alatti biztonságos alkalmazására nincsenek 
adatok, ezért terheseken történő alkalmazása mérlegelendő. A 
kortikoszteroidok átjutnak a placentán és így hatással lehetnek 
a magzatra. Ez jelentős lehet nagy bőrfelületek erős vagy na
gyon erős készítménnyel történő intenzív kezelése esetén.

Állatokon végzett vizsgálatok során a kortikoszteroidok tera- 
togénnek bizonyultak.

Szoptatás idején történő biztonságos alkalmazására nincse
nek adatok.

Nem ismert, hogy a bőrön keresztül felszívódó kortikoszte
roidok kimutathatók-e az anyatejben.

Szoptatás idején nagy mennyiségben történő alkalmazása 
óvatosságot igényel.

A mellen -  közvetlen a szoptatás előtt -  nem szabad alkal
mazni a lokális kortikoszteroidokat.

Túladagolás: helyi és szisztémás tünetekben is megnyil
vánulhat a szervezetbe jutó kortikoszteroid mennyiségétől füg
gően. Ha túladagolás történt, a kezelést nem szabad azonnal 
abbahagyni, hanem lépcsőzetesen kell leépíteni.

Ha mellékvesekéreg-elégtelenség alakult ki, iv. hydrocorti
son adása válhat szükségessé.

Eltartása: Locoid 0,1% kenőcs, Locoid 0,1% krém, Locoid 
Lipocream 0,1% krém és Locoid Crelo 0,1% emulzió: szobahő
mérsékleten (15-25 °C között9, Locoid 0,1% oldat: hűvös 
helyen (8-15 °C között).

Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás:
Locoid 0,1% kenőcs: 1 tubus (30 g)
Locoid 0,1% krém: 1 tubus (15 g) és 1 tubus (30 g)
Locoid Lipocream 0,1% krém: 1 tubus (15 g) és 1 tubus (30 g)
Locoid Crleo 0,1% emulzió: 1 műanyag flakon (30 ml)
Locoid 0,1% oldat: 1 műanyag flakon (30 ml.

Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml, ill. 100 mg/10 ml, ill. 200 
mg/20 ml, ill. 300 mg/30 ml, 5 0 0  mg / 5 0  ml oldatos injekció; 
Leucovorin-Teva 50 mg injekció;
Leucovorin-Teva 15 mg tabletta

A leukovorin (kalcium-folinát) a purin nukleotidok szintézisé
hez szükséges tetrahidrofolsav redukált származéka. Mivel 
ellentétben a folsawal hatását nem befolyásolja a metotrexat 
által kiváltott dihidrofolsav-reduktáz enzim gátlása, a folsav an- 
tagonista kezelés antidotumaként alkalmazható a cytotoxikus 
tünetek csökkentésére, kivéve a már fennálló nephrotoxicitást.

Egyes malignus betegségek esetén a leukovorin -  feltételez
hetően a membrántranszport mechanizmus különbözősége 
miatt -  az egészséges sejtbe könnyebben jut be, mint a tumorsej
tekbe és így megvédi az egészséget a folsav antagonista toxikus 
hatásaitól.

A leukovorin oralis abszorpciója 25 mg felett telítődik, ez
alatt gyakorlatilag teljes.

A látszólagos biohasznosíthatóság 97% 25 mg-os adag, 75% 
50 mg-os és 37% 100 mg-os adag alkalmazásakor.

A kalcium-folinát a szervezetben gyorsan és nagymérték
ben alakul át egyéb tetrahidrofolsav-származékokká, így pl. 5- 
metil-tetrahidrofoláttá, amely a folát legfőbb transzport és rak
tározási formája.

Oralis alkalmazását követően gyorsan felszívódik, a hatás 
20-30 percen belül, a plazma-csúcskoncentráció kb. 1,72 órán 
belül alakul ki.

Intramuscularis adagolás esetén 10-20 perc alatt, iv. adago
láskor kevesebb mint 5 perc alatt következik be a hatás.

A leukovorin a májban metabolizálódik, plazmafelezési ide
je 6,2 óra. Orálisán alkalmazva a metabolizmus nagyobb mérté
kű (>90%), mint parenteralis adagolást követően (kb. 66% iv. és 
72% im. adagoláskor). A hatás időtartama adagolási módtól 
függetlenül 3-6 óra.

Elsősorban (80-90%) a vizelettel és csak kis mennyiségben 
(5-8%) a széklettel választódik ki.

Hatóanyag: 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, ill. 500 mg 
aciduum folinicum (kalcium-folinát formájában) ampul
lánként (5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml).

50 mg acidum folinicum (kalcium-folinát formájában) 
porampullánként.

15 mg acidum folinicum (kalcium-folinát formájában) 
tablettánként.

Javallatok: Osteosarcoma nagy dózisú metotrexat kezelésé
nek kiegészítése (rescue), a toxicitás kivédése és a hatás semle
gesítése csökkent metotrexat elimináció és folsav-antagonista 
túladagolás esetén. Folsavhiányos megaloblastos anaemia, va
lamint előrehaladott colorectalis carcinoma palliativ, 5-fluoro- 
uracillal kombinált kezelése.

Ellenjavallatok: Anaemia perniciosa, ill. egyéb nem folsav
hiányos eredetű anaemia (1. Figyelmeztetés).

Adagolás:
Nem alkalmazható intrathecalisan.
Mivel az abszorpció 25 mg felett telítődik, ennél magasabb 

oralis leukovorin adag alkalmazása nem javasolt.
A porampulla tartalmát 5 ml 0,9% benzil-alkoholt-tartal- 

mazó aqua dest. pro inj.-val vagy csak aqua dest. pro inj.-val 
kell feloldani. A benzilalkohol tartalmú injekciós oldat szoba- 
hőmérsékleten 7 napig őrzi meg stabilitását, a benzil-alkoholt 
nem tartalmazó injekciós oldatot viszont az elkészítése után 
azonnal fel kell használni.

Az injekciós oldatok, Ringer-laktát, Ringer, 10%-o glükóz, 
5%-os glükóz vagy 0,9%-os nátrium-klorid-oldatokkal hígít
hatok tovább. A hígítás után belül felhasználandók!

Rescue terápia nagy dózisú metotrexat-kezelés esetén:
12-15 g/m2 mtotrexat adag és normális metotrexat eliminá

ció esetén a leukovorin alkalmazását a metotrexat infúziót
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követően 24 órával kell elkezdeni, 15 mg-os (kb. 10 mg/m2) 
adagban 6 óránként, összesen 10 alkalommal orálisán, ili. gast
rointestinalis toxicitás (hányinger, hányás) esetén parenterali- 
san.

A leukovorin megfelelő adagolásához a szérum metotrexat 
és kreatininértékeket legalább naponta egy alkalommal meg 
kell határozni. Az adagolást, a hidratálást és a vizelet alkalizálá- 
sát (p>H 7) addig kell folytatni, amíg a metotrexat plazmaszint 
nem csökken 0,05 pmol/1 alá.

Szükség esetén a leukovorin adagját, ill. alkalmazásának 
időtartamát az alábbiak szerint javasolt módosítani.

Farmakokinetikai Laboratóriumi Leukovorin adag, időtartam
állapot eredmények

Normális m eto
trexat elimináció

Elnyújtott késői 
elimináció

Elnyújtott korai 
elimináció és/vagy 
akut veseelégtelen- 
ség

szérum metotrexat 
24 ó: 10 pmol/1 
48 ó: 1 pmol/1 
72 ó: <0,2 pmol/l 
szérum metotrexat 
72 ó: >0,2 |imol/l,
96 ó: >0,05 jimol/1 
szérum metotrexat 
24 ó: >50 pmol/1 
48 ó: >5 |imol/l 
vagy
24 óra múlva 100%-os- 
nál nagyobb szérum- 
kreatininszint-emel- 
kedés (0,5 mg/dl-ről 
1 mg/dl-re vagy még 
többre)

15 mg per os, im. vagy iv. 24 órával 
a metotrexat infúzió kezdetét köve
tően, 6 óránként 10-szer,60 órán át.

15 mg per os, im. vagy iv. 6 óránként, 
amíg a szérummetotrexat nem 
csökken 0,05 (imol/1 alá 
150 mg iv. 3 óránként, amíg a szé
rummetotrexat nem csökken 1 
pmol/1 alá, majd 15 mg iv. 3 ó rán
ként, amíg a szérummetotrexat nem 
csökken 0,05 pmol/1 alá

Elnyújtott korai metotrexat elimináció esetén reverzibilis 
veseelégtelenség alakulhat ki, ilyenkor folyamatos hidratálás, a 
vizelet alkalizálása és folyadék/elektrolit háztartás szigorú elle
nőrzése szükséges, amíg a metotrexat szérumszint nem csök
ken 0,05 pmol/1 alá és a veseelégtelenség nem normalizálódik.

Esetenként a metotrexat elimináció, ill. a veseműködés elté
rése a táblázatban feltüntetetteknél kisebb mértékű, mégis je
lentős lehet a klinikai toxicitás. Ez esetben a leukovorin-keze- 
lést 24 órával meg kell hosszabbítani (84 óra alatt 14 adag).

Laboratóriumi vagy klinikai toxicitás észlelésekor gondolni 
kell az esetleg egyidejűleg alkalmazott egyéb gyógyszeres kezelés 
(pl. a metotrexat plazmafehérje-kötődését vagy eliminációját be
folyásoló gyógyszerek) miatt kialakult kölcsönhatás lehetőségére.

Csökkent metotrexat elimináció vagy véletlen túladagolás
A leukovorin rescue terápiát a túladagolást követően a lehe

tő leghamarabb el kell kezdeni, csökkent elimináció esetén 
pedig a metotrexat alkalmazásának kezdete után 24 órán belül. 
A leukovorin adagja 10 mg/m2 iv., im. vagy per os 6 óránként, 
amíg a szérum metotrexatszint nem csökken 0,01 pmol/1 alá. 
Gastrointestinalis toxicitás, hányinger vagy hányás esetén par- 
enteralisan kell alkalmazni.

A szérumkreatinin- és metotrexatszinteket 24 óránként 
meg kell határozni. Ha a 24 órás szérumkreatinin-szint az alap
értékhez képest 50%-kal nő, vagy a szérummetotrexat 24 órán 
belül magasabb mint 0,05 pmol/1, ill. a 48 órán belüli érték 
nagyobb mint 0,9 pmol/1, a leukovorin adagját 100 mg/m2-re 
kell emelni iv., 3 óránként, amíg a metotrexat szérumszint nem 
csökken 0,01 pmol/1 alá.

A kezelés során megfelelő hidratálás (3 1/nap) és a vizelet 
nátriumbikarbonát-oldattal történő alkalizálása szükséges. A 
bikarbonátoldat adagját úgy kell meghatározni, hogy a vizelet 
pH-ja 7 vagy ennél magasabb legyen.

Folsavhiányos megaloblastos anaemia
Ajánlott adagja naponta maximum 1 mg, nem ismeretes, 

hogy az ennél nagyobb adagok alkalmazása hatásosabb volna, 
és 1 mg-os napi adag felett a vizelettel történő folátvesztés hoz
závetőleg logaritmikussá válik.

Colorectalis carcinoma 5-fluorouracillal kombinált kezelése
370 mg/m2 5-fluorouracil beadása előtt 200 mg/m2 leu- 

kovorint kell alkalmazni lassú, legalább 3 perces iv. injekcióban, 
ill. 425 mg/m2 5-fluorouracil beadása előtt pedig 20 mg/m2 iv. 
leukovorin javasolt 5 napon át.

A kezelési ciklus a toxikus tünetek elmúltával 4-5 hetenként 
ismételhető.

Az ismételt adagolás során szükségessé válhat a fluorouracil 
adagjának módosítása.

Mérsékelt haematologiai vagy gastrointestinalis toxicitás 
esetén a fluorouracil napi adagját 20%-kal, súlyos toxicitás 
esetén pedig 30%-kal kell csökkenteni. Ha nem jelentkezett toxi
citás a megelőző kezelési ciklus folyamán, a fluorouracil adagja 
10%-kal emelhető. A leukovorin adagja független a toxicitástól.

Számos egyéb adagolási séma létezik az előrehaladott colo
rectalis carcinoma leukovorinnal és 5-fluorouracillal történő 
kombinált kezelésére, de további klinikai vizsgálatok szüksége
sek a biztonságosság és hatásosság bizonyításához.

Mellékhatások. Allergiás reakciók (anaphylactoid) jelent
kezhetnek.

Fluorouracillal együtt alkalmazva a fluorouracil által kivál
tott mellékhatások (elsősorban a gastrointestinalis toxicitás) 
súlyosabbak és tartósabbak.

Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható együtt:
-  5-fluorouracillal (toxicitása fokozódhat),
-  fenobarbiturátokkal, fenitoinnal és primidonnal (anti- 

epileptikus hatásukat gátolhatja, fokozott görcskészségű gyer
mekek esetén konvulziókat okozhat).

Nagy adagban alkalmazott leukovorin csökkentheti az 
intrathecalisan adott metotrexat hatását.

Kémiai inkompabilitás miatt a leukovorin nem adható 
együtt egy infúzióban 5-fluorouracillal.

Figyelmeztetés. Anaemia perniciosa folsawal történő keze
lésekor javulhatnak a hematológiai paraméterek, de a neuroló
giai tünetek súlyosbodnak.

Az elnyújtott metotrexat elimináció oka lehet pl. ascites, 
pleuralis folyadékgyülem, veseelégtelenség, vagy a beteg nem 
megfelelő hidratálása. Ilyen esetben a szokásosnál nagyobb 
adagban és hosszabb ideig kell alkalmazni a leukovorint. Ha ez 
meghaladja a javasolt maximális oralis adagot, akkor parenter- 
alis alkalmazás javasolt.

A leukovorinoldat kalciumtartalma miatt percenként 16 
mg-nál több leukovorin nem adható be (1 mg/ml oldat 16 ml-e).

A kezelés addig nem folytatható, amíg a fehérvérsejtszám el 
nem éri a 4000/mm3-t, a thrombocytaszám pedig a 130 
ezer/mm3-t. Ha ez 2 hét után sem következik be, a kezelést abba 
kell hagyni.

Az első három kezelési ciklus előtt, majd minden második 
ciklus előtt elektrolit- és májfunkció-vizsgálatot kell végezni.

Tumorprogresszió esetén le kell állítani a kezelést. Leu- 
kovorin/5-fluorouracil kombinált kezeléskor minden kezelési 
ciklus előtt, valamint az első két kezelés alatt hetente, majd a 
további kezelések során egyszer, a nadir várható időpontjában 
fehérvérsejt- és thrombocytaszám-ellenőrzés szükséges.

A kombinált kezelés nem alkalmazható az esetlegesen fenn
álló gastrointestinalis toxicitás elmúltáig. Hasmenés esetén 
fokozott elővigyázatosság, a beteg folyamatos megfigyelése 
szükséges, mert fatális kimenetelű, hirtelen állapotromlás is 
bekövetkezhet. Idős és/vagy gyenge általános állapotú betegek 
esetén a gastrointestinalis toxicitás veszélye nagyobb.

Nem ismeretes a leukovorin magzatkárosító, ill. a fertilitás- 
ra kifejtett hatása, ezért terhesség idején az előny/kockázat szi
gorú mérlegelésével adható.

Az anyatejjel történő kiválasztódással kapcsolatban nincse
nek adatok, alkalmazásakor fokozott elővigyázatosság szük
séges.

Eltartása. Oldatos injekció: hűtőszekrényben (2-8 °C-on) 
fénytől védve.

Tabletta és injekció: szobahőmérsékleten, fénytől védve.
Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 1 amp., 1 poramp., 10 tabl.

Feldern kapszula;
Feldern Disperal tabletta;
Feldern végbélkúp;
Feldene injekció

Hatóanyaga, a piroxicam nem szteroid gyulladáscsökkentő, fáj
dalom- és lázcsillapító hatású.

In vitro és in vivo gátolja
-  a ciklooxigenáz enzim reverzibilis gátlása révén az arachi- 

donsavból képződő prosztaglandinok, tromboxán és proszta- 
ciklinek képződését,

-  a neutrophil-aggregatiót,
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-  a polymorph-magvú sejtek és monocyták migrációját a 
gyulladásos területre,

-  a lysosomalis enzimek felszabadulását a stimulált leuko- 
cytákból és

-  a szuperoxid-anion-termelést,
-  szeropozitív rheumatoid arthritisben a szérum és a syn

ovialis folyadék rheumatoid faktor termelését.
A piroxicam a hypophysis- mellékvesekéreg-rendszert nem 

stimulálja.
A prosztaglandinszintézis gátlása révén csökkenti az uterus 

hypercontractilitasát és ezáltal a dysmenorrhoeát.
in vitro nincs porckárosító hatása. Fájdalomcsillapító 

hatása gyorsan jelentkezik.
Jól felszívódik. Az étkezés és felszívódás sebességét csök

kenti, de a mértéket nem befolyásolja.
A csúcskoncentráció 3-5 órán belül alakul ki.
Egyszeri 20 mg bevételét követően 1,5-2 pg/ml a csúcskon

centráció.
Napi 20 mg-os adagok folyamatos alkalmazásakor a plaz

makoncentráció maximuma 3-8 pg/ml-es szinteken stabi
lizálódott. A „steady-state” plazmakoncentráció 7-12 napon 
belül alakul ki, amit az egy éven át alkalmazott napi 20 mg-os 
adagok sem növeltek. Az állandó plazmaszint két napon belül is 
elérhető napi 40-40 mg-os telítőadagok alkalmazásával. A 
tabletta és a kapszula biohasznosulása azonos.

Intramuscularisan alkalmazva a csúcskoncentráció maga
sabb és gyorsabban alakul ki, mint orálisán alkalmazva, a 
gyógyszerformák ettől eltekintve bioequivalensek. A piroxicam 
nagymértékben metabolizálódik, a napi adag kevesebb mint 
5%-a ürül változatlan formában a vizelettel és a széklettel. A 
metabolizmus egyik legfontosabb útja a piridilgyűrű hidroxilá- 
ciója, amit glükuronsavas konjugáció és a vizelettel történő 
elimináció követ. A piroxicam felezési ideje 50 óra körül van, 
így a stabil plazmakoncentráció napi egyszeri adagolással is 
fenntartható.

Hatóanyag: 10 mg piroxicamum kapszulánként; 20 mg 
piroxicamum fehér, oblong, domború felületű, mindkét oldalán 
felezővonallal, egyik oldalán „W2” jelzéssel ellátott tablet
tánként; 20 mg piroxicamum végbélkúponként; 20 mg piroxi
camum 1 ml-es, törőgyűrűvel ellátott ampullánként.

Segédanyagok a kemény zselatin kapszulában: kukori
cakeményítő, laktóz, magnézium-stearát, nátrium-benzil-szul- 
fát; a tablettában: hidroxipropil-cellulóz, laktóz, mikrokris
tályos cellulóz, nátrium-stearil-fumarát; a kúpban: kemény 
zsír, paraffin, propil gallát; az injekcióban: benzilal-kohol, eta- 
nol, sósav, nikotinamid, propilénglikol, nátrium- és hidrogén
foszfát, nátrium-hidroxid, víz.

Javallatok: Rheumatoid arthritis, osteoarthritis (arthrosis, 
degeneratív ízületi betegségek), spondylarthritis ankylopoeti- 
ca, akut mozgásszervi fájdalmak, akut köszvény, posztoperatív 
és akut traumás fájdalom, primer dysmenorrhoea, 12 éves kor 
felett, a felső légutak fájdalmas gyulladása.

Ellenjavallatok: Aktív peptikus fekély. A készítmény iránti 
túlérzékenység. Nem alkalmazható azoknak, akiken szalicilá
tok vagy egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentők hatására 
asthma, orrpolip, angiooedema vagy urticaria lépett fel.

Terhesség és szoptatás időszaka.
12 év alatti életkor.
A kúp alkalmazása ellenjavallt a rectum és az anus gyulla

dása, illetve a közelmúltban előfordult vérzése esetén.
Adagolás. Felnőtteknek:
Rheumatoid arthritis, osteoarthritis (arthrosis, degeneratív 

ízületi betegségek), spondylarthritis ankylopoetica: a javasolt 
kezdő adag naponta egyszer 20 mg, ami általában azonos a fen
ntartó adaggal.

Ritkán fenntartó adagként napi 10 mg is elegendő. Ha szük
séges, az adag napi 30 mg-ig emelhető (egyszerre vagy 2-3 rész
letben), de ez az adag a gastrointestinalis mellékhatások kock
ázatát növeli.

Akut köszvény: 40 mg az első és a további 4-6 napon át, 
egyszerre vagy osztott adagokban. A készítmény a köszvény 
tartós kezelésére nem javallt.

A vázizomzat akut megbetegedései: az első két napon napi 
40 mg, egyszerre vagy osztott adagokban, a továbbiakban napi 
20 mg 7-14 napig adható.

Postoperativ és posttraumás fájdalom: a javasolt adag napi 
20 mg. A fájdalom gyors csillapítására a kezelés első két napján

napi 40 mg is alkalmazható egyszeri vagy osztott adagokban, 
majd napi 20 mg.

Dysmenorrhoea: a fájdalom jelentkezésekor az ajánlott napi 
dózis egyszeri 40 mg az első két napon. Szükség esetén a kezelés 
további 1-3 napig napi 20 mg-mal folytatható.

Felső légúti gyulladás: a szokásos napi adag 10-20 mg. 
Gyors hatás eléréséhez a kezelés első két napján napi 40 mg is 
adható, majd további 3-5 napig napi 10-20 mg.

A kapszulát egyben kell lenyelni. A tabletta lenyelhető, 
illetve folyadékban oldható.

A Feldene inj. intramuscularisan alkalmazandó. Elsősorban 
akut állapotokban és krónikus rheumatologiai betegségek akut 
exacerbatiójában javallt. Az intramuscularis alkalmazást oralis 
készítményekkel (kapszula, tabletta), ill. kúppal lehet folytatni.

Az injekciót a farizom külső felső negyedébe kell fecsk
endezni. Az oralis és parenteralis adagok azonosak.

Az önmagában alkalmazott Feldene kúp adagjai ugyanak
korák, mint az oralis készítményeké.

A különböző gyógyszerformáinak kombinált alkalmazása
kor sem szabad a maximális napi adagokat túllépni.

Mellékhatások: A szert a betegek általában jól tűrik. A 
leggyakoribb mellékhatások az enyhébb gastrointestinalis tü
netek: stomatitis, anorexia, epigastrialis fájdalom, hányinger, 
székrekedés, abdominalis panaszok, flatulentia, hasmenés és 
emésztési zavarok. Gastrointestinalis vérzés, perforatio, fekély
képződés előfordulhat, ami a kezelés azonnali megszakítását 
indokolja (1. Figyelmeztetés). Napi 30 mg-os vagy nagyobb 
adagok tartós alkalmazása a gastrointestinalis mellékhatások 
kockázatát növelik. Fokozott vízvisszatartás, oedema előfordul
hat.

Központi idegrendszer: szédülés, fejfájás, aluszékonyság, ál
matlanság, depressio, idegesség, hallucinatio, a kedély megvál
tozása, szokatlan álmok, zavartság, paraesthesia. Szem körüli 
oedemát, homályos látást, a szem irritációját leírták. Szemtük
rözés és réslámpás vizsgálatok a látás romlását nem igazolták.

Rossz közérzet, tinnitus előfordulhat.
Bőrreakciók: kiütés, viszketés. Ritkán onycholysis és alope

cia, photoallergiás reakciók, toxikus epidermalis necrolysis 
(Lyell-szindróma) és Stevens-Jonhnson-szindróma vesiculo- 
bullosus reakciók.

Túlérzékenységi reakciók: anaphylaxia, bronchospasmus, 
urticaria, angiooedema, vasculitis és szérumbetegség.

A szérum karbamid- és kreatininszintjének reverzibilis 
emelkedése.

Vérképző rendszer: A hemoglobin- és hematokritérték 
gastrointestinalis vérzés nélkül is csökkenhet. Anaemia, throm
bocytopenia és nem thrombocytopeniás purpura (He- 
noch-Schönlein), leukopenia és eosinophilia. Ritkán aplasticus 
anaemia és haemolyticus anaemia.

Epistaxis.
Enyhébb májműködési zavarok (a májfunkció paraméterei

nek változása, a szérumtranszamináz-szint emelkedése) előfor
dulhat. Ritka a súlyos májkárosodás: sárgaság és halálos kime
netelű hepatitis.

Elvétve pancreatitis, palpitatioérzés, dyspnoe előfordulhat.
Igen ritkán interstitialis nephritist, glomerulonephritist, 

papillanecrosist és nephrosis-szindrómát okozhat.
Pozitív ANA és hallásromlás nem dokumentált eseteit jelen

tették.
Metabolikus abnormalitás, hypoglycaemia, hyperglycae- 

mia, súlynövekedés vagy súlycsökkenés jelentkezhet. Az injek
ció helyén fájdalom, égető érzés, szövetkárosodás (steril tályog, 
zsírszövet-necrosis) előfordulhat.

A kúp alkalmazása helyi fájdalmat, égő érzést, viszketést, 
tenesmust, ritkán rectalis vérzést okozhat.

Gyógyszerkölcsönhatások
-  Diureticumok: a nem szteroid gyulladáscsökkentők nát

rium-, kálium- és folyadékretentiót okozhatnak, ezért a diureti
cumok natriuretikus hatását gátolják. Erre elsősorban károso
dott szívműködésű és hypertensiv betegek kezelésekor kell 
gondolni, mert állapotuk rosszabbodhat.

-  Oralis anticoagulansok: vérzésveszély, anticoagulans ha
tás fokozódhat. A beteg gondos ellenőrzése szükséges.

-  A Feldene csökkenti a thrombocytaaggregációt és meg
hosszabbítja a vérzési időt. A vérzési idő meghatározásakor ezt 
figyelembe kell venni.

-  Acetilszalicilsav és más nem szteroid gyulladáscsökken-
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tők: együtt adásuk nem ajánlott, a terápiás hatás nem fokozó
dik, de a mellékahtások kockázata növekszik.

-  Acetilszalicilsawal együtt adva a piroxicam vérszintje a 
normál érték 80%-ára csökkent. Antacidumok a piroxicam 
plazmaszintjét nem befolyásolják. Digoxinnal, digitoxinnal 
együtt adva egyik gyógyszer plazmaszintje sem változott.

-  A piroxicam nagymértékben kötődik a plazmafehér
jékhez és az egyéb fehérjekötődésű gyógyszereket kötődési 
helyüktől kiszoríthatja. Feldene-t és egyéb nagy fehérjekötődé
sű gyógyszereket együtt alkalmazva a beteg gondos megfigye
lése szükséges az esetleges adagmódosítás céljából.

-  Lítium: a Feldene növeli a lítium plazmaszintjét. Feldene- 
terápia bevezetésekor, az adag módosításakor és abbahagyása
kor a litium plazmaszintjét ellenőrizni kell.

-  Cimetidin: két vizsgálat szerint a piroxicam felszívódása 
fokozott, de eliminációja nem változott szignifikánsan.

-  A cimetidin növelte a görbe alatti területet (AUC) és a 
piroxicam C m ax-  értékét 13-15%-kal.

A felszívódás kismértékű, de szignifikáns növekedésének 
feltehetően nincs klinikai jelentősége.

Figyelmeztetés: Azok a betegek, akiknek anamnesisében 
gyomor- vagy nyombélfekély, perforatio vagy gastrointestinalis 
vérzés szerepel, csak fokozott, rendszeres orvosi ellenőrzés 
mellett szedhetik.

Csökkent vese-vérátáramlást okozó betegségek, keringési 
elégtelenség, májcirrhosis, nephrosis-szindróma fokozott rizi
kótényezőt jelent, ezért szív-, vese- és májbetegeknek csak foko
zott körültekintéssel és állandó orvosi ellenőrzés mellett alka
lmazható. A vérkép, a máj- és vesefunkció ellenőrzése szüksé
ges.

Ha a májfunkciós vizsgálatok eredményei kóros eltérést je
leznek, a kezelést azonnal meg kell szakítani.

Látászavarok jelentkezése esetén szemészeti vizsgálat szük
séges.

A felső légutak gyulladásában történő alkalmazásakor gon
dolni kell arra, hogy a nem szteroid gyulladásgátló csak tüneti 
kezelést jelent, szükség esetén megfelelő antibiotikum adása is 
indokolt.

Az injekció más gyógyszerekkel nem keverhető.
Túladagolás esetén supportiv és tüneti kezelés javallt.
Az aktív szén csökkenti a piroxicam felszívódását és reab- 

szorpcióját.
Megjegyzés: * Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 30 db kapsz. (10 mg); 30 db tabl. (20 mg); 10 db 

végbélkúp (20 mg); 6 amp. (1 ml/20 mg)

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége felhívja tagjainak figyelmét arra, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság fővárosában, a johannes
burgi Kempton Park Hospital-ban 5 magyar szakorvos 6-6 hónapos munkavállalására adódik lehetőség (reményeink szerint 
folyamatosan).
Anaesthesiológust, általános sebészt, baleseti sebészt, gyógytornában is járatos rehabilitációs szakorvost és gyermekgyógyászt 
keresnek.
További információ Dr. Kariinger Kingától, a MOK titkárától kapható. Telefonszám: 269-4391. Faxszám: 269-4392.

A Bristol-Myers Squibb magyarországi vállalata, a Pharmavit Rt.
pályázatot hirdet

Onkológiai Ph. D. ösztöndíjra
A pályázat összege: 20 000 USD

Pályázati feltételek:
orvosi diploma, onkológiai vagy társszakmabéli jártasság,

40 évesnél nem idősebb életkor,
munkaterv: onkológiai témájú klinikai vagy elméleti munka terve, melynek elvégzését vagy befejezését

ez az ösztöndíj teszi lehetővé.

Beküldendő:
munkaterv angol nyelven maximum 10 oldal terjedelemben, rövid angol nyelvű önéletrajz.

A borítékra írja rá: Onkológiai Ph. D. ösztöndíj

Cím: Bristol-Myers Squibb Kft., 1023 Budapest, Frankel Leó u. 30-34. 
attn: dr. Romány Anna

Beküldési határidő: 1996. november 30.
A  pályázatokat nemzetközi bizottság véleményezi, eredményhirdetés 1997-ben európai kongresszuson lesz.

A Bristol-Myers Squibb Company

2128



Kalcium-antagonisták és ischaemiás szívbetegség
Simon Kornél dr., Vályi Péter dr., Szépvölgyi Anikó dr., Badics Andrea dr.és Böhm Tamás dr. 2131

KLINIKAI KUTATÁS
A cerebrovascularis reaktivitás vizsgálata inzulin dependens diabetes 
mellitusban acetazolamid-teszttel
Fülesdi Béla dr., Limburg Martién dr., Neuwirth Gyula dr., Molnár Csilla dr., Valikovics Attila dr
Csiba László dr. 2137

ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK
Pancreatitis acuta: a szervezeti inflammatoricus válasz
Jakab Lajos dr. 2141

A REHABILITÁCIÓ KÉRDÉSEI
A lázas állapotok jelentősége gerincvelői sérültek rehabilitációjában
Békési Mária dr. 2149

RITKA KÓRKÉPEK 
A nyirokcsomó myofibroblastomája
\/ajda Katalin dr., Ecsedy Gábor dr. 2153

-OLYÓIRATREFERÁTUMOK 2157

INTERNET 2169
BESZÁMOLÓK 2174
GYÓGYSZER HÍRADÓ 2177
HÍREK 2184
3ÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK 2183

Springer

7 k ö n y vtá r a  y )  
t Nog

Markusovszky Alapítvány
ORV. HETIL. HU ISSN 0030-6002 137 (1996) 39. • 2129-2184 • Printed on acid free paper



az
a gyulladt ízületnek
az INDOMETACINUM!

M agyar  term ek 
vi lágszínvonalon

INDOMETACINUM
kapszula 25 mg 
végbélkúp 50, 100 mg

■  Rheumatoid arthritis
■  Spondylarthritis ankylopoetica
■  Arthritis urica

Akut fellángolások rövid távú 
markáns kezelésében

TÖBB ÉVTIZEDES 
TAPASZTALAT!
A gyógyszeralkalmazási előirat teljes szövegét az 
„Útmutató a gyógyszerkészítmények rendelésére" 
c. kiadvány tartalmazza.

dlCHINOIN Gyógyszer és Vegyészet i  Termékek Gyára Rt. 
H - 1045 B u d a p e s t ,  Tó u.  1 - 5 .  Tel . :  169- 0900  F a x :  169-0282



Hungarian Medical Journal
September 29,1996. Volume 137. No. 39.

OFFICIAL JOURNAL OF 
MARKUSOVSZKY LAJOS’FOUNDATION

Use of calcium channel blockers in patients with 
ischemic heart disease
Simon, K.,Vályi, R, Szépvölgyi, A., Badics, A., Böhm, T 2131

CLINICAL RESEARCH 
M easurement of cerebrovascular reactivity in 
insulin-dependent diabetes m ellitus using 
acetazolamide test
Fülesdi, B., Limburg, M., Neuwirth, Gy., Molnár, Cs., 
Valikovics,A.,Csiba,L. 2137

REVIEW ARTICLES
Pancreatitis acuta: inflam m atory response 
syndrom e of the organism
Jakab, L. 2141

QUESTIONS OF REHABILITATION 
Im portance of fever in rehabilitation of 
patients with spinal cord injuries
Békési, M. 2149

RARITIES
Intranodal myofibroblastoma
Vajda, K., Ecsedy, G. 2153

FROM THE LITERATURE 2157

INTERNET 2169

CONGRESS REPORTS 2174

DRUG NEWS 2177

NEWS 2184

Orvosi Hetilap
137. évfolyam 39. szám -  1996. szeptember 29.

A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY  
TUDOM ÁNYOS FOLYÓIRATA

Alapította -  Established by

MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857

Főszerkesztő -  Editor in Chief

FEHÉR JÁNOS DR.

Főszerkesztő-helyettes -  Deputy Editor

KELLER LÁSZLÓ DR.

Szerkesztőbizottság -  Editorial Board

Árky István dr., Boda Domokos dr., Braun Pál dr., 
Eckhardt Sándor dr., Hankiss János dr., Ihász M ihály dr., 
Jobst Kázmér dr., Károlyi György dr., Lampé László dr., 
Nász István dr., Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., 
Petrányi Gyula dr., Rák Kálmán dr., Ribári O ttó dr., 
Romics László dr. és Tulassay Zsolt dr.

Szerkesztők -  Editors

Betkó János dr., Btage Zsuzsanna dr., Gerencsér Ferenc dr., 
Hardy Gézáné dr., Hídvégi Jenő, Incze Ferenc dr., 
Lengyel Gabriella dr., Papp Miklós dr. (fmts), Pár Alajos dr., 
Regöly-Mérei János dr. és Walsa Róbert dr.

Tanácsadó testület -  Advisory Board

Brooser Gábor dr., de Chátel Rudolf dr., Forgács Iván dr. 
és Lépes Péter dr.

Nemzetközi tanácsadó testület -  International Advisory Board 

Elnök -  President 

G. CSOMÓS (Hamburg)

G. Ács (New York), R. Berensmann (Stuttgart),
M. Classen (München), H. Falk (Freiburg), P. Ferenci 
(Wien), M. Hahn (Erlangen), L. Iffy (New Jersey),
N. J. Lygidakis (Amsterdam), N. McIntyre (London),
K. Meyer zum  Büschenfelde (Mainz), G. Nagy (Sidney), L. 
Okolicsanyi (Padova), M. Palkovits (New York- 
Budapest), J. Reichen (Bern), H. Thaler (Wien), K. Tsuji 
(Tokyo), G. Weber (Indianapolis)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában 
(Budapest, XIII., Lehel u. 10/a., levélcím: HELÍR, Budapest 1900 tel.: 270-2229), 
ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága 
kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban 
vagy postautalványon, valamint átutalással 
a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Előfizetési díj egy évre 5980,- Ft, félévre 3380,- Ft, 
egyes szám ára 150,- Ft

&

Kiadja a Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043. 
Levélcím: Budapest., Pf.: 94.1327. Telefon: (361) 370-0599. Telefax: (361) 390-9075 
A kiadásért felel: Prof. Dr. Árky István ügyvezető igazgató 
Szerkesztőség: Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043. Levélcím: Budapest 
Pf.: 94.1327 Telefon: (361) 390-9390. Telefax: (361) 390-9075 
Internet elérhetőség: http: // www. pro-patiente. iif. hu 
Készült: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 96.27260 
Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató 

. ,; J  4£JDEX: 25674 -  ISSN 0030-6002

ICÖNYVTÁRÁ
■a«:



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.
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Kalcium-antagonisták és ischaemiás szívbetegség

Simon Kornél dr.,Vályi Péter dr.1, Szépvölgyi Anikó dr.,Badics Andrea dr. és Böhm Tamás dr.
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár, II. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Simon Kornél dr.) 
Margit Kórház, Csorna, Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Vályi Péter dr.)'

A szerzők rövid áttekintést adnak  az intracelluláris (cy
tosol) kalcium háztartás jelentőségéről, szabályozásá
nak főbb mechanizmusairól, a kalciumcsatornák meg
oszlásáról a különböző szervek között, valamint a car
diovascularis rendszer ún. L (longlasting) csatornáinak 
jellegzetességéről. Ism ertetik a különböző kalcium -an
tagonisták (dihydropyridinek, phenylalkilaminok, ben- 
zothiazepinek) eltérő tu lajdonságait (vascular-, car- 
dioselectivitas). R ám utatnak a sim a- és szívizom sejt 
kalciumháztartásában, valam int sympathicus innervá- 
ciójában megnyilvánuló különbségekre. Tárgyalják az 
endothel dysfunctio szerepét az ischaemiás szívbeteg
ség patogenezisében, valam int áttekintik a különböző 
kalcium-antagonisták lehetséges hatásmechanizmusait 
(remodeláció, plaque ru p tu rá t gátló hatás, antiischae- 
miás, cardioprotektív, sym pathicolyticus hatás) az 
ischaemiás szívbetegség gyógyításában. Részletezik a 
kalcium -antagonisták potenciális nem kívánt hatásait 
(proischaem iás, p roarrhy thm iás, procongestiv, pro- 
haemorrhagiás hatás). Végül röviden áttekintik a kalci
um -antagonisták klinikai alkalm azását (preventív és 
terápiás indikációit) a stabil, instabil, vasospasticus 
angina pectorisban, silent m yocardialis ischaemiában, 
acut myocardialis infarctusban.

Kulcsszavak: kalcium-antagonisták, ischaemiás szívbetegség, 
kalciumcsatornák

Use of calcium channel blockers in patients with ische
mic heart disease. The authors give a short account 
about the significance, basic rules in regulation of in t
racellular (cytosolic) calcium hom eostasis, distribution 
of calcium channels in different organs and character
istics of L channels in cardiovascular system. The dif
ferent types of calcium  channel blockers (dihydro- 
pyridines, phenylalkilamines, benzothiazepines), their 
sim ilarities, dissim ilarities (cardio, -vascularselectivi- 
ty) are discussed. Differences in calcium  homeostasis, 
in sym patetic innervation  betw een vascular sm ooth- 
and heart muscle in briefly disputed. The basic role of 
endothel cell dysfunction in developm ent of ischemic 
heart disease, the possible m echanism s (potential anti
rem odeling, antifissuring, antiischem ic, cardioprotec
tive, sympaticolytic effects) of different calcium anta
gonists in the treatm ent of patients w ith ischemic heart 
disease are reviewed. Potential adverse effects of calci
um  channel blockers (proischem ic, proarrhythm ic, 
procongestive, prohaem orrhagic effects) are also m en
tioned. Finally the up-date preventive and therapeutic 
indications of different calcium channel blockers in the 
clinical m anagem ent of patients w ith stable, unstable 
angina pectoris, silent myocardial ischemia, vasospas
tic angina, acute myocardial in farction  is shorthy re
ported.

Key words: calcium channel blockers, ischemic heart disease

A cytosol kalcium  (Ca)-ionkoncentráció-növekedés az 
egyik legáltalánosabb szekunder messenger. Bárm ely 
sejtben hatásos: befolyásolhatja az aktuális sejtfunkciót, 
továbbá hatással lehet a sejtérési és sejtoszlási folyama
tokra (18,48). A cytosol Ca koncentrációnövekedés két
féleképp következhet be: egyrészt extracelluláris-intra- 
celluláris irányú C a-ion-áram lás, másrészt az in tracel
luláris organellumokból (m itochondrium ok, sarcoplas- 
más reticulum ) történő  Ca-felszabadulás eredm énye
ként. Az extracellu láris-in tracellu láris Ca-beáram lásra 
nagy a hajlam, hiszen a sejten kívüli Ca-ionkoncentráció 
mintegy 1000-10 000-szerese a sejten belülinek. A sejtbe 
történő Ca-ion beáram lás tö rté n h e t az ún. feszültség 
dependens C a-csatornákon, valam int az ún. receptor 
dependens Ca-csatornákon (ATP-dependens C a-pum - 
pák, N a/Ca-cserepum pák) keresztü l (48). Az in tra 
celluláris organellum okból tö rtén ő  Ca-ion-felszabadu- 
lásban ugyancsak az ATP-dependens Ca- és Na/Ca-csere

pum pák részvételét tételezik fel (48). Az extracelluláris- 
intracelluláris Ca-ion-beáramlás a sarcoplasmás reticu- 
lum ból történő Ca-ion-felszabadulást serkenti. (Ca-ion 
triggerelt Ca-ion depletio) (48). A cytosol Ca-ion-kon- 
centráció csökkentésében ugyanezen m echanizm usok 
(extracelluláris tér felé és a sejten belüli organellumokba 
történő Ca-ion-áramlás) játszanak szerepet (48).

A ma használt C a-csatorna-bénítók  kizárólag bizo
nyos feszültség dependens C a-csatornákra hatnak, így 
azt kell figyelembe vennünk, hogy ezen csatornák milyen 
szövetekben, sejteken találhatók (48). Feszültség depen
dens Ca-csatornák a harántcsíkolt-, szív- és sim aizom 
sejteken, idegsejteken valam int a Langerhans-szigetek 
béta-sejtjein fordulnak elő (35). E csatornák szerkezete 
ném i eltérést m utat lokalizációik szerint: ennek 
megfelelően az egyes feszültség dependens Ca-csatorna- 
típusokat P, T, L, N, K jelzésekkel illetik (48). A szívizom- 
és a vascularis simaizomsejtekben -  tehát a cardiovascu-

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 39. szám 2131



laris rendszerben -  az L (longlasting) csatornák fordul
nak  elő. A ma alkalmazott Ca-csatorna-blockolók az L- 
csatornák  alfa-1 egységeire ha tnak , hatásuk ezért é r
vényesül elsősorban a cardiovascularis rendszeren. Az L- 
csatornák alfa-1 egységein az egyes Ca-csatorna-bénítók 
receptorai jól lokalizálhatok: az alfa-1 egységen levő 
csatorna extracelluláris o ldalán  találhatók a dihyd- 
ropy rid in  (nifedipin) típusú , belső oldalán pedig a 
phenylalkilam in (verapam il) és benzothiazepin (dilti- 
azem) típusú receptorok (48). Ennek a receptorlokalizá
ciónak azért van jelentősége, m ert a verapamil és diltia- 
zem típusú Ca-csatorna-bénítók csak akkor kapcsolód
hatn ak  receptoraikhoz (azaz fejtenek ki hatást), ha a 
csatorna nyitva van (ún. use dependence) (39,48).

A szívizom- és simaizomsejt eltérő viselkedése

koncentrációja periodikus emelkedést és csökkenést, ún. ex- 
citációt mutat: systole alatti Ca-ionkoncentráció-növekedés a 
contractióval, a diastole alatti Ca-ionkoncentráció-csökkenés 
pedig a relaxatióval áll szoros kapcsolatban (excitation-cont
raction coupling) (4,40,49). A simaizomsejt nem végez ciklikus 
contractiót és relaxatiót: a cytosol Ca-ionkoncentráció- 
növekedés tónusos contractiót eredményez (49).

A sympathicus innervációban m egmutatkozó különbség 
A szívizomsejtek béta-adrenerg izgalma az adenyl-cikláz ak
tiválásán keresztül emeli a ciklikus AMP-szintet, ami két irány
ban fejt ki hatást: egyrészt systoleban kinyitja a feszültség de
pendens Ca-csatornákat, ezáltal fokozza a Ca-beáramlást, más
részt diastoléban csökkenti a cytosol Ca-ion-koncentrációt. 
Ezáltal a béta-adrenerg izgalom systoléban a contractiót, dias
toléban a relaxatiót triggereli (14,19,30) (1. ábra). Ezzel szem
ben simaizomsejtben a béta-adrenerg izgalom, illetve az ezzel 
kapcsolatos ciklikus AMP-szint-emelkedés nem aktiválja a fe
szültség dependens Ca-csatornákat (és ezzel a Ca-ionbeáram- 
lást), hanem csak az intracelluláris organellumok Ca-ion-

A cytosol Ca-ion-koncentráció szabályozás módja
A szívizomsejt cytosol Ca-ionkoncentráció-növekedés döntő 
mechanizmusa az extracelluláris-intracelluláris irányú Ca-ion- 
beáramlás, ami elsősorban a feszültség dependens Ca- 
csatornákon keresztül történik (30). A simaizomsejt cytosol 
Ca-ion-koncentrációjának növekedését döntően az intracel
luláris organellumokból (sarcoplasmás reticulum, mito- 
chrondriumok) történő Ca-ion-felszabadulás okozza (5). 
További különbség, hogy a szívizomsejt cytosol Ca-ion- 1

i s o p r o t e r e n o l

1. ábra: A béta-adrenerg hatás a szívizomsejtben.
Édes I., Kranias G.: Ca -ATPases. In: Cell physiology, Source 
Book, Ed: Sperelakis N. 1995. Academic Press San Diego, New 
York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 156-165 
(a szerző engedélyével)

fehe'r j «.szintézis  
pro toonkogének

2. ábra: Az alfa-adrenerg hatás a szívizom- és simaizomsejtekben

felvételét. Azaz a béta-adrenerg izgalom simaizomsejtben nem 
okoz contractiót, hanem csak relaxatiót (49) (2. ábra).

Az alfa-adrenerg izgalom a szívizom- és a simaizomsejtben 
egyaránt diacil-glicerátot (DAG) és inozitol-trifoszfátot (IP) 
hasít le a sejtmembránból, mely szekunder messengerek a sar
coplasmás reticulumból Ca-ionokat szabadítanak fel, továbbá 
kinyitják a feszültség dependens Ca-csatornákat is. Az alfa- 
adrenerg izgalom tehát a szívizomban és a simaizomsejtben 
egyaránt contractióhoz vezet (14,19,45). A Ca-csatorna-blok- 
kolók közül a verapamil és diltiazem típusú vegyületek 
közelítőleg azonos mértékben hatásosak a szívre és az erekre, a 
nifedipin kb. 10-szeresen, az isradipin, amlodipin, felodipin, nit- 
rendipin kb. 100-szorosan, a nisoldipin mintegy 1000-szeresen 
erősebb hatást mutat az ereken, mint a szíven (24). Ezt a vascu
laris selectivitast a simaizomsejt kisebb transmembran poten
ciáljával (voltage sensitivity) hozzák kapcsolatba (48).
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Az ischaemiás szívbetegség patomechanizmusa 
és befolyásolhatósága Ca-csatorna-bénítókkal
Az ischaem iás szívbetegség lé tre jö tte  egyértelm űen 
összefügg a coronaria (endothel) rizikófaktorok m eg
létével. Ezen rizikófaktorok -  kivétel nélkül -  az en- 
dothelm űködés károsodásához vezetnek. Az endo the l 
dysfunctio három  módon nyilvánul meg: az é rtó n u s  
növekszik, a haem ostasis elto lódik  a haem ocoagulatio 
felé, az endothel permeabilitás fokozódik (5,38,47).

A fokozott értónus létrejötte: a sérült endothelből 
kevesebb endothel eredetű relaxáló faktor (EDRF) -  nit- 
rogén-m onoxid -  szabadul fel, am inek következtében a 
sérült endothel feletti szív- és simaizomsejtek guanil-cik- 
láz aktivitása, a ciklikus GM P-szintje csökken. A csök
kent ciklikus GMP-aktivitás következtében a cytosol Ca- 
ion-eltávolítás zavart szenved, am inek eredm ényeképp 
a cytosol Ca-ion-koncentráció tartósan  megnövekszik. 
Ennek akut eredm énye a szívizom sejtben relaxatiós 
zavar és hypercontractio, a simaizomsejtben pedig foko
zott érfali tónus (49). A cytosol Ca-ion tartós emelkedése 
következtében a szív- és sim aizom sejtben a szöveti 
ren in-angio tenzin  rendszer génjei expressalódnak, az 
emelkedett angiotenzin II. koncentráció pedig ö n m a
gában is növekedési faktor, továbbá egyéb protoonco- 
geneket is aktivál. Mindezek eredm ényeképpen a szív
izomban hypertrophia és kollagénfelszaporodás, az erek
ben pedig az érfali sim aizom sejtek proliferációja, in- 
timális felszaporodás, kollagéntermelés (ún. diffúz myoin- 
timalis proliferáció) jön létre (49). Ezt a morfológiai á t
alakulást nevezik ma remodelációnak, ami a szívben a hy
pertrophia, az erekben az atherom atosis részét képezi. 
A fokozott endothel permeabilitás következtében m egin
dul az erek fokális intimális lipoid felhalmozása, a sejten 
belüli (habos sejt) és kívüli lipoidlerakódás, melyet lokális 
gyulladásos folyamat, thrombusképződés kísér. Mindezek 
eredményeként jön létre az erek fokális atheromás plaque- 
ja, mely az atheromatosis jellemzője (34,36).

Magában a dysfunctionalis endothelben is em elkedik 
a cytosol Ca-ion-koncentráció, am i egyrészt a k á ro so 
dott sejtm űködés eredménye, m ásrészt maga is további 
dysfunctiót eredményez. Az em elkedett cytosol Ca-ion- 
koncentráció hatására az energiaterm elő m itochondria
lis folyamatok károsodnak, egyidejűleg az endonukleá- 
zok, proteinázok, ATP-ázok, lipázok  aktiválódásával a 
katabolikus folyamatok felgyorsulnak, m indezek e red
ményeként a sejt energetikailag deficiens állapotba ke
rül, elpusztul. A vázolt folyamat az ún. C a-ion-m ediált 
sejthalál m echanizm us, mely az egész szervezetben ál
talános (8). Nyilvánvaló az elm ondottakból, hogy az ún. 
C a-csatorna-bénítók  ezt az á lta lános C a-ion-m ediált 
sejthalált nem  befolyásolják, de sikerrel gátolják a szív
izom és az erek remodelációját. Az is érthető, hogy a szöveti 
angiotenzinszintet csökkentő ACE-inhibitorok és a Ca- 
csatorna-bénítók kombinációja m iért csökkenti a szívizom, 
hypertrophia és az atheromatosis progresszióját.

A Ca-csatorna-blockolók hatásossága 
koszorúér-betegségben

Az ischaem iás szívbetegség egyértelm űen összefügg a 
koszorúerek megbetegedésével. A coronaria rendszer

microcirculatiója (érátm érő kisebb, mint 500 pm) adja a 
vascularis resistentia 80-90%-át, így a nyugalmi coronaria
áramlás meghatározásában alapvető szerepet játszik (41). 
Az indukálható coronariaáramlási tartalékkapacitás pedig 
meghatározó fontosságú a szívterhelésre adott ischaemiás 
küszöb alakulásában (2). A Ca-csatorna-blockolók az érfali 
simaizomsejtek cytosol Ca-ion-koncentrációjának csök
kentése révén előnyösen befolyásolják a nyugalmi és m a
ximális coronariaátáram lást, azaz javítják a m icrocircu- 
latiót (49). A coronariarendszer macrovasculaturájában az 
atheromatosisos plaque a betegség fő substratuma. A ko
szorúér szűkülete vagy elzáródása vezet a jól ism ert 
klinikai tünetekhez: angina pectorishoz, szívinfarctushoz. 
Az atheromás plaque mellett szerepet játszó egyéb ob- 
literáló mechanizmusok: coronaria spasmus, plaque rup
tura, thrombocytákból álló fehér thrombus, vörösvértestek 
és fibrin alkotta vörös throm bus, esetleg intram uralis 
vérzés (11, 21, 36, 58). A Ca-csatorna-blockolók alkal
mazásától várható hatás vizsgálatánál arra keresünk 
választ, hogy a felsorolt obliteratív m echanizm usokat 
miképpen befolyásolják az alkalm azott szerek. Azt kell 
vizsgálnunk, hogy a Ca-csatorna-blockolóknak milyen hy- 
pertrophiát és atherom atosist, valamint plaque-rupturát 
gátló, antiischaemiás (haemodynamikai), cardioprotectiv 
és antiarrhythm iás hatásuk van. Végül figyelemmel kell 
lenni az alkalmazott szerek nem kívánt hatásaira.

Antiremodeling hatás
Antiremodeling hatás alatt a szívizom -hypertrophiára és 
az erek m yointim alis proliferációjára kifejtett gátló 
hatást értjük, m elynek eredm ényeként progresszió las
sulás, esetleg regresszió jön  létre: az elváltozásokhoz 
kapcsolt klinikai esem ények gyakorisága csökken. Ál
latkísérletekben a dihydropyridin, phenylalkilamin, ben- 
zothiazepin típusú Ca-csatorna-blockolók egyaránt ha
tásosnak bizonyultak (6,56,65), em berben is vannak biz
tató adatok (37,54,62,66). A béta-blockolók -  kiváltképp 
az ISA nélküli vegyületek -  a lipoidtükör előnytelen be
folyásolása révén az atherom atosisra promotív hatásúak 
(26). A Ca-csatorna-blockolók és ACE-gátlók kom biná
lása viszont egyértelm űen előnyösnek látszik a card io
vascularis hypertrophia gátlásában (49).

Plaque-rupturát gátló hatás
Az atheromás plaque-ruptura hajlam át a plaque össze
tételén (zsírtartalom , széli gyulladás jelenléte), elhelyez
kedésén (haemodynamikai terhelésein) túl egyértelműen 
befolyásolja az intralum inalis nyomás (vérnyomás), va
lamint a plaque-on megnyilvánuló, időegység alatti gyűrő
nyíró impulzusok száma (azaz a szívfekvencia) (11,22,34, 
36). Mindezek alapján érhető, hogy a vérnyomáscsökkentő 
Ca-csatorna-bénítók általában, különös tekintettel a szív
frekvenciát csökkentő verapamil és diltiazem a fenyegető 
plaque-rupturát képesek megelőzni. E tekintetben a béta- 
blockolók is kedvező hatásúak, mely a szekunder preven
cióban kifejtett, dokumentált előnyös hatásuk része: egy
értelm űen csökkentik koszorúérbetegekben a hirtelen 
halál és infarctusok várható gyakoriságát (41).

Antiischaemiás hatás
Antiischaemiás hatás alatt a szívizomzat aktuális oxigén
kínálata és -felhasználása közti viszony előnyös befolyá-
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solását értjük. Ennek értelm ében antiischaem iásnak te
kin tjük  azt a hatást, mely vagy javítja a coronaria ke
ringést, vagy csökkenti az aktuális szívterhelést (12). 
A coronaria keringést meghatározó tényezők: a perfusiós 
nyomás (a diastolés vérnyomás és a bal kam rai végdias- 
tolés nyomáskülönbsége), a coronariarendszer vascularis 
rezisztenciája (microcirculatio állapota), valamint az ún. 
teljes diastolés idő (figyelembe véve, hogy a coronaria- 
telődés a diastole alatt történik). Az aktuális szívterhelést 
m eghatározó faktorok: a perctérfogat (szívfrekvencia x 
verővolum en), a systolés vérnyom ás (a perctérfogat és 
perifériás vascularis rezisztencia függvénye), valam int a 
bal kam ra térfogata (Laplace-törvény alapján).

Nyilvánvaló, hogy a Ca-csatorna-blockolók, elsősor
ban a szívfrekvenciát csökkentő verapamil és diltiazem  
előnyösen hatnak  a coronaria  keringésre és a szív
m unkára egyaránt, ezáltal antiischaem iás hatásúak. 
A nifedipin esetenként paradox hatású lehet, ez az ún. 
proischaemiás effektus (7 ,20,42, 53). Ennek m echaniz
musa a következő: a nifedipin kiváltotta reflex tachycar
dia következtében jobban növekedhet a perctérfogat, 
m int ahogy csökken a vérnyomás, ezáltal a kettő szorza
ta, az aktuális szívm unka nőhet. A reflex tachycardia 
eredm ényeképp csökken a teljes diastolés idő , am i a 
coronaria keringés rom lását idézheti elő. Ez a p ro 
ischaem iás effektus csak akkor jön  létre, ha az érin tett 
coronaria területen kritikus stenosis van jelen, továbbá, 
ha ennek a kritikus stenosisnak nem  spasm us a dom i
nans obliteráló m echanizm usa. A spasm us ugyanis a 
nifedipin hatására megszűnik, így a coronaria keringés 
javul. A proischaem iás effektus előidézésében m ások 
szerepet tulajdonítanak az esetleges steal-jelenségnek 
vagy a tensioeséssel provokált coronaria keringési zavar
nak (7,20,42).

Cardioprotectiv hatás
Definíció: cardioprotectiv hatás alatt értjük  azt, ha egy 
beavatkozás hatására az ugyanolyan fokú coronaria ke
ringési zavar után bekövetkező myocardium anyagcsere, 
funkció, u ltrastruk tú ra  károsodás kisebb lesz, m in t a 
beavatkozás nélkül (6,16). A coronaria keringési zavar 
okozta m yocardium  károsodás létrejöhet ischaem iás 
vagy reperfusiós ártalom  következtében, m indkettő t 
döntően oxigén szabad gyökök és Ca-ion-koncentráció- 
em elkedés közvetíti (8, 32). A cardioprotectiv  hatást a 
coronaria keringési zavar u tán  kifejlődő kisebb myo
cardium  károsodás m utatja: az irreverzíbilis szívizom  
laesio (necrosis) nagyságának csökkenésével, esetleg a 
reverzibilis károsodás (stunning) m értékének reduk
ciójával mérhető vagy azzal, hogy necrosis helyett stun
ning, vagy stunning helyett ún. azonnal szűnő reverzi
bilis ischaemia alakul ki (2,3,12,43,44). Jól dokum entált 
a cardioprotectio antiarrhythm iás hatása: az ischaemiás 
és reperfusiós eredetű rhythm uszavarok m érséklődnek 
(25,40).

Á llatkísérletekben m indhárom  típusú (verapam il, 
diltiazem, nifedipin) Ca-csatorna-bénítónak jól m érhető 
cardioprotectiv hatása van (51,60,63). E hatás feltétele 
az, hogy a Ca-csatorna-bénítót az ischaemia előtt kell al
kalm azni. Az ischaem iát követően, de a reperfusió t 
megelőzően adott Ca-csatorna-blockolóknak cardipro- 
tectiv hatásuk nincs: feltehetően az ischaemia következ

tében bezárult Ca-csatornákhoz a csatornabénítók m ár 
nem  ju tnak el (39). Tervezett ischaemiás és reperfusiós 
ártalom  (PTCA, bypass m űtét) előtt adott C a-csatorna- 
bénítók cardioprotectiv hatása em berben is jól m érhető 
(1,15).

Sympathicolyticus hatással összefüggő antiarrhythm iás  
hatás
A Ca-csatorna-bénítók alfa- és béta-adrenergoldó hatás
sal rendelkeznek, azzal, hogy m indkét receptor izgalm á
val összefüggő feszültség dependens C a-csatornákat 
blockolják. Ezen sym pathicolyticus hatásuk jelentősen 
csökkenteni képesek a sym pathicus izgalom kiváltotta 
arrhythm iákat (49). A béta-blockolók ilyen jellegű hatása 
azonban kifejezettebb azáltal, hogy egyéb sym pathico- 
toniás arrhythm ogen mechanizmusokat is inaktiválnak: 
csökkentik a szabadzsírsav-szintet, m érséklik  a hypo- 
kalaem iát (8).

Nem kívánt hatások
A Ca-csatorna-blockolók ritkán proischaemiás, procon- 
gestiv, proarrhythm iás hatásúak. A Ca-csatorna-blocko
lók dokum entált th rom bocyta  inaktiváló h a tásá t ese
tenként résztényezőként szerepeltették vérzéses szövőd
mények kialakulásában (31,48).

Proischaemiás hatás
A nifedipin által esetlegesen provokált proischaemiás hatásról 
már volt szó (7,42,53). Egyéb típusú Ca-csatorna-blockolók is 
kiválthatnak ischaemiát, ha a coronaria perfusiós nyomást kri
tikusan csökkentik.

Erre elvileg van lehetőség, ha figyelembe vesszük, hogy 
a Ca-csatorna-blockolók mindhárom csoportja kifejezetten 
csökkenti a perifériás vascularis rezisztenciát, a diltiazem és a 
verapamil pedig negatív inotrop és chronotrop hatásúak. Az 
idevonatkozó vizsgálatok egyértelműen arra utalnak, hogy a 
nifedipin nem csökkentette az infarctuson átesettek újabb 
ichaemiás kockázatát (31). Sőt, metaanalízis alapján felvető
dött, hogy a nifedipin dózisfüggően fokozza a mortalitást in
farctuson átesett betegekben (20).

A verapamil és a diltiazem jó bal kamra funkció esetén 
egyértelműen csökkentette a reinfarctusok, a hirtelen halál 
gyakoriságát, míg rossz bal kamra funkció esetén a diltiazem 
egyértelműen fokozta, a verapamil nem befolyásolta az újabb 
ischaemiás események incidenciáját (13).

Mindezek alapján ma úgy találják, hogy jó bal kamra 
funkció esetén (ejectiós fractio >40%) az infarctuson átesettek 
szekunder prevenciójában a verapamil és a diltiazem a béta- 
blockoló alternatívájaként egyaránt ajánlott. A béta-blockolók 
valamely kontraindikációja esetén a fenti Ca-csatorna-bloc- 
kolók a preferált szerek. Rossz bal kamra funkció esetén (ejec
tiós fractio <40%) a Ca-csatorna-blockolók proischaemiás 
hatása érvényesülhet: ilyen esetekben a diltiazem egyértel
műen ellenjavallt, míg a verapamil óvatosan adható (13). A dil
tiazem egyértelműen hatásosnak bizonyult a non-Q infarctu
son átesettek szekunder prevenciójában (23).

Procongestiv hatás
Azon ritka esetekben, amikor a Ca-csatorna-bénítók kritikusan 
rontják a coronaria keringést, (1. előbb), a bal kamra funkció 
egészében romolhat. Ez akkor fenyeget, ha a bal kamra teljesít
ménye már eleve károsodott volt. A verapamil és diltiazem a 
feszültség dependens Ca-csatornák bénítása által szelektív mó
don gátolja a systolés contractiót és nem befolyásolja a dias
tolés relaxatiót. Ezen negatív inotrop effektustól származó re
latív pozitív lusitrop hatás jól használható a kiáramlási ob- 
structiót okozó hypertrophiás cardiomyopathia kezelésében 
(52). Postinfarctusos betegeken az első hét végén elkezdett 
verapamil kezelés csökkentette a diureticum igényt, amit a szer
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antiischaemiás, valamint cardioprotectiv hatásával magyaráz
nak (13). Az ún. major ischaemiás eseményekre kifejtett pre
ventív hatás az eleve bal kamra tágulatban szenvedő postinfarc- 
tusos betegen volt a legkifejezettebb verapamil kezelés után
(18). A nifedipin primeren negatív inotrop hatású, melyet ellen
súlyoz a reflex sympathicotonia kiváltotta catecholamin sza
porulat (48,49,65).

A proarrhythmiás effektus esetleges: azon kivételes esetek
ben, amikor a Ca-csatorna-blockolók az ischaemia vagy a con- 
gestiv szívelégtelenség kialakulásához hozzájárulnak (1. előbb), 
az ezen állapotokban fellépő ritmuszavarok előidézésében a 
Ca-csatorna-blockolók közvetett szerepet játszhatnak (35, 36). 
Sokkal egyértelműbb a verapamil és diltiazem, valamint az 
atrioventricularis block közötti ok-okozati összefüggés. A pro
arrhythmiás hatás előidézésében egyesek szerepet tulajdoní
tanak a reflex sympathicotonia okozta catecholaminaemiának 
(50).

Külön figyelmet érdemel a nifedipin okozta reflex sympa
thicotonia, melynek eredményeként nemkívánatos jelenségek: 
tachycardia, a renin-angiotensin-aldosteron rendszer aktivá- 
ciója, hypokalaemia lépnek fel (49). Ezek kivédésére több 
lehetőség kínálkozik: a nifedipinnel együtt adott béta-blockoló, 
a nagyobb zsíroldékonyságot, szöveti halmozódást, ezáltal 
lassúbb hatáskezdést mutató dihydropyridinek alkalmazása 
(felodipin, amlodipin, isradipin). A„slow release” készítmények 
ugyancsak a lassúbb hatáskezdést, valamint az elhúzódó hatás
tartamot biztosítják (49).

A Ca-csatorna-blockolók alkalmazása 
az ichaemiás szívbetegségben

Stabil angina pectoris: több összehasonlító prospektiv 
vizsgálat eredményeként az a konklúzió alakult ki, hogy a 
verapamil legalább olyan hatásos, vagy még effektívebb, 
m int a béta-blockoló, a diltiazem  hatása egyenértékű a 
béta-blockolóval, míg a rövid  hatású nifedipin egyér
telm űen kevésbé hatásos, így nem  ajánlott (9,17, 29). 
A lassú felszívódású, tartós hatású nifedipin és az újabb 
dihydropyridin-szárm azékokról (isradipin, am lodipin, 
felodipin) ez nem  m ondható  el: a folyam atban levő 
prospektiv vizsgálatoktól várható végleges válasz.

Silent m yocardialis ischaem iás epizódok kivédésé
ben a Ca-csatorna-blockolók hatásosak lehetnek, ami el
sősorban akkor várható, ha az occlusiv m echanizm us
ban spasmus szerepel. A coronaria spasm ust nagyon jól 
oldják a Ca-csatorna-blockolók, ezért érthető, hogy ezek 
az első választandó szerek Prinzm etal, vasospasticus, 
microvascularis angina pectoris roham  kezelésében (38, 
59, 61). Akut ischaem iás roham , angina pectoris oldá
sára rövid  hatású n ifed ip in  változatlanul ajánlható: 
az aktív  coronaria laesio által kiváltott spasm us m eg
szüntetésével javíthatja a perfusiót, szüntetheti a pana
szokat. Ha nincs spasticus obliteratív komponens, akkor 
a nifedipin nem  használ, esetenként -  paradox m ódon -  
az ischaem iát súlyosbíthatja is (1. proischaem iás effek
tus).

Instabil angina pectorisban heparin, acetylsalicylat, 
nitroglycerin, béta-blockoló adása kötelező, e szerek -  
megfelelő óvatosság mellett -  kiegészíthetők verapamil- 
lal vagy diltiazem m el (27, 28). Nifedipin adása egy
m agában ellenjavallt, nem  vizsgált azonban a béta- 
blockoló védelemben alkalm azott nifedipin kezelés (46).

A myocardialis infarctus hyperacut szakában a vera
pam il adásától esetenként az ST-szakasz elevatio lá t
ványos norm alizálódását lá tták  (10,55), melyet más 
szerzők nem tudtak m egerősíteni (57). Feltehetően itt is

arról van szó, hogy a coronaria occlusio spasticus kom 
ponensét a Ca-csatorna-blockoló (verapamil, diltiazem) 
megoldhatja. Nifedipin adását egyértelm űen elutasítják 
(24,64).

Konklúzió

Általánosságban m egállapítható , hogy a m anifeszt 
ischaemiás események terápiájában a verapamil, diltia
zem adása indokoltnak látszik, ugyanez a gyors hatású 
nifedipinről nem m ondható el. Az ischaemiás roham ok 
prevenciójában úgyszintén a verapam il, diltiazem a pre
ferálandó szer a nifedipinnel szemben. Hangsúlyozandó, 
hogy az újabban forgalomba került dihydropyridin típu
sú Ca-csatorna-blockolók (felodipin , am lodipin, is ra 
dipin, slow release készítm ények) és a klasszikus kisze
relésű nifedipin közé nem  lehet egyenlőségjelet tenni 
(33,50,59).

Adott a Ca-csatorna-blockoló, adott betegben való al
kalmazásánál a fenti általános elvek mérlegelése ajánlott: 
figyelembe kell(ene) venni a várható  hypertroph iát, 
atheromatosist és p laque-rupturát gátló, továbbá az anti
ischaem iás, cardioprotectiv, sym pathicolyticus hatást, 
valamint a várható nem kívánt effektusokat.

Nyilvánvaló, hogy a forgalom ban levő készítmények 
többségében ezek a hatások még nem  dokum entáltak, e 
hiányosságok pótlása további prospektiv vizsgálatoktól 
várható. Amíg ez nem történ ik  meg, addig a gyógyszer
alkalmazás legfontosabb szabálya, a „trial and erro r” elve 
érvényes; azaz az adott ind iv iduum  adott gyógyszerre 
adott reakciója a legfőbb inform ációs param éter. Ha a 
beteg panaszai enyhülnek, haem odynam ikai jellem zői 
(perctérfogat, vérnyomás, szívfrekvencia) kedvezően vál
toznak, akkor az adott gyógyszer használata indokoltnak 
mondható.
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A cerebrovascularis reaktivitás vizsgálata
inzulin dependens diabetes mellhúsban acetazolamid-teszttel
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A vizsgálat célja annak eldöntése volt, hogy inzulin de
pendens diabetes mellhúsban szenvedőkön a cerebro
vascularis reaktivitás mérésével a cerebralis arteriolák 
funkciójának károsodását lehet-e igazolni. Vizsgálták 
továbbá, hogyan befolyásolja a diabetes tartam a a cereb
rovascularis reaktivitást (CVr). Húsz I-es típusú  d ia
betes m ellhúsban szenvedő betegben és 19 egészséges 
személyben kontroll transcran ialis Doppler-acetazo- 
lamid-tesztet végeztek. A 20 beteget két csoportra osz
tottak: csoportonként 10 fővel 10 évnél nem  régebben 
fennálló diabeteses és 10 évnél régebbi diabeteses 
csoportra. M érték az a. cerebri m edia átlagos áramlási 
sebességét nyugalomban és 1 g acetazolam id (AZ) iv. 
beadása után 20 percen át. Az abszolút sebességértékek 
sem nyugalomban, sem AZ beadása után nem  külön
böztek az egyes csoportokban. Az áramlási sebesség %- 
os növekedése szignifikánsan alacsonyabb volt 10 évnél 
régebben fennálló diabetes esetén (átlag±SE: 5 perc: 
19,4±2,8%, 10 perc: 28±3,6%, 15 perc: 25,7±3,8%, 20 
perc: 23,9±4,3%), mint a kontroll személyekben (5 perc: 
32,3±4,3%, p<0,05; 10 perc: 45,1 ±4,9%, p<0,05; 15 perc: 
47,5±4,3%, p<0,01; 20 perc: 46,5±4,7%, p<0,01) vagy a 
10 évnél nem régebbi diabetes esetén (5 perc: 39,5±7%, 
p<0,05; 10 perc: 49,2±6,5%,p<0,05; 15 perc: 53,9±8,6%, 
p<0,01; 20 perc: 32,9±5,9%, n. s.). Hosszabb ideje fenn
álló diabetes m ellhúsban a cerebrovascularis reak ti
vitás károsodott. A megváltozott reaktivitás hátterében 
a cerebralis arteriolák angiopathiája állhat.

Kulcsszavak: I-es típusú diabetes mellitus, cerebrovascularis 
reaktivitás, acetazolamid, transcranialis Doppler

Measurement of cerebrovascular reactivity in insulin- 
dependent diabetes mellitus using acetazolamide test.
The aim  o f this study was to investigate, w hether the 
cerebrovascular reactivity (CR) was altered in diabetes 
mellitus and to evaluate the influence of diabetes’s du
ra tion  on cerebrovascular reactivity. Transcranial 
Doppler-Acetazolamide tests were perform ed on 20 in 
sulin-dependent diabetics and  in 19 controls. Patients 
were divided into two groups, each group consisted of 
10 patients: diabetics with >10 years disease duration 
and w ith <10 years disease duration . Middle cerebral 
a rtery  m ean velocities were m easured at rest and after 
iv adm inistration of lg Acetazolamide (AZ). There were 
no differences in the absolute velocities between con
trols and diabetics. The percentual increase of the mean 
velocity after AZ was slower and less intensive in long
term  diabetics (means±SE: 5 min: 19.4±2.8%, 10 min: 
28±3.6%, 15 min: 25.7±3.8%, 20 min: 23.9±4.3%), than 
that in  contro ls (5 min: 32.3±4.3% -p<0.05-, 10 min: 
45.1 ±4.9%  -p<0.05-, 15 min: 47.5±4.3% -p<0.01-, 20 
min: 46.5±4.7% -p<0.01) as well as in diabetics with <10 
years disease duration (5 m in.: 39.5±7% -p<0.05-, 10 
min.: 49.2±6.5% -p<0.05-, 15 min.: 53.9±8.6% -p<0.01-, 
20 min: 32.9±5.9% -n.s.). The cerebrovascular reactivi
ty is im paired in diabetics after long duration of the dis
ease. The altered cerebrovascular reactivity m ight be 
caused by angiopathy of the cerebral arterioles.

Key words: IDDM, cerebrovascular reactivity, acetazolamide, 
transcranial Doppler

Epidemiológiai adatok tanúsága szerint diabeteses be
tegekben az ischaemiás cerebrovascularis léziók gyako
risága 2-5-ször nagyobb, m int a cukorbetegségben nem 
szenvedő populációban (8). Ezért a cerebralis angio- 
pathiák korai diagnózisa és preventív kezelése alapvető 
fontosságú a prognózis szem pontjából. A duplex u ltra
hang, a transcranialis Doppler, a különböző angiográfiás 
módszerek (digitalis subtractiós angiográfia, mágneses 
rezonancia angiográfia) révén a cerebralis nagyerek (a. 
carotisok és vertebralisok, a W illis-kör erei) obstruktiv  
érelváltozásainak pontos diagnosztikájára van lehetőség. 
Noha mintegy húsz éve ismert, hogy diabeteses betegek
ben a cerebralis autoreguláció károsodott lehet (2,6,11), *

*A Netherlands Heart Foundation kutatási ösztöndíjasa

napjainkig nem  áll rendelkezésünkre olyan diagnoszti
kus m ódszer, mely alkalmas a cerebralis m icroangio- 
path iák  m egbízható és rep rodukálható  szűrővizsgála
tára.

V izsgálataink célja az volt, hogy  választ kapjunk az 
alábbi kérdésekre:

1. K árosodott-e a cerebrovascularis reaktivitás in 
zulin dependens diabeteses betegekben?

2. Függ-e a cerebrovascularis reaktivitás a cukor- 
betegség fennállási idejétől?

3. Kim utathatók-e egyéb m icroangiopathiás szövőd
mények is a károsodott cerebrovascularis reaktivitású 
betegekben?

A közlem ény egy nagy esetszám úra tervezett diabete
ses betegcsoport komplex szűrővizsgálatának első ered-
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1. táblázat: A diabeteses betegek legfontosabb klinikai adatai: életkor (években) és nem szerinti megoszlás, a diabetes fennállási ideje, 
szemfenékvizsgálattal igazolt retinopathia, a vizelet microalbumintartalma, valamint a vér glikált haemoglobintartalma

Sorszám Kor
(év) Nem Diabetes tartam 

(év) Retinopathia Microalbuminuria
(mg/1)

Glikált Hgb
(%)

Diabetes tartam < 10 év
1 40 N 4 _ 2 12,7
2 29 F 7 - 11 6,6
3 28 F 2 - 0,05 9,5
4 33 N 8 - 14 8,6
5 48 N 8 2 7,1
6 38 N 5 3 9,6
7 34 F 10 - 4 6,8
8 51 F 7 - 5 8,3
9 25 F 10 - 4 6,1

10 40 N 10 - 7 8

Diabetes tartam > 10 év
1 51 F 20 + 21 8,5
2 31 F 12 - 5 10,3
3 42 F 22 + 6 8,6
4 35 N 23 - 24 9,6
5 38 N 19 6 8,6
6 31 N 17 12,9 8,5
7 46 N 15 - 20 9
8 31 F 11 - 5 8,3
9 51 F 37 + 6 7,3

10 43 F 18 - 6 8

N = nő; F = férfi

ményeit ismerteti. Ennek so rán  a retino- és nephropa- 
thián kívül a cerebralis m acro- és microangiopathia, a di
abeteses neuropathia, a lipidanyagcsere és a legfontosabb 
haemostasis-jellemzők vizsgálatát tervezzük.

Betegek és módszer

Húsz inzulin dependens (I-es típusú) diabetes mellhúsban 
szenvedő beteget (9 nő, 11 férfi, átlagos életkor: 38,2±8,1 év, a 
betegség átlagos fennállási ideje: 13,2±8,2 év) vizsgáltunk. 
A betegek Hajdú-Bihar megyei Kenézy Kórház I. Belosztályának 
Diabetes Gondozása ellenőrzése alatt állnak. Csak kiegyensú
lyozott anyagcsere-állapotban levő betegek kerültek vizsgálat
ra. Mindegyik beteg tünetmentes volt neurológiai szempont
ból, cerebrovascularis betegség és hypertensio nem szerepelt az 
anamnézisben. A betegek legfontosabb adatait az 1. táblázat
ban foglaltuk össze. Kontrollként 19, nem és életkor szempont
jából hasonló egészséges személy szolgált (9 nő és 10 férfi, átla
gos életkor: 37,9+10,6 év). Mindkét csoportban elvégeztük az 
arteria carotisok duplex vizsgálatát, mely vagy normális ered
ményt hozott, vagy csak enyhe (<30%) stenosist vagy intima 
megvastagodást mutatott.

A vizsgálatokat a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Etikai Bizottságának előzetes írásos engedélyével végeztük, az 
Emberi Jogok Helsinki és Tokyoi Záróokmánya szempont
jainak figyelembevételével. A résztvevőket felvilágosítottuk a 
vizsgálat körülményeiről és módjáról, az esetleges mellékhatá
sokról, valamint arról, hogy módjuk van a vizsgálattól elzár
kózni, ennek semmilyen, a további kezelést hátrányosan be
folyásoló következménye nincs. Minden kontroll személy és 
diabeteses írásban erősítette meg beleegyezését a vizsgálatba.

A transcranialis Doppler-vizsgálatot fekvő helyzetben, EME 
TC-2 64 készülékkel végeztük. Körülbelül 4-5 perces adaptációs 
idő elteltével az a. cerebri media átlagos áramlási sebességét re
gisztráltuk nyugalomban. Ezt követően lg acetazolamidot 
(Diamox, Lederle, AZ) adtunk lassan, intravénásán. A beadás 
után további 20 percen keresztül regisztráltuk az a. cerebri 
médiában az átlagos véráramlási sebességet. A cerebrovas
cularis reaktivitást (CVr) az alábbi képlet szerint számítottuk:

_  M C A V A Z - M C A V n y u Ealmi 

MCAV nyugalm i

CVr = cerebrovascularis reaktivitás; MCAV a z  = AZ beadása 
után mért átlagos áramlási sebesség; M C A V nyuga i m i =  nyugalom
ban mért átlagos áramlási sebesség. Vagyis az AZ beadása utáni 
cerebrovascularis reaktivitást az átlagos áramlási sebesség nyu
galmi értékhez viszonyított %-os változásaként definiáltuk.

Statisztikai értékelés: Az AZ adása előtt és után mért ab
szolút sebességértékeket a két diabeteses csoport között, va
lamint az egyes diabeteses csoportok adatait a kontroll szemé
lyekével kétmintás Student-t-teszttel hasonlítottuk össze. 
Ugyancsak kétmintás Student-t-tesztet használtunk az AZ 
adása után létrejött %-os sebességnövekedés értékeinek össze
hasonlítására a fenti csoportokban. A különbséget p<0,05 ese
tén fogadtuk el szignifikánsnak.

Eredmények

A nyugalom ban m ért áram lási sebességek nem  kü lön
böztek szignifikánsan a kontrollcsoportban és a 10 évnél 
régebben fennálló diabeteses, valam int a 10 éven belül 
diagnosztizált diabeteses csoportban (2. táblázat).

Az a. cerebri media átlagos véráram lási sebességének 
AZ adása után m eghatározott %-os növekedése szig-

2. táblázat: A kontrollszemélyekben és a két diabeteses 
csoportban mért átlagos sebességérték az arteria cerebri médi
ában acetazolamid adás előtt, valamint 5,10,15 és 
20 perccel 1 g acetazolamid iv. beadása után

Az adás után 
eltelt idő (perc)

Áramlási sebesség az art. cerebri médiában 
(cm/s)

Kontroli- 
személyek 
(n = 19)

Diabetes 
<10 év 

(n = 10)

Diabetes 
>10 év 

(n = 10)

0 55,3+3,4 60,0+2,9 62,2+4,2
5 72,5+4,5 82,8+3,9 74,4+5,1

10 79,7+5,0 88,8+4,2 79,2+5,8
15 81,4+4,9 90,8+4,2 78,4+5,7
20 80,6+4,8 79,4+4,7 77,0+5,7
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nifikánsan alacsonyabb volt a 10 évnél régebben fennálló 
diabeteses személyekben, m int az egészséges k o n tro lo k 
ban vagy továbbá alacsonyabb volt a 10 évnél régebben 
fennálló diabetesesekben, m int a 10 éven belül diagnosz
tizált cukorbetegekben (1. ábra). Ezzel szemben nem  volt

O »  □

1. ábra: A cerebrovascularis reaktivitás értéke acetazolamid 
adás után (átlag+SEM).
*: p<0,05;**:p<0,01

különbség az egészséges személyek (5 perc: 32,3±4,3%; 
10 perc: 45,1 ±4,9%; 15 perc: 47,5±4,3%; 20 perc; 
46,5±4,7% és a 10 évnél rövidebb ideje fennálló diabe- 
tesben szenvedők (5 perc: 39,5±7%; 10 perc: 49,2±6,5%; 
15 perc: 53,9±8,6%; 20 perc; 32,9±5,9%) áram lásfoko
zódása között. Azaz a régebben fennálló diabeteses be
tegekben a vasodilatativ inger lassúbb és kevésbé kife
jezett áramlásfokozódást hozott létre az a. cerebri m édiá
ban, mint a rövidebb ideje fennálló diabetes esetén, vagy 
m int a cukorbetegségben nem  szenvedőkben.

A klinikai adatok összehasonlításakor megállapítható 
volt, hogy retinopathiát m indössze 3 betegben diagnosz
tizáltunk, valamennyi esetben 10 évnél régebben fennál
ló diabeteses betegről volt szó. A vizelet m icroalbu- 
minértékei a régebben fennálló diabeteses betegekben 
szignifikánsan m agasabbak voltak (átlagérték±SE; 
11,1±2,4 mg/1), m int 10 éven belül diagnosztizált cukor- 
betegség esetén (5,2±4,3 mg/1, p<0,05). Ugyanakkor nem 
volt szignifikáns különbség a két diabetes csoport glikált 
haemoglobinszintje között (10 év alatti diabetes csoport: 
8,3±0,6%, 10 év fölötti diabetes csoport: 8,7±0,3%, p = 
0,617).

Megbeszélés

Vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy a 10 évnél hosszabb 
ideje diabetes m ellhúsban szenvedőkben, a cerebrovas
cularis reaktivitás csökkent. E redm ényeink alapján  a 
cerebrovascularis reaktivitás csökkenésével párhuzam o
san egyéb szervekben is k im uta thatók  a diabeteses 
microangiopathia klinikai jelei (retinopathia és nephro
pathia).

Évtiezedek ó ta  ism ert, hogy diabetes m ellhúsban  
m acro- és m icroangiopathiák  kialakulásával kell szá

molni (1,8,12,13,15). Ezek az érelváltozások általában a 
betegség kezdetét követő első 5-10 évben jönnek létre és 
a betegség előrehaladtával súlyosbodnak (12). Nagy eset
szám on végzett boncolási statisztikák azt m utatták, hogy 
a m icrovascularis érelváltozások párhuzam osan je len 
nek meg a szervezet különböző szerveiben. Legkifeje- 
zettebbek a m icroangiopath iára jellem ző eltérések a 
vese, a szem és az agy ereiben. Ez utóbbiakban a kiserek 
intim ájának proliferációját, lipid- és hyalin-depositiót és 
m icroatherom ák kialakulását ír ták  le. A diabeteses ce
rebralis m icroangiopathiák klinikai jelentőségét hangsú
lyozza az a tény is, hogy cukorbetegségben szenvedőkben 
az ischaemiás cerebrovascularis léziók kialakulásáért el
sősorban a kis param edian-penetráló  artériák  elválto
zása a felelős (1).

A cerebrovascularis reaktivitás hosszabb ideje fennál
ló diabetes mellhúsban megfigyelt károsodásának pato- 
m echanizm usa nem tisztázott. A különböző szerzők az 
agyi erek m icroangiopathiáját számos, diabetesben n a 
gyobb mennyiségben kim utatható vasoactiv anyag hatá
sát (pl. prostanoidok, endothelin, angiotensin konvertáz) 
és neurogén  tényezők szerepét feltételezik a csökkent 
reaktiv itás hátterében (2, 6 -8 , 13, 16). V izsgálataink 
alapján a cerebralis arteriolák microangiopathiájával jól 
m agyarázható a vasoreaktivitás csökkenése. E rre utal, 
hogy 10 évnél régebben diabetesben szenvedő betegeink 
között 3 esetben találtunk re tinopath iára  utaló szem - 
fenéki képet és az is, hogy ebben  a betegcsoportban a 
vizelet microalbuminszintje is szignifikánsan magasabb 
volt, m int 10 éven belül diagnosztizált cukorbetegeink
ben.

Dandona és mtsai (6) 1979-ben megállapították, hgy az inzulin 
dependens diabeteses betegek agyi vérátáramlása kevésbé sta
bil, mint a nem cukorbetegeké. Vizsgálataik szerint a cerebralis 
vérátáramlás az aktuális vércukor- és inzulinszinttől függően 
változhat.

Bentsen (2) hosszabb ideje fennálló diabeteses betegei közül 
mintegy 30%-ban krónikusan károsodott cerebralis autoregu- 
latiót talált. A Nobili (15) és Rodriguez (20) által végzett első AZ- 
SPECT-vizsgálatok során 20 inzulin dependens diabeteses 
betegből 5-ben mutattak ki károsodott cerebrovascularis reak
tivitást, mindegyik 20 évnél régebben szenvedett cukorbe
tegségben. A De Chiara (7) által közölt első transcranialis 
Doppler-AZ-teszt eredménye hasonló volt. Hosszú ideje fenn
álló diabeteses betegekben AZ adását követően a vasodilatativ 
reakció lassabban alakult ki, és kisebb mértékű volt, mint az 
egészséges kontroll személyekben. Az irodalomban közzétett 
adatoknak megfelelő eredményt hozott a mi vizsgálatunk is: a 
10 évnél régebben diabeteses betegeink közül 6-ban találtunk a 
kontrollokhoz képest károsodott cerebrovascularis reaktivi
tást.

V izsgálataink m egerősítették  azt a korábbi m egfi
gyelést, mely szerint a transcranialis Doppler segítségé
vel az agyi nagyerek áram lási sebessége m egbízhatóan 
vizsgálható. Mivel az a. cerebri m édiában m ért átlagos 
áram lási sebesség arányos az illető érterület cerebralis 
vérátáram lásával, az áram lási sebesség változásából b i
zonyos körülm ények között a cerebralis vérátáram lás 
változásaira következtethetünk (3,5,17). A korábbi vizs
gálatok alapján bebizonyosodott, hogy e vizsgálati tech
nika alkalmas vasoaktiv ingerek (CCh-inhaláció, légzés
v isszatartás, acetazolamid, hyperventilatio) hatásának  
vizsgálatára is (3,8,14).
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Az acetazolamidot az utóbbi 10 évben széles körben alkal
mazták cerebrális haemodinamikai vizsgálatokban (3-5,17). 
A szer hatásmechanizmusa még nem minden részletében 
tisztázott. A legtöbb szerző azt feltételezi, hogy az acetazolamid 
a karboanhidráz enzim gátlása útján extracellularis acidosist 
okoz (21). Experimentális adatok szerint a cerebralis reziszten
ciaerek acidosis hatására dilatálnak. Ennek következtében a 
cerebrovascularis resistentia csökken és a cerebrális vérát- 
áramlás nő (8,10,21). Az acetazolamid adását követően meg
határozott cerebrovascularis reaktivitás tehát a cerebralis re
zisztenciaerek vasodilatatiós képességéről tájékoztat. A cereb
ralis rezisztenciaereket károsító körfolyamatok (hypertensio, 
diabetes mellitus, systemás lupus erythematosus) azt ered
ményezhetik, hogy vasodilatatív ingerekkel az arteriolák las
sabban és kisebb mértékben tágíthatok (4, 9). A rezisztencia
erekként szereplő cerebralis arteriolák aktív résztvevői a cereb
ralis autoreguláció mechanizmusának: a szisztémás vérnyomás 
csökkenésekor a rezisztenciaerek vasodilatatiója jön létre, amely 
a vérnyomás csökkenése ellenére állandó cerebralis vérát
folyást biztosít. Amennyiben a rezisztenciaarteriolák funkciója 
károsodott, a cerebralis autoregulatio e védőmechanizmusa 
zavart szenvedhet. Ez azt eredményezi, hogy a vérnyomás hirte
len csökkenésekor (a vérnyomás napszaki változása, orthosta- 
tissal kapcsolatos vérnyomásesés, nagy vényomáseséssel járó 
anesztéziák -  pl. aortobifemoralis bypass, cardiopulmonalis 
bypass során) a kompenzációs mechanizmusok kimerülnek és 
cerebralis ischaemia alakulhat ki.

Az elmondottakból következik, hogy a cerebrovascu
laris reaktivitás vizsgálatának klinikai jelentősége az, 
hogy az autoregulációban részt vevő erek vasoaktiv sze
rekkel szembeni reaktivitásáról -  így közvetett m ódon 
funkcionális állapotáról -  tájékoztat.

M egállapítottuk, hogy hosszabb ideje fennálló  d ia
betes m ellhúsban a cerebrovascularis reaktivitás csök
kenésével lehet szám olni. A károsodo tt reakció h á t
terében véleményünk szerin t az agyi arterio lák  micro- 
angiopathiája állhat. A St. Vincent Deklaráció (18,19,22) 
egyik legfontosabb célkitűzése a diabeteses érszövőd
mények korai, még tünetm en tes állapotban való felis
merése. Ugyanakkor a stroke-kal foglalkozó belgyógyá
szok és ideggyógyászok közös törekvése a hazánkban  
népbetegségnek számító agyi keringészavarok m egelő
zése, a rizikfaktorok (hypertensio, diabetes m ellitus, hy- 
perlipidaemiák stb.) kezelése. Figyelembe véve azt, hogy 
diabeteses betegekben a stroke incidenciája magasabb, 
diabetológus-belgyógyászok és stroke-neurológusok 
közös érdeke megbízható szűrővizsgálatok kidolgozása 
és széles körű elterjesztése a diabetes gondozásban.

Vizsgálataink arra  u talnak , hogy a transcran ialis 
Dopplerrel végzett acetazolam id-teszt a nyaki nagyerek 
duplexvizsgálatával kiegészítve eredményesen alkalmaz
ható a cerebralis erek m acro- és m icroangiopathiáinak 
szűrővizsgálatára.

A dolgozat a Zsigmond Diabetes Alapítvány és a Cyanamid 
Lederle Benelux aV. Afdeling Storz Opthalmics támogatásával 
készült.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Pancreatitis acuta: a szervezeti in flam m atoricus válasz

Jakab Lajos dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, III. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Romics László dr.)

A szerző ism erteti a pancreatitis acuta patogenezisével 
kapcsolatos legfontosabb adatokat. Összefoglalja a 
betegség patológiai jellem zőit, k linikai lefolyását, a 
gyakrabban előforduló szövődményeket. Ennek során 
tárgyalja a szervi károsodások létrejöttének m echaniz
musát, érinti a diagnosztikus, prognosztikus vonatko
zásokat. Különleges figyelm et szentel a pancreatitis 
acutához csatlakozó szervezeti védekező, elhárító reak
ció k ialakulásának, regulációjának. Röviden össze
foglalja a fehérvérsejtek em igrációjának m echanis- 
musát, az acut fázisreakció és az acut fázisreaktánsok 
kórélettani, klinikai jelentőségét. Külön érinti az alfa-2- 
macroglobulin élettani, kórélettani funkcióját, kapcso
latát a pancreatitis acutával. Kitér a teráp iás kilátá
sokra. A szervezeti acut fázisreakciót beilleszti a lehet
séges szervezeti védekező, elhárító választípusok sorá
ba.

Kulcsszavak: pancreatitis acuta, patogenezis, acut fázisreak
ció

Pancreatitis acuta: inflam m atory response syndrom e 
of the organism . The author reviews the m ost inportant 
data related with the pathogenesis of pancreatitis acuta, 
the pathological characteristics, the clinical develop
m ent of the disease, the m ore frequent complications 
are sum m arized. W ithin this scope the evolutionary 
m echanism s of the organ dam ages are discussed, the 
diagnostic and prognostic relations are delineated, too. 
Particular attention is paid to the development and re
gulation of the defending, preventing reactions of the 
organism s connected w ith pancreatitis  acuta. The 
process of leukocyte em igration into the tissue being 
shortly summarized, the acute phase reaction of the or
ganism  and  the pathophysiological, clinical singifi- 
cance of the acute phase reactants are likewise present
ed. The author deals distinctly with the physiological, 
pathophysiological functions of alpha2-macroglobulin 
and with its significance in pancratitis acuta. The thera
peutic outlooks are in a few words touched upon. The 
acute phase reaction of the organism is inserted in the 
fram ework of the possible types of the protecting, pre
venting responses of the organism.

Key words: pancreatitis acuta, pathogenesis, acute phase reac
tion

A PA gyakran előforduló betegség. A megbetegedés 
klinikai tünettana, lefolyása, prognózisa nagyon széles 
határok között változhat. Az esetek jelentős hányadában a 
folyamat igen enyhe, esetleg felismerése is elmarad. Döntő 
részben önkorlátozó, a szervre lokalizált folyamattal ál
lunk szemben, az esetek 20%-ában azonban súlyos, esetleg 
több szervet érintő károsodással járó, szisztémás betegség 
alakul ki. A PA patogenezisével, az esetleges szövőd
mények kialakulásának mechanismusával kapcsolatban 
még a mai napig is sok a tisztázatlan kérdés. Pedig nem 
kétséges, hogy a folyamat patogenezisének pontos is
merete, a kom plikációk kialakulásának m egértése nem 
öncélú, teoretikus feladat, hanem  a korai diagnózisnak, a 
megfelelő terápia alkalm azásának, a prognózis m egha
tározásának egyaránt elengedhetetlen előfeltétele. Ilyen 
célkitűzések szolgálata jegyében próbálkozik meg a

R ö v id í té s e k :  PA = pancreatitis acuta; Ma = macrophag sejt; Mo = mo- 
nocyta; Neu = neutrophil granulocyta; C l-2 -3  = komplement kompo
nensek; IL-1-6; interleukinok; INF = inteferonok; PAF = thrombocyta 
aktiváló faktor; TNF = tumor necrosis faktor.

közlemény azzal, hogy összefoglalja a PA kórfejlődésével, 
a betegség klinikai lefolyásával, a szisztémás jelenségek 
kialakulásának mechanism usával és az ezekkel szoros 
összefüggésben lévő diagnosztikai kérdésekkel kapcsola
tos legújabb, legfontosabb adatokat. A fő figyelmet azon
ban szervezeti inflammatoricus válasznak szenteli.

A PA etiológiája
A PA kialakulásának különféle okai lehetnek. A human pa
tológiában kiemelkedően leggyakoribb az etanol okozta intoxi
catio és a ductus choledochus, ductus pancreaticus stenosis, 
vagy obliteratio kiváltotta PA, de ismeretesek hypertriglicerid- 
aemia, hypercalcaemia, vasculitisek, kortikoszteroidok, gyógy
szerek alkalmazása, trauma, endoscopia, ERCP, infekció, fej
lődési anomáliák révén kialakuló formák. Experimentális 
feltételek között epesavak, cholecystokinin, coerulein, diéta 
(cholin deficiens methioninban dúsított), stressz, ductus ligatu
ra alkalmazásával egyaránt ki lehet váltani PA-t (31,35,39,42).

A PA patogenezise
A PA indukciója a kiváltó tényezőktől függően változik. A pato- 
genezisben fellelhető különbözőségek ellenére a létrejött 
funkciózavar és szöveti károsodás csaknem teljes azonosságot
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mutat. A ductus choledochus, pancreaticus elzáródást követően 
az intraductalis nyomás emelkedik, ennek és az epesavak toxi
kus hatásának köszönhetően a ductulus hámsejtek károsodása, 
a ductulusok dysruptiója következik be. A pancreasvezetékek 
hámsejttömege igen jelentős, a szerv sejtjeinek 10%-át is kite- 
hetik, a ductulussejtek, a vezetéksejtek kb. 80%-át jelentik. A 
ductulussejtekben az acinus, endokrin és ér endothelialis sej
tekhez hasonlóan citokinek, adhéziós szerkezetek, HLA I. és II. 
osztálybeli és egyéb biológiailag aktív molekulák előfordulását 
mutatták ki (14). Az acinus sejtekben a nyomásemelkedés 
következtében az enzimszekréció gátlódik, a lysosomalis en
zim, cathepsin B és a zymogen proenzim tripszinogen sejten 
belüli elkülönülése megszűnik. A cathepsin B aktiválja a trip- 
szinogént, amely a sejtek károsodását, necrosisát eredményezi. 
A destruált sejttartalom nemcsak a környezetbe kerül, hanem 
az erek károsodása következtében a keringésbe is könnyen be
jut. A szöveti artériás vérátáramlás szignifikánsan csökken, 
akár megfeleződik, a szerv tömege jelentősen megnövekszik 
(akár 60-70%-kal is), a sejtek proteintartalma mérhető módon 
emelkedik (20-25%-kal).

Az etanol az acinussejteknek, azok muscarin típusú recep
torainak a hyperstimulatióját eredményezi. Megváltoztatja a 
sejtmembrán szerkezetét és funkcióját, felborul a proteolyticus 
enzim és proteázgátló rendszer egyensúlya. Mindezek enzim- 
aktivációt, autodigestiót és sejtdestrukciót eredményeznek. Az 
etanol metabolit acetaldehidet az aktív xantin-oxidáz oxidálja, 
ami toxikus Ch-származékok keletkezésével jár. Ezek károsítják 
a sejtfunkciót és siettetik azok pusztulását.

Az ok-okozati összefüggéseket alátám asztani látsza
nak  azok az experimentális megfigyelések, amelyek sze
rin t szuperoxid-diszmutáz, vagy kataláz előkezelés védő 
hatást gyakorol a szöveti necroticus folyamatokra, a xan- 
tinoxidáz-gátló allopurinol pedig jelentősen mérsékli a 
gyulladás intenzitását. A toxikus O2 m etabolitok for
rásáu l a phagocytasejtek, valam int a necrotisaló aci- 
nussejtek  szolgálnak. P árhuzam osan  gátlódik a gluta- 
th ion  cytoplasmaticus szintézise, és szöveti koncentrá
ciójának csökkenése m utatható ki (6 ,9 ,18,28,30,32,34, 
36,43).

A szöveti károsodás legkorábbi szakaszában elkez
dődik  a citokinek (TNF, IL-1, IL-6, IL-8, INF-ok, PAF, colo
nia stimuláló faktorok) helyi szintézise és lokális koncen
tráció jának  növekedése. Ezek m indegyike részt vesz a 
lokális és általános szervezeti folyamatok kialakulásá
ban. A PAF fő szerepe pl. a pancreas szöveti vérátáramlás 
csökkentésében, az IL-8-é Neu mobilizálásában, aktivá
lásában jelölhető meg leginkább (5,19,26,35).

A PA kialakulásának korai történései leegyszerűsítve 
a követkeő kronológiát követik: Valamilyen eredetű 
pancreassejt-károsodás -  toxikus O2 metabolitok kelet
kezése -  emésztőenzim aktiválódás -  a sejtkárosodás fel- 
gyorsulása -  M o/M a-aktiváció -  citokin szintézis -  ad
héziós molekulák m egjelenése -  kem oattrak táns kép
ződése -  Neu és Ly aktiváció és migráció. A valóságban 
az események egymást fedik. A pancrason belüli tö rté 
néseket tehát az acinussejtek funkciójának súlyos zavara, 
a kiserek endotheliumának aktiválódása, az artériás vér
átáram lás csökkenése, oedem aképződés, acinussejt-nec- 
rosis és esetleg szöveti haem orrhagia  jellemzi. E jelen
ségekkel egyidőben ak tivá lódnak  a kallikrein-kinin, 
komplement, coagulatiós és fibrinolyticus rendszerek, a 
lokálisan term elődött c itok inek  hatására m obilizálód
n ak  a szervezet összes védekező funkciói. A lokalizált 
folyamat estleg rendeződik, vagy szisztémássá válik. Más 
szervek károsodásai jelentkezhetnek, infekció is felléphet 
(4 ,5 ,11,15,23). Az experim entális és hum an történések 
messze nem azonosíthatók, de az analógiák jelentősek.

A PA az egész szervezet betegsége
A gyulladásos pancreasszövetből eredeztethető proteolyticus 
enzimek (kimotripszin, tripszin, elasztáz), lipáz, a kininek és 
más vasoactiv peptidek közreműködnek abban, hogy a PA-ese- 
tek nem elhanyagolható hányadában több szervet érintő, szisz
témás betegség fejlődjön ki. Az egyes szervek, szervrendszerek 
bekapcsolódásában azonban más faktorok is közreműködnek.

A cardiovascularis rendszer elváltozásai, a hypotensio, 
shock kialakulásában a vasoactiv peptidek, az egyelőre csak 
feltételezett myocardium depressans faktor hatásain túl más 
tényezőket is keresni kell. A TNF-alfa, IL-1, IL-6, INF-ok a kerin
gésbe jutva „hormonszerű” hatásokat váltanak ki. A postcapil
laris venulák endotheliuma az aktuális citokinkoncentrációk- 
tól függően testszerte aktiválódhat annak minden lehetséges 
következményével. A PA-hoz csatlakozó cardiovascularis 
történésekben viszonylag kevéssé vizsgált és ismert az endo- 
thelinek, a calcitonin génnel kapcsolatos peptid, NO és más 
vasoactiv anyagok szerepe. A véralvadás rendellenességei, ame
lyek a néhány helyen előforduló intravascularis thrombosistól 
a diffúz intravascularis coagulatióig különböző intenzitással je
lentkezhetnek és nem elhanyagolható következményekkel jár
nak.

A vese acut funkciózavara, esetleg elégtelensége hátterében 
az említett tényezők, talán döntően a hypovolaemia és hypoten
sio állhatnak.

A felnőtt típusú respiratorikus distressz szindróma kivál
tásában a microvascularis endothelium aktivációjának, amely 
lokális szöveti Mo/Ma, Neu, esetleg Ly akkumulációt ered
ményezhet, a microvascularis thrombosisoknak, az aktivált 
foszfolipáz hatásnak lehet jelentősége. Az alveolaris surfactant 
fő alkotórésze a lecitin. A lecitináz a lecitin lebontásával 
károsítja a surfactant szerkezetét.

A mesenterialis terület zsírnecrosisához képest a subcutis 
zsírszövetének necrosisa, továbbá az arthritisek és a retinopathia 
(sec. Purtscher) ritkán fordulnak elő, de ha fellelhetők klinikai 
jelentőségük nagy (41).

A különböző metabolikus szövődmények klinikai követ
kezményei sem elhanyagolhatóak. Közöttük a hypoglykémia, 
hyperglykémia ketoacidosissal (főként etanol intoxikációval 
összefüggésben), vagy anélkül, hyperlipidaemia, hypocal
caemia a legfontosabbak. A hypocalcaemiát negatív prog
nosztikus tényezőnek tekintették már régóta. Létrejötte multi- 
faktoriális eredetű. Kimutatható Ca-szappanok képződése, 
feltételezhető a Ca-anyagcserét szabályozó hormonok egyensú
lyának megbomlása (gland, parathyreoideahormon, calcitonin, 
calcitonin génnel kapcsolatos peptid, glucagon), a Ca-nak az 
extracellularis térből az intracellularis térbe való jutásának, az 
albumin szabadzsírsav complexusok Ca-kötő képességének a 
szerepe (1,9,48).

A PA és a szervezeti acut fázisreakció  
Az eddig elm ondottak alapján elég egyértelmű, hogy a 
PA az általános biológiai törvényszerűségeknek megfe
lelően ún. szervezeti acut fázisreakciót válthat ki. Ez az 
egész szervezetet érin ti, an n ak  m inden védekező le
hetőségét magába foglalja. Ennek megfelelően je len t
keznek általános tünetek, láz, mobilizálódik a neuroen- 
docrin  rendszer, aktiválódik a haem atopoesis, az im 
m unrendszer, változások észlelhetők a cardiovascularis 
és respiratoricus rendszerben, az izom- és kötőszövet
ben, megváltozik a szervezet m etabolizm usa. D rám ai 
változások következnek be a máj m űködésében, az ún. 
acut fázisreaktansok nagyobb csoportjának termelődése 
jelentős m értékben fokozódik, kisebb csoportjáé szá
m ottevően csökken. A pancreasszövetben lokálisan 
különböző m értékű, súlyosságú, kiterjedésű gyulladás 
keletkezik. A szervezeti acut fázisreakció feladata á l
talában is, ebben az esetben is, a szervezetet ért tám adás 
elhárítás, a bekövetkezett károsodás restitutiója. A szer
vezeti elhárító válasz összességében nem  specifikus, még 
az im m unrendszer aktiválás sem tekinthető annak, de a
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1. táblázat: Az IL-6 legfontosabb ismert hatásai

Célszövet, -sejt Hatás

1. Haemopoeticus progenitor sejt multipontenciális haemopoeticus kolóniaképződés elősegítése
2. T lymphocyta IL-2 R megjelenés, IL-2 termelés indukciója, T Ly proliferáció, differenciálódás, 

T cytotoxicus Ly differenciálódás
3. B lymphocyta NK Ly-aktiváció, Ig-synthesis, myelomasejt-proliferáció, EBV fertőzött 

B Ly-proliferáció
4. Phagocytasejt myeloid leukaemia sejtvonal gátlás, macrofág differenciálódásuk indukciója
5. Megakaryocyta megakaryocyta érés stimulálása
6. Hepatocyta Acut fázisreaktáns szintézis indukció, ill. gátlás
7. Vascularis rendszer simaizomsejt-proliferáció, thrombocyta eredetű növekedési faktor indukció
8. Szívizom negatív inotropia
9. Idegsejt ACTH-szintézis indukciója, cholinerg neuronok épségének fenntartása, idegsejt 

differenciálódás
10. Csontszövet osteoclastképződés elősegítése, csont resoptio indukciója
11. Placenta trophoblast GhGT-hormonszekréció
12. Citokintermelő sejt IL-1 és TNF-alfa-termelés gátlása

T vagy B Ly-s választ m ár egyedi sejtklónok részvétele 
jellem zi (7,10,12, 21). A PA-hoz kapcsolódó szervezeti 
acut fázisreakció általános érvényű tulajdonságai mellett 
term észetesen hordoz egyedi, csak a pancreas károso
dására  vonatkoztatható sajátosságokat. Ezek a lokális 
szöveti károsodás jellegén, kiterjedésén túl a pancreas 
élettani funkcióival kapcsolatosak.

A pancreas acinaris sejtek funkciójának és szer
kezetének sérülése enzimek aktiválódásához, keringésbe 
jutásához vezet, ami lokális, valamint általános hatású. A 
bélbaktérium ok translocatió ja, esetleg toxinjainak ke
ringésbe jutása tovább módosítja m ind a szövődmények, 
m ind  a szervezeti acu t fázisreakció alakulását és akár 
dom ináns szerephez is juthat. A PA esetek 40-60%-ához 
csatlakozhat infectio (11,45).

A PA kialakulásának legkorábbi szakaszában, az aci- 
nussejt-károsodást követően, szinte azzal egy időben 
Mo/Ma és Neu-aktiváció következik be. A Mo/Ma ak
tiválódással, a phagocyta tevékenységgel együtt citokinek 
sokaságának a term elése indul be. Neuropeptidek (anti- 
és proinflam m atoricus) és lipid eredetű  m ediátorok 
(proinflam m atoricus) keletkezése hasonlóan kim u
tatható . Mo-k, de főként Neu-sejtek töm egének szöve
tekbe való jutása figyelhető meg, am it pontosan össze
hangolt citokin és kem oattrak táns hatás irányít, vezé
nyel. Az egész szervezeti acut fázisreakció beindítása és 
regulálása szempontjából meghatározó a TNF-alfa, IL-1, 
IL-6, valamint a INF-ok szerepe (8,10,45).

A fehérvérsejtek mem bránján (Mo, Neu, Ly), valamint 
az aktivált kiserek, döntően venulák endothelialis sejtjein 
adhéziós molekulák szaporodnak fel, amelyek a fehér
vérsejtek és endothelialis sejtek kapcsolódását és a fehér
vérsejteknek az endothelium on való átjutását teszik 
lehetővé. Az adhéziós molekulák egyik része ún. constitu
tionalis, másik része stimulus hatására képződött. A folya
mat többlépcsős, szigorúan kontrollált, meghatározó az en
dothelialis sejtek funkciója, amelyek a fehérvérsejtekhez 
hasonlóan termelnek citokineket, valamint kemoattrak- 
tánsokat. A fehérvérsejtek emigrációjában a selectineknek, 
(E-, L- és P-selectin), az integrineknek (beta-1 és beta-2) 
valam int az lg szupercsaládba sorolható adhéziós m o
lekuláknak egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymást kö
vető, pontosan meghatározott funkciója van. A selectinek a 
fehérvérsejteknek az endotheliumhoz való laza kötődésé
ért felelősek, a sejtek áram ló mozgását görgő jellegű

mozgás váltja fel. Az integrinek és az lg szupercsalád ad
héziós molekulái stabil kötődést hoznak létre, míg az egyéb 
adhéziós molekulák (CD31, CD44) és a kemoattraktánsok 
a transendothelialis átjutást teszik lehetővé. A kem oatt
raktánsok a sejtspecifikus adhéziós molekulákkal együtt 
teszik lehetővé a szelektív sejtfelszaporodást. A Neu-k 
legfőbb kem oattraktánsa és aktivátora az IL-8. A 
Mo/Ma-ok és Neu-k akkum ulációja gyulladt szövetben 
alapvető védekező funkciót teljesít. A sejtfelszaporodás 
mértéke lehet inadaequat, a Neu-k akkumulációja során 
felszabaduló tömeges, aktív anyagok lokális és általános 
káros hatásokat is közvetíthetnek. A Neu eredetű toxikus 
0 2 -derivátum ok és az elasztáz patológiás szerepe egy
értelm űnek látszik, az utóbbi koncentrációja a PA sú
lyosságával törvényszerű összefüggést mutat (2,19,20,22, 
38,40).

A gyulladás kezdetén a M o/Ma-ok, Neu-k, Ly-k és en
dothelialis sejtek termelte citokinek sokaságából kiem el
hető a TNF-alfa, IL-1, IL-6 (1. táblázat). Az autocrin és 
paracrin  hatáson túl ugyanis ezek a citokinek, mivel je 
lentős koncentrációban b e ju tnak  a keringésbe, „en- 
docrin”-szerű hatással is rendelkeznek. A már felsorolt 
történések közül a neuroendocrin rendszerre gyakorolt 
hatás fontosságát szükséges újból hangsúlyozni. Az em 
lített három  citokin aktiválja a hypothalamus-hypophy- 
sis-mellékvese rendszert, am ely az egész szervezeti vá
laszreakció karmestere, koordinátora (1. ábra). A m ájbe
li acut fázis reaktánsok term elésének regulációjában is 
résztvesz (7,10,21).

l.ábra: A hypothalamus-hypophysis-mellékvese rendszer 
és a citokinek kapcsolata

2143



2. táblázat: Az acut fázisreaktánsok szabályozása

Acut fázisreaktánsok:
I. csop.

Regulátor:

II. csop.

Regulátor:

Inhibitor:
III. csop.

Regulátor:

C-reaktív protein 
szérum amyloid A 
orosomucoid 
IL-6

alfa-1 -antitripszin,
alfa-1 -antikimotripszin
alfa-2-haptoglobin
haemopexin
Coeruloplasmin
fibrinogén
IL-6

IL-l-béta
albumin
transthyretin
retinolkötő-fehérj e
transferrin
IL-6

Komplementrendszer komponensek:
I. csop. C3 komponens

faktor B 
C4-kötő fehérje

II. csop. mannankötő fehérje
Cl-INH 
factor H

Regulátor: INF-gamma
Modulátorok: inzulin, inzulinszerű növekedési faktor,

hepatocyta növekedési faktor (HGF), 
fibroblast növekedési faktor (FGF),
TGF-béta

synergeticus: glucocorticoid, IL-11, leukaemia inhibitor faktor, 
oncostatin M, ciliaris neurotrophicus faktor IL-1 (?),TNF-alfa (?)

synergeticus: glucocorticoid, IL-11, leukaemia inhibitor faktor, 
oncostatin M, ciliaris neurotrophicus faktor

synergeticus: IL-6, TNF-alfa

A z  acut fázisreaktánsok PA-ban
A szervezeti acut fázisreakció kereteibe illeszkedő acut 
fázis reaktáns koncentrációváltozások vizsgálata a klini- 
kum ban  is felhasználható adatok gazdag tárházát szol
gáltatta. Az acut reaktánsok legnagyobb része glycopro
te in  és döntő m értékben a hepatocytákban term elődik 
(2. táblázat).

A korábbi osztályozás az észlelhető szérum koncen- 
tráció-em elkedéstől vagy csökkenéstől függően pozitív, 
vagy  negatív (pl. album in, tran sfe rrin ) acut fázisreak- 
tá n s t különböztetett meg. Az ún. pozitív  reaktánsok 
szérum beli élettani szintje nagyon eltérő és a szervezet 
különböző acut állapotaiban a koncentrációváltozás 
időben  és m értékben egyaránt különbözik. A legújabb 
törekvések a szintézisreguláció, valam int a patoge- 
netikai, klinikai, diagnosztikai jelentőséggel való össze
függések figyelembevétele alapján  próbálnak  meg ho
m ogénebb csoportokat alkotni. Ennek megfelelően a 
pozitív reaktánsok közül egy csoportba kerülnek pl. a C- 
reak tív  protein, szérum  am yloid A és az orosom ucoid, 
m ég egy m ásikba az a lfa-1-an titrip sz in , a lfa -1-antik i
m otripszin, alfa-2-haptoglobin és a fibrinogén. A pontos 
regulációs m echanizm us azonban  messze nem  tekint
hető  feltártnak. Az acut fázisreaktánsoknak az esetek egy 
részében jobban, más részében kevésbé ism ert, egyedi 
funkciójuk van. Ha a reak tánsok  összességére jellemző 
funkciókat akarjuk összefoglalni, akkor a következők fo
galmazhatók meg: Közreműködés a patogén ágensek fel
ism erésében és elim inációjában, a gazdaszervezetet 
fenyegető szöveti károsodások  kivédésében (főként a 
proteolyticus és toxicus C h-m etabolit-hatással szem
ben), a sérült szövetben az élettani szerkezet és funkció

helyreállításában. Leegyszerűsítve a funkció a szervezeti 
hom eostasis és integritás m egőrzésében jelölhető meg 
(3,13,25,49).

Sajátos és kissé talán nehezen érthető  m ódon, a PA- 
hoz csatlakozó acut reaktánsválasz vizsgálata messze 
hiányosabb, m int más heveny folyam at kapcsán. A hu
m án és kísérletes megfigyelések egyaránt a rra  utalnak, 
hogy a szervezeti acut fázisreakciót és ezen belül az acut 
fázisreaktáns választ vezénylő TNF-alfa, IL-1 és IL-6, 
valam int a reaktáns szérum koncentrációk alakulása 
között törvényszerű kapcsolat van. A PA súlyosságával 
összefüggést m utató m értékű, korai szérum  IL-6 szint
emelkedés figyelhető meg, amit kissé megkésve követ a 
szérum  C-reaktív protein koncentráció növekedése. Az 
eredm ények szerint a szérum IL-6 koncentráció megha
tározása koraibb és m egbízhatóbb prognosztikus té
nyező, m int a C-reaktív proteinszint vizsgálata. Hason
lóan korai és jó prognosztikus értékű a Neu aktivációt, 
léziót jelző elasztáz aktivitás növekedés mértéke. A 
Mo/Ma aktiváció és citokinterm elés időben megelőzi a 
Neu aktivációt, az időbeli különbség azonban klinikailag 
nem  számottevő. A szérum C-reaktív protein koncentrá
ció-emelkedést kissé megkésve követi az alfa-l-antitrip- 
szinszint m arkáns emelkedése és még további késéssel 
(néhány  nap) az alfa-2-m acroglobulin-koncentráció 
csökkenése. Az alfa-1-antitripszin a hum án szérum an- 
tiproteáz aktivitása legfőbb reprezentánsa, legfontosabb 
szubsztrátum ának a Neu-elasztáz tekinthető. Szérumbeli 
koncentráció jának  jelentős em elkedése tehát a felsza
badult Neu-elasztáz hatást szabályozza, gátolja. A szérum 
C3 és C4 komponensek koncentrációjának csökkenése a 
folyamat súlyosságának megfelelően jelzi a komplement -
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rendszer aktiválódását, az immunkomplexusok kelet
kezését és a fokozott felhasználódást (15 ,19 ,20 ,27 ,38 , 
45).

Szükségesnek látszik külön kitérni az alfa-2-mac- 
roglobulin funkciójára PA-ban. A humán szérumban je
lentős koncentrációban előforduló glycoproteinről van 
szó. Hiányát eddig nem írták le (kb. 15 000 szérummin
tából mi sem észleltük), ami arra utal, hogy totális hiánya 
az élettel összeegyeztethetetlen. Fő funkciójának a pro- 
teázgátlás tekinthető, karboxil-, thiol-, metal- és szerin- 
proteázokat egyaránt gátol. Bár a proteáz kallikrein fő 
élettani gátlója a Cl eszteráz inhibitor, hatását az alfa-1- 
antitripszin és az alfa-2-macroglobulin is gátolja. Az im
munregulációval és az acut fázisreakcióval való szoros 
kapcsolatára utal, hogy előfordul a Ly-membránon, 
megköt lektineket (concanavalin-A, phytohaemagglu- 
tinin), továbbá thrombocytákból eredő növekedési fak
tort és a transzformáló növekedési faktor bétát is. Az 
utóbbi talán inaktív komplexus, de a citokinekhez való 
különös affinitásának okát ma még csak találgatni tud
juk.

Lehetséges, hogy azok transzportereként funkcionál, 
de az is, hogy védi a citokineket a proteolyticus enzi
mekkel szemben. Szoros kapcsolata az acut fázisreakció
val egyértelmű annak ellenére, hogy emberben nem  
tekinthető acut fázisreaktánsnak, patkányban igen.

Szérumbeli koncentrációjának PA-ban észlelt csökke
nése fokozott felhasználódásra utal, ami antiproteáz 
hatásával hozható összefüggésbe. Az enzim-alfa-2-mac- 
roglobulin komplexusok ugyanis gyorsan eltűnnek a 
keringésből. Ez egyúttal megmagyarázza sajátos visel
kedését PA-ban, hiszen más jellegű, pl. fertőzéses eredetű 
acut fázisreakcióban szérumbeli koncentrációjának 
csökkenése nem jellemző (9,15,20,21).

Emberben és patkányban egyaránt megfigyelték, 
hogy PA esetében a pancreassejtekben ún. pancreatitis 
asszociált proteinek képződnek és ezek élettani körül
mények között nem fordulnak elő. Olyan proteinekről 
van szó, amelyek mRNS-ét klónozták és sequentiájukat 
meghatározták. A praeprotein 175 aminosavból áll, a 
proteinek a szérumba is bejutnak és koncentrációjuk 
összefüggést mutat a pancreatitis súlyosságával, annak 
hű indikátora. A sajátos biológiai jelentőségre utal, hogy 
különös affinitásuk van a bakteriális felszínhez, ezért 
„endogén antibiotikum”-ként szolgálhatnak és szerepük 
lehet a gyulladásos szövet bakteriális felülfertőzés elleni 
védelmében (24).

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha a citokinek által 
szabályozott szervezeti acut fázisreakció és ezen belül az 
akut reaktáns válasz a szervezet védelmét, a sérülés resti- 
tutióját szolgálják, miért nem eredményes az elhárító 
válasz? Talán a citokin túltermelés maga is patogén 
tényezővé válik? A vizsgálatok többsége arra utal, hogy a 
TNF-alfa, IL-1, IL-6 koncentrációk emelkedése lényege
sen nagyobb súlyos PA-ban, a multiplex szervkárosodás
sal járó esetekben. Az anti-citokinek alkalmazása dön
tően a lokális szöveti necrosist, a súlyos gyulladást gátol
ja (8 ,33,40,47). Ezen megfigyelések egyértelműen arra 
utalnak, hogy a citokintermelés és az általa vezérelt acut 
fázisreakció egyensúlya megbomlott. A dyscordantia 
lehetséges okai: 1. A citokintermelés inadaequat, túl
méretezett; 2. Az elhárító rendszer, az acut fázisreakció

bázisszervei kimerültek (elsősorban a hypothalamus-hy- 
pophysis-mellékvese rendszer és a májszövet léziójára 
kell gondolni); 3. A reguláció hibás. A lehetséges okok 
hátterében a lokális, szervi folyamat sajátosságain túl a 
betegség előtti állapot, az életkor, a felülfertőzés kiala
kulása (immundeficiencia), a hepatocyták szintetikus 
kapacitásának csökkenése, genetikailag meghatározott 
egyedi tulajdonságok állhatnak.

A több szerv károsodásával járó esetekre az endothe
lium általános, és ezzel párhuzamosan a Neu maximális 
aktiválódása, szétesése jellemző. Az eredménytelen, sőt 
kártékony szervezeti válasz számlájára írható veszteség 
nagy. A több szerv károsodásával járó esetek, amelyek 
mortalitása a 80%-ot is elérheti, előfordulási gyakorisága 
25% körül lehet (7,45).

Terápiás távlatok
Az acu t fáz isreakc ió t és rea k tán s  v á lasz t szabályozó cito k in - 
hálózat funkció já t befolyásoló, gátló  beavatkozások je len tősen  
csö k k en tik  a gyu lladásos fo ly am ato t. Ezek a m egfigyelések  
eg y ú tta l a c ito k in h á ló za t p a to g e n e tik u s  je len tő ség e  m elle tt 
szólnak. K ü lönböző  k u ta tó cso p o rto k  ada ta i b izonyítják , hogy  
az in fla m m atió s  fo lyam at g á tlá sá b a n  T N F-alfa-e llenes a n t i
testek, T N F-alfa-receptorok, IL -1 -re cep to ro k  és recep to ran ta- 
gon isták , to v á b b á  specifikus PAF in h ib ito ro k  k ísé rle te s  k ö 
rü lm ények  k ö z ö tti alkalm azása m á s-m ás  m é rték b en , de egy
a rán t eredm énnyel jár.

Az IL-10 -  egy sajátos an tiinflam m atoricus citokin -  gátolja a 
M o/M a c itok in  term elését. Á llatokon végzett k ísérle tekben  b i
zonyítani lehe te tt, hogy  IL-10 h a tá sá ra  a pancreassejt necrosis 
látványosan csökken, ugyancsak hasonló  m értékben  redukálódik  
a TNF-alfa mRNS megjelenése a pancreasszövetben (47).

IL-6 an tite s tek  gátolják  a N eu H 202-term elést. E lm életileg  
szóba kerü lhe tnek  citokin recep to rellenes antitestek , a c itok in 
há ló za t szabá lyozásában  rész t vevő , az adhézió s m o lek u lák  
fu n k c ió já t befo lyáso ló  anyagok  a lk a lm az ása  is. A te rá p iá s  
k ísérletek  em b erb en  is eredm énnyel kecsegtetnek, a b iz to n sá
gos, hatásos, széles körű  alkalm azás azonban  csak táv latokban  
rem élhető  (8 ,16 ,17 ,29 ,33 ,44 ,46 ).

A szervezeti védekező, elhárító válaszreakció típusai 
(3. táblázat)

3. táblázat: A szervezeti elhárító  reakció  típusai

Inapparens szervezeti válasz
A pparens, lokális reakció
Szervezeti acu t fázisreakció
Szervezeti k ró n ik u s  fázisreakció
Szisztém ás in flam m atoricus responsiv  sz indróm a
Sepsis, súlyos sepsis, septicus shock

A szervezeti acut fázisreakció az élő szervezet egyik 
konkrét, nem specifikus elemeket is magába foglaló vé
delmi, elhárító megnyilvánulása, amely meghatározott 
intenzitású támadás esetén alakul ki.

Kérdés azonban, hogy ez a „meghatározott inten
zitású” támadás által kiváltott szervezeti reakció hogyan 
illeszkedik a klinikumban lehetséges egyéb állapotok 
sorába.

Egy ujjhegyet ért tűszúrás, amely vérzést okoz, sérti a 
bőrszövetet, a bőr alatti kötőszövetet, a kisereket. A szerve
zet a károsodást gyorsan, oly módon szünteti meg, hogy 
sem értékelhető lokális gyulladás (hacsak fertőzés nem tár
sul hozzá), sem általános szervezeti válasz nem mutatko
zik. Szérumcitokinszint-meghatározások sem mutatnának 
értékelhető változást. A szervezeti válasz inapparens.
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Egy 2-3 cm-es vágott seb pl. a thenar területén az 
előzőeken túl, még esetleg az izomszövetet is érintheti. 
Lokális gyulladás alakul ki (tumor, rubor, calor, dolor, 
functio laesa). A lokális reakciót általános szervezeti 
válasz nem kíséri, a régióból származó vénás vérben 
citokinkoncentráció-változások nyilván kimutathatók 
lennének. A szervezeti elhárító válasz tehát apparens, 
lokális. A PA-nak is lehetnek ilyen formái.

Ha a szervezetben súlyosabb károsodás keletkezik, pl. 
erysipelas, bronchopneumonia, pancreatitis acut sejt- 
necrosissal, akkor a jelentős lokális gyulladásos folyamat 
általános szervezeti elhárító reakcióval társul. Ez a szer
vezeti acut fázisreakció. A kimenetel lehet restitutio ad 
integrum, vagy teljes sanatio nem következik be, a folya
mat krónikussá válik, vagy letális végződés. A szervezet a 
krónikus inflammatiós folyamatot is megkísérli elhárí
tani. Ezt a reakciót nem nevezhetjük acut fázisreakció
nak (contradictio in re), noha az elhárító mecha- 
nismusok aktivitása kimutatható. így pl. a szérumban az 
alfa-l-antitripszin, az orosomucoid és az alfa-2-hapto- 
globin-koncentráció mérsékelten emelkedett, a transz- 
ferrinkoncentráció jelentősen csökkent.

Ilyen körülmények között a szervezeti elhárító me- 
chanismust talán „krónikus fázis reakciónak” jelölhet
nénk.

A heveny pancreas gyulladáshoz a szervezeti általá
nos elhárító reakció során több szervet érintő funkcioná
lis és anatómiai károsodás társul. A szervezet kritikus ál
lapotba kerül. Ennek a súlyos állapotnak a jelölésére 
szolgálhat a szisztémás inflammatoricus responsiv szin
dróma. Hasonló állapot jöhet létre sepsis, endotoxin- 
aemia, polytraumatisatio kapcsán. A végzetes kimenetel 
valószínűsége nagy, a gyógyulás esélyei csekélyek. Ha a 
PA felülfertőződik és sepsis alakul ki, akkor az a septicus 
állapot súlyosságának megfelelő jegyeket hordozza (1,9, 
20,29,37,40,45,48) (3. táblázat).

A szervezeti acut fázisreakció valahogy így illeszthető 
a szervezet lehetséges védekező, elhárító reakcióinak 
sorába.

IRODALOM: 1 .A g a rw a l, N ., P itc h u m o n i, C. S.: A cute p an c rea ti
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(Jakab Lajos dr., B u d a p es t, Eötvös u. 12.1121)

Patológia határok nélkül
Az International Academ y of Pathology XXI. kongresszusa  
1996. október 20-25 ., Budapest

A patológusok legnagyobb világszervezete a Nemzetközi Patológiai Akadémia (International Academy of Pathology) 
taglétszáma meghaladja a 10 000-et. Kétévenként rendezi nemzetközi kongresszusait. Közép-Kelet-Európában el
sőként 1996. októbe r 2 0 -2 5 -e  kö zö tt B udapesten  kerül megrendezésre a soron következő XXI. nemzetközi kong
resszus. A rendezés jogának elnyerése önmagában is jelzi a magyar patológusok és a magyarországi patológia 
nemzetközi elismertségét.

A nemzetközi kongresszus lehetőséget ad a napról napra fejlődő diagnosztikus módszerek megismerésére, a tu
dományos kutatások módszereinek és eredményeinek bemutatására, összehasonlítására a modern patológia minden 
területén. A kongresszus helye lehetővé teszi, hogy számos fiatal patológus talán első ízben vehessen részt nemzetközi 
kongresszuson és találkozzon a szakma legjelesebb képviselőivel és ezáltal a szakma -  mely hiányszakma -  a hazai 
pályakezdőknek remélhetőleg vonzóbbá válik. Külön köszönettel tartozunk a magyar egészségügyi intézmények 
vezetőinek, akik megértették felkérésünket, erkölcsi és anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy 188 magyar patoló
gus vehessen részt a kongresszuson. Ez különösen annak ismeretében értékelendő, hogy hazánkban a gyakorló patoló
gus szakorvosok száma nem éri el a 300 főt.

A kongresszus kiemelkedő eseményei között említhető M artin  R o d b e ll 1994. évi orvosi Nobel-díjas előadása, 
amelynek témája a sejten belüli ill. sejtek közötti jelátadás legújabb elmélete.

A patológiai diagnosztikában igen nagy szerepet játszik a daganatok diagnosztikája. A magyar származású G eorg  
K le in , aki a stockholmi Karolinska Institutban dolgozik, az emberi daganatok többlépcsős kialakulásáról (vírustransz
formáció szerepe, onkogén aktiváció, szuppresszor gének elvesztése) tart előadást. M ich a lo p o u lo s  professzor az 
USA-ból hasonló témával, a növekedési faktorok daganatkeletkezésében játszott szerepéről beszél.

A patológia egyik leggyorsabban fejlődő területe a cytologia, mely egyszerűsége, olcsósága, pontossága miatt 
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az orvosi diagnosztikában. Ennek jövőjéről tart előadást R osen tha l professzor 
a balitmore-i Johns Hopkins Institutból.

A kongresszus jelentős és népszerű eseményei lesznek a továbbképzést szolgáló metszetszemináriumok és kurzu
sok, melyeket az adott téma jeles képviselői tartanak, hozzájárulva a diagnosztikus készség fejlesztéséhez. •

Közel 80 különböző téma szerepel a kongresszuson, melyek közül kiemelhető a lágyrész- és csonttumorok 
kérdése, a nyirokszervek rosszindulatú daganatainak és a festékes bőrdaganatoknak diagnosztikája, mely utóbbiról 
a nemzetközi hírű magyar származású K rausz Tamás tart továbbképző kurzust.

Az American Board of Pathology alelnöke B ill H a rtm a n n  S ir  C o lin  Berryve\, a brit patológia kiemelkedő 
egyéniségével együtt a patológia oktatásáról szerveznek kerekasztal-konferenciát.

Fontos és nagyon aktuális kérdés a szervátültetések patológiája, amely számos diagnosztikus, technikai, anyagi 
és morális problémát vet föl.

A kongresszus ideje alatt kiállítók, könyvkiadók mutatják be új termékeiket: műszereket, diagnosztikus finomvegy
szereket, könyveket, számítógépes programokat.

Szakmai kapcsolatok kialakítását vagy régi barátságok felújítását fogja szolgálni a vasárnap esti ünnepélyes meg
nyitót követő fogadás a Budapest Kongresszusi Központban, a szerda esti fogadás a Nemzeti Galériában és a 
csütörtöki bankett a Hilton Szállóban.

A kongresszus mottója „Patológia határok nélkül” szakmai szempontból megalapozott, e cél eléréséhez a bu
dapesti kongresszus is hozzájárul. A kongresszus mintegy 1700 résztvevője a szervezett kurzusok mellett 853 
előadást jelentett be, mind az öt földrészt képviseli, és a nagyszámú közép-kelet-európai résztvevőnek lehetőséget 
biztosít a nemzetközi élvonallal való találkozásra. A szervezőbizottság szeretné, hogy a kongresszus ne csak a pa
tológia, hanem az egész magyar orvostudomány kiemelkedő eseménye lenne.

Szeretettel várunk minden érdeklődő kollégát és lehetőséget biztosítunk napijegy vételére is. Ezzel kapcsolatban 
a további információt az alábbi címen, ill. telefonon lehet kérni: Semmelweis OTE II. sz. Pathologiai Intézet 1091 
Budapest, Üllői út. 93. Tel/Fax: 215-6921.

K á d á r A nna  dr. 
a kongresszus  e lnöke
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Doxium® mg tabletta 
Doxium® ü ®  mg kapszula
A calcium dobesilat a kóros kapillárisfal funkciók (megnövekedett permeabilitás és 
csökkent rezisztencia) szabályozása révén hat. Gátolja a  kollagénrostok lebomlását, 
csökkenti a  vér és a plazma hyperviscositását, ezáltal javítja a véráramlást és a 
szövetek vérellátását. A calcium dobesilat indirekt módon fokozza a nyirokáramlást, 
így csökkenti az oedemát. Mindezen tulajdonságai révén eredményesen alkalmaz
ható kapilláris dysfunctiók kezelésére, függetlenül attól, hogy azok funkcionális 
eredetűek vagy alkati, illetve szerzett anyagcserezavarok következményei.

HATÓANYAG:
250 mg calcium dobesylicum tablettánként, ill. 500 mg calcium dobesylicum 
kapszulánként.

JAVALLATOK:
Microangiopathiák, különösen retinopathia diabetica. Krónikus vénás insufficientia 
valamennyi formája, amely fájdalommal, görcsökkel és paraesthesiával jár, primer 

I varicositas és terhességi visszeresség, lábszárfekély, éjszakai lábikragörcs, bokatáji 
J duzzanat.
I Adjuvánsként felületi thrombophlebitis, postthromboticus syndroma, oedema, s ta 

sis dermatosis, artériás és vénás eredetű keringési elégtelenség, mikrocirkulációs 
zavarok, aranyeres panaszok.

ELLENJAVALLATOK: Nem ismertek.

ADAGOLÁS:

Mikroangiopátiában: A betegség krónikus jellegéből eredően egyéni beállítás 
javasolt. Retinophathia diabetica esetén a  kezelést megszakítás nélkül kell folytatni 
mindaddig, amíg kifejezett klinikai javulás nem észlelhető, de legalább 12 hónapig. 
Ezután a  kezelés 1 -2 hónapig m egszakítható, majd az orvos javaslatára ismét 
folytatható.

Kezdő teráp ia  felnőtteknek: A betegség súlyosságától függően - különösen 
korai proliferativ retinopathia diabetica, hyperviscositás vagy a thrombociták hyper- 
aggregációja esetén - naponta 1,5-2 g (3-4-szer 2 tabletta vagy 1 kapszula) adható, 
mintegy 3 hónapig.

Fenntartó kezelés: Napi adagja felnőtteknek 1 g (3-4-szer 1 tabletta vagy 
2-szer 1 kapszula).

Vénás insuffic ientiában: Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3 -4-szer 
1 tabletta vagy 2-szer 1 kapszula. A kezelés a betegség jellegétől függően szükség 
esetén több hónapra is meghosszabbítható.

Gyermekek: A felnőtt adag felét kapják.

MELLÉKHATÁSOK: A Doxium általában jól tolerálható, függetlenül a  kezelés 
időtartamától. Gasztrointesztinális panaszok, hányinger, hasmenés, bőrkiütés ritkán 
előfordulhatnak, de nem teszik szükségessé a  kezelés felfüggesztését.

FIGYELMEZTETÉS: Az általános klinikai gyakorlatnak megfelelően a  terhesség 
első három hónapjában adása nem javasolt. Igen kis mennyiségben kiválasztódik 
az anyatejben.

CSOMAGOLÁS: 20 tabletta (250 mg), 30 kapszula (500 mg)

B I O G A L  G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R  R T
F a r m a m a r k e t i n g  é s  I n f o r m á c i ó s  O s z t á l y  
4042 Debrecen,  Pallagi  út 13. Tel/Fax: 52/413-761

Doxiproct® kenőcs 30 g
A kalcium dobezilát egyrészt a  kapillárisok falára gyakorolt hatása révén helyre 
lítja a  csökkent kapilláris-rezisztenciát és normalizálja a  kórosan megnöveket 
permeabilitást, másrészt befolyásolja a  gyulladásos folyamat egyes reakcióit. 
Antithrombotikus hatással Is rendelkezik.
Fájdalomcsillapító hatásához hozzájárul a  készítményben levő lidokain. A Doxipr 
gyulladáscsökkentő hatású, emellett csökkenti a vézést, a  savós váladékozást; 
gyorsan enyhíti a gyulladásos tüneteket.

HATÓANYAG: 1,2 g calcium dobesylicum, 0,6 g lidocainium chloratum 3 
propilénglikol tartalmú kenőcsben.

JAVALLATOK: Nodi haemorrhoidales externi et interni, pruritus ani, anitis, p 
anitis, cryptitis, papillitis, acut haemorrhoidalis thrombosis, fissura ani, hae 
orrhoidectomia esetén pre- és postoperativ kezelésre.

ELLEN JAVALLATOK: A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékenység.

ADAGOLÁS: Naponta többször, lehetőleg székelés és ülőfürdő után kell a 
bél környékét bekenni.
Belső aranyér esetén a  tubusra csavart műanyag feltétet mélyen fel kell hely 
a  végbélbe. Kihúzás közben végig gyengén össze kell nyomni a tubust. A t i  
tartalma előírásszerű alkalmazás esetén  10 alkalomra elegendő.
A kezelés átlagos időtratama 4 -5  nap.

MELLÉKHATÁSOK: Kivételes esetben égő érzés jelentkezhet.

CSOMAGOLÁS: 1 tubus (30 g)

Doxivenil® gél 40 g és 100
A kalcium dobezilát egyrészt a kapillárisok falára gyakorolt hatása révén hely 
lítja a  csökkent kapilláris rezisztenciát és normalizálja a  kórosan megnöveke 
perm eabilitást, m ásrészt befolyásolja a gyulladásos folyamat egyes reakr 
Antithrombotikus hatással is rendelkezik.
A kálium-hidrodextránszulfát egy szintetikus heparinoid, melynek gyulladásé 
kentő és antithrombotikus hatása van.

HATÓANYAG: 0.8 g, illetve 2 g calcium dobesylicum, 0.8 g illetve 2 g ke 
hydrodextranum sulphuricum 40  g illetve 100 g gélben. Tartósítószerként nátr 
formaldehid hidrogénszulfitot tartalmaz.

JAVALLATOK: Chronikus vénás insufficientia: nehéz láb syndroma, ún. fi 
más variocosus vénák. Felületes thrombophlebitis, postthrombotikus syndr 
Postoperativ gyulladások: visszérműtét vagy sclerotherapia után; iv. injekciót 
infúziót követő vénás induratio esetén. Posttraumás gyulladások: vérömleny, fi 
ínszalagszakadás, zúzódások.

ELLENJAVALLATOK: A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékenység.

ADAGOLÁS: Naponta 2-3 alkalommal a  kezelendő bőrfelületre kenni, és 
szítmény teljes felszívódásáig masszírozni.

MELLÉKHATÁSOK: Nem ismertek. CSOMAGOLÁS: 1 tubus(40 g és 1C
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A REHABILITÁCIÓ KÉRDÉSEI

A lázas állapotok jelentősége gerincvelői sérültek 
rehabilitációjában
Békési Mária dr.
O rszágos O rvosi Rehabilitációs In téze t Paraplegia O sztály  (osztályvezető főorvos: K ertész Györgyi dr.)*

A lázas állapotok klinikai ellátása (megelőzés, differen
ciáldiagnózis, terápia, anyagi vonatkozások) minden
napos gondot jelent a gerincvelői sérültek orvosi re
habilitációjában. Lázas periódusok végigkísérik a tetra- 
vagy paraplegiás fogyatékos embert az akut trauma
tológiai szaktól a rehabilitáción keresztül szinte életük 
végéig. Célszerű először m indig urológiai infekcióra 
gondolni, ismerve a sphincterfunkció zavarait és a 
katéterezések szükségességét. A másik kórképcsalád: a 
decubitusok és a sipolyok, melyek sokszor mély szöve
tekbe penetrálva, sőt ízületbe terjedve sepsis forrá
saként szerepelnek. Gátolják a mobilizációt, a későbbi 
életévekben is rontják az életminőséget. Igen nagy 
fontosságú a háziorvos felvilágosító és gondozó mun
kája. A láz hátterében ritkán posztoperatív szövődmény 
is előfordul, de gyakoribbak a légúti komplikációk, 
főképp tetraplegiás sérülteken. Utóbbiak a restrictiv 
ventilációs zavarral és az átmeneti vagy végleges tra- 
cheakanüllel hozhatók összefüggésbe. Irodalmi ada
tokkal összhangban tárgyalja a szerző egyéves anyagát, 
rámutatva az egészségügyi, szakmai, de azon túlmutató 
nehézségekre is. Utal a nosocom ialis fertőzések nagy 
számára, elkerülhetőségére. Egy-egy kiemelt eset kap
csán a rehabilitációt végző szakorvos körültekintő gon
dosságára szeretné felhívni a figyelmet.

K u lcssza va k:  paraplegia, rehabilitáció , lázas állapot

Im portan ce o f  fever in  reh ab ilita tion  o f  p a tien ts w ith  
sp in a l cord in ju ries . The management of febrile condi
tions (differential diagnosis, therapy, prevention, re
sources) involves problems the rehabilitation of spinal 
cord injured patients has to face every day. Febrile pe
riods accompany the entire life of the tetra or para
plegics from the acute traumatological stage through 
the rehabilitation till almost the end of their lives. It is 
reasonable to suspect urogenital infections in the first 
place, knowing the disorders o f sphincter functions 
and the necessity of catheterisation. The other group of 
pathologies includes the bedsores and even into joints, 
may be the sources of septicaemia. They interfere with 
mobilisation and cause deterioration in the quality of 
life even in later years. The information and care pro
vided by the family doctor are highly important in this 
respect. Although infrequently there maybe postopera
tive complications in the background of the fevers, yet 
especially in tetraplegics respiratory complications are 
more common and can be correlated with the restric
tive ventillation and trachea cannula implantation. 
Author presents a one-year material in the light of pub
lished evidence, pointing out the health professional 
and even more far reaching difficulties, with special re
ference to the large numbers and avoidability of noso
comial infections. Attention is called to the thorough
ness and commitment the specialist in medical rehabili
tation has to exercise in connection with individual, 
special cases in his or her actions.

K e y  w ords: p a ra p leg ia , reh ab ilita tio n , m a n ag e m en t o f  fever 
conditions

Dolgozatommal az volt a célom, hogy irodalmi és egy
éves saját anyag tükrében áttekintsem azokat a nehéz
ségeket, melyek a gerincvelői sérültek korai és késői re
habilitációjában, közvetve tehát az egész tetra-, ill. para- 
pleg állapot, láz kapcsán adódnak. Közös gondolkodással 
szeretném ráirányítani a figyelmet bizonyos megoldási 
lehetőségekre, melyek sokszor az egészségügyön is túl
mutatnak.

*Új munkahely: Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Rehabilitációs 
Osztálya

Anyag és módszer

1994-ben 229 be teg e t kezeltünk az O rszágos O rvosi R ehabili
tác ió s In téze t P arap leg ia  O sztályán . B etegeink  ré sz b e n  friss 
sé rü ltek , ré sz b e n  évek ó ta  te tra -  vagy  p a ra p leg iá s  fo g y a
tékosok. U tó b b iak  közül sokukat lázas á llapo t k iv izsgá lása és 
kezelése céljából ve ttük  fel újra.

A s ta tisz tik a i ad a to k a t a k ó r la p o k  átnézésével á llíto tta m  
össze.

A lázas b e teg e k  átlagos áp o lás i ideje: 71,8 n a p  vo lt, m ely  
köze l 20 n a p p a l h a la d ta  m eg o sz tá ly u n k  b e teg e in ek  á tlagos 
ápolási idejét. A páciensek  28,8% -ának, azaz 66 b e teg n ek  volt 
láza az észle lési idő  ala tt. A 46 p a ra p le g iá s  sé rü lt á tlag  14,6
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napig, a 20 tetrapleg pedig átlag 16 napig volt lázas. A legtöbb 
lázas napot (38) egy tetraplegiás fiatalembernél észleltük. 
Korátlag: 37 év. Pontosan 30 beteg volt 30 év alatti. 55 páciens 
volt baleseti sérült és 11 a más okból bénult (tumor 4, gyulladá
sos 2, vascularis eredetű 5).

1. táblázat: A láz leggyakoribb okai gerincvelősérültekben

Húgyúti fertőzés 
Decubitus 
Légúti fertőzés
Csont-, ízületi és lágyrész-fertőzés 
Egyéb

2. táblázat: Húgyúti fertőzés: 35 eset megoszlása betegeink 
között

Előfordulás Esetszám

önmagában 14
Decubitussal 8
Légúti fertőzéssel 1
ízületi fertőzéssel 1
3 együtt 9
4 együtt 2

3. táblázat: Decubitus: 31 eset megoszlása betegeink között

Előfordulás Esetszám

Önmagában 17
Húgyúti fertőzéssel 8
Légúti fertőzéssel 1
ízületi fertőzéssel 1
3 együtt 2
4 együtt 2

Eredmények

A láz leggyakoribb okait az 1. táblázatban tüntettük fel. 
Irodalmi adatokkal egyezően, a decubitus és az urogeni
talis infekció vezet az etiológiában. Eseteink fele. A 2., 3.,
4. és 5. táblázat eseteink etiológiai megoszlását és a fer
tőzések társulását mutatja. Az egyéb okok közt hasi 
kórképek, thrombophlebitis, vénakanül körüli gyul
ladás, ritkán egyéb szöveti beszűrődés szerepelt 10 eset
ben. Hat betegünk septicus állapotban volt, a sepsisfor- 
rást az urogenitális tractusban és/vagy mély szövetekbe 
penetrált, nemegyszer az ízületbe tört decubitusban talál
tuk meg. Sokszor ránk hárul a diagnosztika is. A szoká
sos kémiai, bakteriológiai vizsgálatokon túlmenően ult
rahang, izotóp, CT, MRI, különböző endoscopos vizsgála

tokat kell végeztetnünk, számolva ezek magas költségki
hatásával is. A vizelet bakteriológiai vizsgálata során 
gyakran enterococcusok, pseudomonas, nőknél E. coli 
bizonyultak kórokozónak. A haemoculturával igazolt 4 
staphylococcus sepsisben III. és IV. generációs cephalo- 
sporinok adására kényszerültünk.

4. táblázat: Légúti fertőzés: 9 eset megoszlása betegeink között

Előfordulás Esetszám

Önmagában 1
Decubitussal 1
Húgyúti fertőzéssel 1
2 együtt 4
3 együtt 2

5. táblázat: Csont-, ízületi, szöveti gennyedés: 9 eset megoszlása 
betegeink között

Előfordulás Esetszám

önmagában 1
Decubitussal 1
Húgyúti fertőzéssel 1
2 együtt 4
3 együtt 2

Travlos és mtsai a liquorvételt a sepsiskivizsgálás 
részének tekintik (14).

Komplex terápiánk keretében törekszünk a tenyésztéssel 
identifikált kórokozó érzékenységének megfelelő antibioti
kumok adására. Intézetünk számítógépes feldolgozása 
alapján 1994-ben 294 antibiotikus kúrát adtunk. Ezek meg
oszlását mutatja 6. táblázatunk. A nosocomialis infekciók 
statisztikai követését 1994-ben kezdte meg intézetünk. Bár a 
dolgozat megírásakor végleges következtetések nem von
hatók le, annyi bizonyos, hogy a húgyúti és decubitus erede
tű fertőzések kb. felére csökkenthetők szakszerű ápolással.

Elbocsátási helyzet: 1 beteget elveszítettünk tüdő
embólia miatt, 39 javultan távozott, 24-et más kórházba 
helyeztünk át az elsődleges ellátás szövődményeinek el
hárítása céljából, vagy uralhatatlan sepsis miatt a László 
Kórház Infectologiai Osztályára, 2 betegünk a vizsgált 
periódus végén is osztályunkon feküdt.

Megbeszélés

A szervezet hőháztartását elsősorban a hypothalamus 
szabályozza. A Th6 feletti gerincvelő-sérülés következté
ben megszakad az idegi összeköttetés a hőszabályozó

6. táblázat: Antibiotikus kezelési periódusok száma és megoszlása a Paraplegia Rehabilitációs Osztályon 1994-ben

Betegség megnevezése Kezelési periódusok száma Előfordulási arány (%)

Nyaki gerincoszlop zárt törése gerincvelő-sérüléssel 80 27,21
Háti gerincoszlop zárt törése gerincvelő-sérüléssel 
Ágyéki gerincoszlop zárt törése gerincvelő-sérüléssel

63 21,43
18 6,12

A gerincvelő sérülésének késői hatása 72 24,49
Egyéb 61 20,75
összesen 294 100,00
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központ és az effektor mechanizmusok között. Ennek 
következményeként a lázas reakciók hiányát várnánk, 
azonban a klinikai gyakorlatban paraplegia fennállása 
esetén is kórjelző értékű a láz.

Para- és tetraplégiás betegeink között mégsem  
tudtunk lényeges különbséget kimutatni lázas állapotuk 
jellegzetességeit illetően, aminek okát abban látjuk, hogy 
paraplégiás betegeink jelentős részét éppen lázas állapo
tuk miatt vettük fel, műtéti kezelés céljából.

Általánosan észlelt jelenség, hogy cervicalis gerincvelői 
sérülést követően gyakrabban alakul ki láz, ami magasabb 
és hosszabb ideig tart, mint a háti és ágyéki gerincvelői 
sérültek esetében. Ennek okai elsősorban a betegség 
lényegéből adódó hosszabb és komplikáltabb akut szak 
(tehát a rehabilitációs intézménybe való kerülés előtti per
iódus), a minden esetben szükséges katéterezés, a gyakori 
decubitusok, az elégtelen táplálkozás, immundeficit, a 
hosszú kórházi kezeléssel kapcsolatos iatrogen, polire- 
zisztens baktériumtörzsekkel való fertőződés stb.

Mindezek figyelembevételével a gerincvelői sérültek 
otthoni ápolása során is igen nagy figyelmet kell fordí
tani a vizelet rendszeres ellenőrzésére, a bőr gondos 
védelmére, a körömtoilette-re, a légúti fertőzések és az 
esetleges kőképződés időben történő felismerésére 
(tüdőszűrés, ultrahangvizsgálat). Rendkívül fontos tehát 
az alapellátást végző háziorvosok, és egyéb szakorvosok 
gondozó munkája a szövődmények korai felismerésében 
és szakszerű ellátásában.

A friss sérültek a laesio magasságától, complet v. in- 
complet voltától függően többnyire decubitussal és ál
landó katéterrel kerülnek rehabilitációs intézménybe. Az 
akut ellátás színhelyén rendszerint már részesültek -  
legtöbbször kombinált és váltott -  antibiotikus kezelés
ben. Az ismételt és/vagy tartós antibiotikus kezelésnek 3 
veszélye van: 1. dysbacteriosis, néha pseudomembra- 
nosus colitis fellépése, 2. antibiotikum rezisztencia 
kialakulása, sokszor keresztezett módon, amely az egész 
életre szóló parapleg életmód intercurrens fertőzéseinek 
kezelését jelentősen megnehezíti; 3. kórházi törzsek  
kialakulása, ami nemcsak az új betegeket veszélyezteti és 
igen nagy a költségkihatása, hanem interhospitalisan 
nosocomialis infekciók állandó forrása is.

Nem elég a lázat gyógyszerrel, sz. e. sebészeti úton 
kezelni, gondot kell fordítani a már említett általános 
tünetekre is (transzfúzió, fehérjepótlás, diabetes, vérnyo
más, ionháztartás kezelése, cardialis támogatás stb.).

Az akut szak korai rehabilitációját illetően az utóbbi 
időben érdemi fejlődést jelentenek a légágy, vízágy hasz
nálata, a testhelyzet gyakori változtatása és a betegforgatás, 
intermittáló katéterezés, suprapubicus szilikonkatéter 
bevezetése stb., bár ezek még korántsem általánosak.

Húgyúti fertőzések
Az alsó húgyúti lázas fertőzéseket célzott antibiotikum  
szisztémás adása mellett lokálisan átmosásokkal, instillá- 
lással kezelhetjük. Fontos a folyadékfelvétel gondos sza
bályozása is. Antibiotikumot kell adnunk pyuria esetén a 
korai rehabilitációs szakban még akkor is, ha láz nem je
lentkezik, a hólyag automatizmus kialakítása érdekében -  
ahogy erre Kertész már 1992-ben rámutatott (6).

Mind a kórházi szakban, mind az otthoni ápolás 
során az intermittáló katéteres kezelés széles körben

elfogadott (2). Bennett és m tsai szerint (1) férfiaknál 
0,68%-ban fordul elő fertőzés, ami jónak mondható. 
Nőknél ez a szám magasabb, ami a végbél közelségével, a 
széklet kontaminációval magyarázható. Férfiaknál az E. 
coli 18%-ban, nőknél 53%-ban volt kórokozó.

Perkash és mtsa 50 sérült megfigyelését végezte az in
termittáló katéterezés során bekövetkező urogenitalis in
fekciók szempontjából 3 hónaptól 6,5 évig terjedő időszak
ban (10). Eredményeik szerint a katéterezések 86%-ában 
jelent meg szignifikáns bakteriuria (10 000/ml kolóni
aszám), de csak nyolc beteg esetében lépett fel magas láz. 
Az immunháztartás zavara és a már említett gyakori 
megelőző, többszöri antibiotikus kezelések miatt ritkáb
ban előforduló kórokozókra is gondolni kell. Sandin és 
mtsai candida albicans okozta, obstructióval járó gennyes 
pyelonephritis esetét ismertették (11). Osztályunkon egy 
fiatal sérült férfi hosszas lázas állapota hátterében igazoló
dott ascendáló pyelonephritisből peripelvicus tályog, amit 
UH-vezérelt drainezéssel sikerült megoldani.

A gyógyszeres prevencióról megoszlanak a vélemé
nyek. A relapszusok kialakulásában a bakteriális felülfer- 
tőződések szerepe kétséges (5).

Intézetünkben az intermittáló katéterezés gyakorlatát 
folytatjuk, igyekszünk betegeinkkel elfogadtatni és meg
tanítani számukra a steril önkatéterezést. Az egyszer- 
használatos katéterek szélesebb körű elérhetősége és ala
csonyabb ára előrelépést jelenthet majd.

Decubitusok
A felfekvések elleni állandó tevékenység mindennapos 
feladatunk. A probléma élő és komplex (15). Meg kell győz
nünk pácienseinket a hason fekvés szükségességéről. A con- 
tracturák miatt a végtagot szivacspárnákkal megfelelően 
polcolni kell. A decubitusokat lokálisan -  konzervatívan 
és/vagy sebészileg -  kezeljük, antibiotikumot csak akkor 
adunk, ha magas lázzal járó mély seb vagy sipoly van. A szö
vetekbe penetráló antibiotikumok drágák, a lokális kezelés
re ajánlott nedvszívó, sarjadzást elősegítő, esetleg antibio
tikummal átitatott steril lapok és szivacsok ára igen magas.

Alapvető fontosságú, hogy a hazabocsátott fogya
tékos ember naponta átnézze a veszélyeztetett bőr
felületeket (tükörből), a kezdődő decubitusokat teher
mentesítse, a váladékozókat desinficiálja, sterilen kötöz
ze (semmiféle kenőcsöt nem ajánlunk). Magas lázzal járó 
decubitusnál periostitis vagy osteomyelitis gyanúja 
merül fel, mely már kórházba való.

Csont-, ízületi és szöveti gennyedések 
Szinte a legijesztőbb és legnagyobb ráfordítást igénylő 
komplikációk (7). Hónapokig tartó antibiotikus és/vagy 
sebészi kezelést igényelnek.

Egy fiatal te trap le g  sé rü lt b e teg e n  konzerva tív  te rá p iáv a l 
dacoló, csípőízületbe tö r t decu b itu s  m ia tt alsó végtagi exarti- 
cu latió t kellett végeznünk. 1995-ben m ár 2 újabb betegünknél 
kényszerü ltünk  hasonló  ok m ia tt m agas am putációra.

M eglepő esete t ész le ltü n k  egy  év tizedek  ó ta  p a ra p le g  
férfinál. H asfali tályog a lak u lt k i, am ely  k o n ze rv a tív  te rá p ia  
hatásá ra  nem  javult. M űtét so rán  idegentestet, filctoll kupak já t 
ta lá lták  az abscessus m élyén, m ely  v. s. az érzéketlen  k ö ld ö k 
gyű rűn  át ágyazódott fokozatosan egyre mélyebbre.

Egy fiatal lánybetegünknél a  trach ea  kanü l okozott decubi- 
tu s t az oesophagusban . Szívásnál étel je len t meg a szívócsőben, 
az a lim entaris eredetű  gyulladás súlyos lefolyású nyaki tályogot 
okozott.
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A légzőrendszer fertőződései
Jackson és Groomes 5 éves anyagukat feldolgozva, a légúti 
komplikációkat 67%-os gyakoriságúnak találták (4). A 
szövődmények száma és időtartama a gerincvelő lézió 
magasságával volt szignifikáns kapcsolatban, és értelem
szerűen a C l-4  csoportban volt a legmagasabb.

Más az akut és más a rehabilitációs szak szövődmé
nyeinek megoszlása, fellépési és gyógyulási ideje, prog
nosztikája. Az akut szakban légzési elégtelenség, atelecta- 
sia, ptx fordul elő leggyakrabban, később tracheobronchi
tis, bronchospasmus, pneumonia, tüdőembolia, pleuritis, 
melyek a láz mellett rontják az általános állapotot, csök
kentik a terhelhetőséget, kitolják a mobilizálhatóság idejét.

Osztályunkra csak már rendezett légzéssel, ill. jól 
funkcionáló tracheakanüllel kerülhetnének a bénultak, 
de ez koránt sincs így.

N em  egy sérültnél a m ár k o ráb b a n  eltávolíto tt k an ü lt súlyos 
hypoxia, hypercapnia m iatt m á r az átvéte l nap ján  vissza kellett 
helyeznünk . Egy fiatal férfi e se tü n k e t em lítem  meg, ak it m e ll
k as i folyadékgyülem m el v e ttü n k  át. K ét ízben , összesen  1500 
m l gennyes exsudatum ot b o c sá to ttu n k  le.

Megmagyarázhatatlan lázak hátterében multiplex 
tüdőembolisatióra is gondolni kell.

Stallman a ventilatiós-perfusiós szcintigráfiás vizs
gálat elvégzését akkor is javasolja, ha a perifériás throm- 
bosisnak nincsenek látható jelei (13). A pneumoniák dif
ferenciáldiagnózisában ritkább kórokozókra is gondolni 
kell (pl. mycoplasma).

N éha kü lönös okú lázas á llap o to k ra  derü l fény. M a n d e a c  és 
m ts a i  13 éves fiú esetét ism erte tik  (9), ak inél a k o ráb b an  igen 
n ag y  d ó z isb an  ad o tt (200 m g /n a p )  B aclofent m e llé k h a tá so k  
m ia tt  e lh ag y ták . A spasm us fo k o zó d á sáv a l együ tt láz  is fel
lépett. Felvetették a h iperm etabo lizm us esetleges etio lóg iai sze
repét.

Következtetések

1. A gerincvelői sérültek lázas állapotának hátterében 
gyakran több ok áll.

2. Körültekintő gondosság szükséges a teljes egészség- 
ügyi team részéről mind a diagnosztikában, a terápiá
ban, mind pedig a rehabilitációban.

3. A másodlagos prevenció kihat az akut szaktól a 
tetra- vagy paraplegiás fogyatékos ember egész életére, 
és befolyásolja az egészségügyi szellemi, szem élyi és 
anyagi ráfordításokat is.

4. A megelőzés olcsóbb, mint a kezelés.

IRODALOM: 1. B e n n e tt ,  C. /., Y uong , M . N ., D a r r in g to n ,  H.: 
D iffe rences in  u r in a ry  tr a c t  in fec tio n s in  m a le  a n d  fem ale 
sp in a l c o rd  in ju ry  p a tien ts  o n  in te rm itte n t c a th e te r iz a tio n . 
P arap leg ia . 1995, 33, 69-72 . -  2. C h a r b o n n e a u -S m ith  R .: N o
to u ch  c a th e te r iz a tio n  a n d  in fec tion  ra tes in  a se lec t co rd  in 
ju red  p o pu la tion . Rehabil. N urs. Sep-Okt., 1993 ,18, 296-299. -
3. C ohn, J. R ., D itu n n o , J. E :  The role o f  allergen im m u n o th erap y  
in  th e  re sp ira to ry  com plications o f  q u ad rip leg ia . A rch. Phys. 
M ed. R ehabil., 1992,73, 101-103. -  4. Jackson , A . B., G room es, T. 
E.: Incidence o f  resp ira to ry  com plications follow ing sp ina l cord 
injury. A rch. Phys. Med. Rehabil., 1994,75, 270-275. -  5. K a tz , P. 
G., G reen ste in , A ., M id h a , M .: P rostatic  fluid analysis in  spinal 
co rd  in ju re d  pa tien ts  w ith  rec u rren t u r in a ry  tra c t in fections. 
U rology., 1994 ,43, 792-796. -  6. K ertész, Gy.: A lázas á llapo tok  
d ia g n o sz tik u s  és anyagi von za ta i p a ra p leg  reh a b ilitá c ió b an  
1992. A M agyar R ehab ilitációs T ársaság  V án d o rg y ű lé sén  el
han g zo tt előadás. -  7. K ertész, Gy.: G erincvelősérüléshez tá rsu ló  
decu b itu so k  szövődm ényeként k ialakuló  p u ru len s  cs íp ő a r th r i
tisek  kezelésével szerzett tapasz talata ink . R ehabilitáció , 1994,4 , 
205. -  8. M a c k o w ia k , P. A .:  Fever Basic M echan ism s a n d  M a
nagem ent. M onographia. Raven Press, New York. -  9. M a n d e a c , 
B. R ., H u r v i tz ,  E. A ., N elson , V. S.: H yperthe rm ia  associa ted  w ith  
baclofen w ithdraw al and  increased  spasticity. A rch. Phys. Med. 
Rehabil., 1 9 93 ,74 ,96 -97 ,- \0 .P e r k a s h ,I . ,  G iroux , J.: C lean in te r
m it te n t c a th e te r iz a tio n  in  sp ina l co rd  in ju ry  p a tie n ts : a fo l
low up s tu d y  J. U rol., 1 9 9 3 ,149, 1068-1071. -  11. S a n d in , K. J., 
L igh t, J. K., H o lzm a n , M .: C andida pyelonephritis  com plicating 
trau m atic  C5 quadrip legia , Arch. Phys. M ed. Rehabil., 1991, 72, 
234-236. -  12. S c h m id t, K. D., C han , C. W.: T h e rm o reg u la tio n  
an d  fever in  n o rm al persons and  in those w ith  sp ina l co rd  in 
ju ries . M ayo Clin. Proc., 1992,67, 469-475. -  13. S ta llm a n , J. S., 
A is e n , P. S., A is e n , M . L.: P u lm o n ary  em b o lism  p re se n tin g  as 
fever in  sp ina l cord  in ju ry  patien ts. J. Am. P arap leg ia Soc., 1993, 
16, 157-159 . -  14. Travlos, A ., A n to n ,  H . A ., W in g , P. C.: 
C e re b ro sp in a l flu id  cell c o u n t fo llow ing  sp in a l c o rd  in ju ry  
A rch. Phys. Med. Rehabil., 1994, 75, 293-296. -  15. Vohra, R. K ,  
M cC o llu m , C. N .: D ecubitus. B. M. J. (m agyar k iadás).
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RITKA KÓRKÉPEK

A nyirokcsomó myofibroblastomája

Vajda Katalin dr. és Ecsedy Gábor dr.1
Sebészeti O sztály (osztályvezető főorvos: Kausz István d r .)1
Szent Rókus K órház, B udapestPatológiai O sztály (osztályvezető főorvos: K onyár Éva dr.)

A szerzők 53 éves nő nyirokcsomó myofibroblastoma 
esetét ismertetik, mely a nyirokcsomók jóindulatú me- 
senchy malis tumora. A daganatot 6 évvel ezelőtt írták le 
először, magyar nyelvű közlésről nincs tudomásuk. 
A tumorra jellemző a csaknem kizárólagos inguinalis 
lokalizáció és a benignus kórlefolyás. Szövettani képét 
orsósejtes kötegek uralják, melyek magjai palisad ál
lásúak, köztük haemosiderin és vérzések jelennek meg. 
Az orsósejtek actinnal és vimentinnel adtak pozitív 
reakciót és az elektronmikroszkópos vizsgálat ered
ménye is megerősítette myofibroblast eredetüket. A da
ganatban igen gyakran megjelenő amianthoid rostokat 
esetünkben csak elvétve észleltük. Ennek a tumornak 
az ismerete igen fontos a nyirokcsomókban megjelenő 
egyéb primer és szekunder mesenchymalis tumorok 
differenciáldiagnosztikája szempontjából, melyek kö
zül a legfontosabb a Kaposi-sarcomától való elkülö
nítés.

K u lcssza va k:  ny irokcsom ó , orsósejtes tum or, m yofibroblast, 
am ian tho id  ro stok

Intranodal myofibroblastoma. We report a case of in
tranodal myofibroblastoma occurring in a lymph node 
of the left inguinal region of a 53 years old female. This 
tumor was first described 6 years ago and has not been 
yet documented in the Hungarian literature. This rare 
benign mesenchymal neoplasm of the lymphnode oc
curs almost exclusively in the inguinal region. H is
tologically the tumor is characterized by interlacing 
fascicles of spindle cells which show nuclear palisading 
and the presence of hemorrhage. Immunohistoche- 
mically, the tumor cells were positive for actin and vi- 
mentin. Electronmicroscopic investigation dem on
strated features characteristic for myofibroblastic ori
gin. Characteristic amianthoid structures were occasio
nally present. It is important to distinguish this tumor 
entity of other primary or secondary mesenchymal 
neoplasms of lymph nodes including nodal involve
ment of Kaposi’s sarcoma, a lesion it may closely resem
ble.

K e y  w ords:  lym ph  nodes , sp in d le  cell tu m o r, m yofibroblast, 
am ian tho id  fibers

A nyirokcsomók mesenchymalis daganatai rendkívül 
ritkák. Ezek általában ér eredetű daganatok, melyek kö
zül a Kaposi-sarcoma a leggyakoribb. 1989-ben három 
közlemény jelent meg gyakorlatilag egy időben, melyek 
mindegyike ugyanazt a benignus mesenchymalis nyi
rokcsomó-daganatot írta le (7,13,15). A tumort orsósej
tek burjánzása, úgynevezett amianthoid (azbesztszerű) 
rostok megjelenése, illetve vérzések jellemzik, kórle
folyása benignus. Az első közlések szerint kizárólag in- 
guinalisan jelenik meg, azóta azonban submandibularis 
(1,6) lokalizációt is leírtak. Az elváltozás ismerete azért 
fontos, hogy ezt a jóindulatú folyamatot az áttéti ma
lignus mesenchymalis tumoroktól és a nyirokcsomókra 
lokalizált Kaposi-sarcomától elkülöníthessük. Jelen is
mertetés, legjobb tudomásunk szerint, az első magyar 
nyelvű közlemény e tárgyban.

Esetismertetés

P. Gy. 53 éves n ő  1995 áp r ilisáb a n  je len tk eze tt a S ebészeti 
O sztályon , a b a l in g u in a lis  ré g ió b a n  4 -5  éve észle lt, lassan  
növekvő  tu m o r  m ia tt. A n am n éziséb en  ezenk ívü l em líté sre  
m é ltó  betegség  n em  szerepel. V izsgálata so rán  has i u l t r a 
hangvizsgálat, hasi és k ism edencei CT, nőgyógyászati vizsgálat,

co lonoscopia, u ro lóg ia i v izsgálat, iv. u ro g ra p h ia  tö r té n t, m ely  
v iz sg á la to k k a l p r im e r  tu m o r t  seho l sem  s ik e rü lt k im u ta tn i. 
L ab o ra tó riu m i le letei k ö z ö tt k ó ro s  e lté rés  nem  volt. Az e l
végzett asp ira tiós cy tologia kö tőszöveti jellegű, ben ignus vagy 
sem im alignus tu m o r lehetőségét vetette  fel (dr. Vass László).

1. ábra. A: Á tnézeti képen  a tu m o r széli részén  jól felism erhető  
az összenyom ott nyirokszövet (40 x) B: A kötegekbe 
ren d ező d ö tt tum orse jtek  egym ással szöget bezárva 
palisadszerű  e lrendeződést m u ta tnak . (HE, 100 x)
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A m ű té t során  a bal ing u in a lis  tá jró l diónyi, tokba  zá rt tu 
m o rt távo líto ttak  el. A m űté ti p re p a rá tu m  m etszlapja szü rkés
b a rn a  színű volt.

A szövettan i feldolgozás a szo k áso s m ódon tö rtén t. A h isz
tokém iai reakciók  közül PÁS és b e r lin i kék festést és G öm öri- 
féle ezüstim pregnációt v égeztünk . Az im m unm orfo lóg iai v izs
gálatokhoz ac tin , vim entin, V III-a s  fak to r és S-100 p ro te in -e l
lenes savókat használtunk (DAKO). Az elek tronm ikroszkópos 
feldolgozás form aiinban fixált, o zm iu m -te tro x id b an  u tó fixá lt 
anyagbó l tö r té n t  a szokásos m ó d o n . Az u ltrav ék o n y  m e t
szeteket JEM 100 B e lek tronm ikroszkóppal vizsgáltuk.

A fénym ikroszkópos v iz sg á la t so rán  a képlet széli részén  
szabályos nyirokszövet volt fe lism erh e tő . Ebben kö tőszövetes 
tokka l rende lkező  daganat lá ts z o t t  (1. á b ra ). A tu m o r t  o rsó  
a lakú  se jtek , illetve k ö tő sz ö v e ti ro stkö tegek  é p íte tté k  fel, 
m elyek citop lazm ája  e o s in o p h il vo lt, a m agok m eg n y ú ltak , 
helyenként palisad  állásba ren d ező d v e , a neu rilem m om ára  em 
lékez tető  s tru k tú rák a t h o z ta k  lé tre . K icsiny góco k b an  a ko l
lagén csillagszerű  kondenzáció ja  is m egfigyelhető volt, illetve 
elvétve am ian th o id  ro stok  is lá ts z o tta k  (2. á b ra ). E m elle tt

2. ábra. A daganatsejtek  k ö z ö t t  ko llagén  k o n d en z ác ió k , ún. 
am ian tho id  testek kialakulása lá tsz ik . (HE, 250 x)

bevérzések  és környezetükben  h aem o sid erin  is m egjelen t. Az 
elvégzett im m unreakciók k ö zü l a  sim aizom  ac tin  erő sen  pozi
tív  reakció t adott, a v im entin  gyenge  pozitivitást m u ta to tt. Az S- 
100 p ro te in  negatív volt, m íg  a V ili .  fak tor az endothelsejtekben  
m u ta to tt pozitivitást. Az elek tronm ik roszkópos vizsgálat során  
m yofibroblastokat lá ttunk , m e ly ek  m yofilam en tum okat és jól 
fejlett endoplasm ás re ticu lu m o t egyarán t ta rta lm a z tak , em el
lett ún . a ttachm ent bodyk és b asa lis  m em brán  is je len  voltak  (3. 
á b ra ). M indezek  alapján a d ia g n ó z is  in tra n o d a lis  m yofibro- 
b lastom a volt.

3. ábra. E lektronm ikroszkópos felvétel egy daganatsejt 
részletéről. Jól látszik a basa lis  m em brán , valam in t 
a m yofilam entum ok és az en d o p lasm ás reticulum  (26 000 x)

Megbeszélés

Az ismertetett eset mind klinikailag, mind szövettani 
képét tekintve megfelel az intranodalis myofibroblas- 
toma kritériumainak. A daganatot Suster és Rosai (13) 
intranodalis haemorrhagiás orsósejtes daganat ami
anthoid rostokkal néven, Weiss, Gnepp és Bratthauer (15) 
palisaded myofibroblastoma néven és Lee, Abell és 
Shevechik (8) myofibroblastoma néven írták le. A három 
kutatócsoport 1989 májusában egymástól függetlenül, 
egy időben jelentette meg közleményét. Azóta is több 
közlemény jelent meg e tárgyban. A daganat egyik fő 
jellemzője a csaknem kizárólagos inguinalis lokalizáció, 
mely esetünkben is megfigyelhető volt. Az irodalomban 
eddig ismertetett 45 esetből 3 volt a submandibularis 
régióban (1,6), a fennmaradó esetek mind inguinalisan 
helyezkedtek el (2, 3, 9-11,13). A kórlefolyás minden is
mertetett esetben benignus volt, egyszerű sebészi kimet
szés végleges gyógyulást eredményezett.

A tumor szövettani képére a kötegekbe rendeződött 
orsósejtes proliferáció a jellemző. Az egyes kötegek 
egymással szöget zárnak be, ez okozza a magok palisad 
állását. Emellett kötőszövetes rostozat, vérzések, haemo
siderin és a kollagén azbesztszerű kondenzációja, az ún. 
amianthoid rostok jellegzetesek a daganatra. Ez utóbbiak 
kollagéndegenerációs termékek, a porcszövet degenera- 
tív folyamataiban írták le először jelenlétüket (7, 11). 
Nem minden esetben észlelhetők, az eredetileg leírt ese
tek közül az egyikben hiányoztak (8), a másikban csak 
elvétve fordultak elő (13), és a submandibularisan megje
lent tumorok közül csak kettőben voltak jelen (1). Ese
tünkben valódi amianthoid rostok elvétve voltak megfi
gyelhetők, a kollagén gócos jellegű kondenzációit mi is 
észleltük.

A daganat hisztogenezise nem tisztázott, általában a 
nyirokcsomó myoid stromalis sejtjeiből eredeztetik (15). 
Ezt igazolják az immunmorfológiai vizsgálatok, melyek 
szerint, és esetünkben is, az irodalmi adatokkal meg
egyezően, a neurogen marker negatív, míg a simaizom és 
a kötőszövet marker pozitív eredményt adott (8,10,13, 
15). Az elektronmikroszkópos vizsgálattal a daganatsej
tek myofibroblast jellegét tudtuk igazolni.

Az entitás ismerete elsősorban differenciáldiagnosz
tikai szempontból fontos. Mind a többi primer, mind az 
áttéti nyirokcsomó tumoroktól elkülönítendő. A primer 
mesenchymalis nyirokcsomó tumorok közül szóba jön 
az angiomyomatosus hamartoma, mely szintén ingui
nalis lokalizációjú, de az intranodalis myofibroblas- 
tománál jóval több érátmetszetet tartalmaz (4). Intra
nodalis leiomyoma két esetét írták le eddig (12), de ezek 
lokalizációja eltérő és megjelenésüket az AIDS-hez tár
suló simaizomtumorok között tartják nyilván. Az újab
ban leírt nyirokcsomó nodularis orsósejtes vascularis 
transformatio (5) kórképe általában retroperitonealis, 
ritkán inguinalis megjelenésű és az esetek többségében 
renalis carcinomához társuló mellékleletként diagnosz
tizálják. Az intranodalis myofibroblastomát fontos el
különíteni azoktól a lágyrész-tumoroktól, melyek nem 
nyirokcsomó tumorok, de széli részükön lymphoid reak
ció jelenik meg, ilyen például az angiomatoid malignus 
fibrosus histiocytoma és az angiolymphoid hyperplasia 
eosinophiliával (13). A legfontosabb elkülönítése a Ka-
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posi-sarcoma nyirokcsomóra lokalizált formájától (1,2, 
3,13,15). Ebben egyrészt segít az, hogy a nyirokcsomó 
Kaposi-sarcomája rendkívül ritka európai és nem AIDS- 
ben szenvedő betegben, másrészt az intranodalis 
myofibroblastoma szövettani képe egyértelműen jóindu
latú, oszlások csak elvétve láthatók és hiányoznak a Ka- 
posi-sarcomára jellemző hyalinos globulusok.

Különösen fontos a kórkép ismerete az aspirációs cy- 
todiagnosztikával foglalkozók számára. Amikor a vizs
gáló egy inguinalisan, vagy a nyaki régióban elhelyez
kedő nyirokcsomó-megnagyobbodást vizsgál és a cy- 
tologiai képet mesenchymalis sejtek uralják, mindig 
gondolni kell a kitűnő prognózisú intranodalis myofib- 
roblastomára is.

K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s :  A szerző k  m eg k ö szö n ik  S z e n te  E r
z s é b e t  k iváló technikai segítségét.
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SZÍV- ÉS KERINGÉSI BETEGSÉGEK

H eveny szívelégtelenségben fu ro sem id  
vagy  n itrá to k  adandók-e? N orth ridge , D. 
(W estern G eneral H ospital, Crewe Road, 
E dinburgh  EH4 2XU, UK): Lancet, 1996, 
347, 667.

H eveny szívelégtelenség so rán  csökken a 
verőtérfogat. Ahhoz, hogy  a szisztolés 
nyom ás fennm aradjon , a szervezet foko
zo tt szim patikus idegi tevékenységgel v á 
laszol. A fokozott szívverés és a perifériás 
érszűkü let a v ért a tü d ő b e  hajtja  és ha  
ilyenkor a bal k am ra  p u m p a  tevékenysége 
csökkent, akkor tüdővizenyő lép fel. Jelen
leg a sürgősségi ellátás elfogadott m ód ja  
fu rosem id  és op iátok  adása. F urosem id  
m elle tt szól a szer d iu retikus és az esetle
ges értág ító  hatás is.

H eveny szívelégtelenségben a fu ro se
m id  haem odinam ikai befolyását k o n tro l
lált körülm ények között eddig  nem  v izs
gálták. Egy korábbi közlem ény szerin t h e 
veny szív infark tust k ísérő  bal kam ra-e lég 
telenségben elsődleges te ráp iás szerkén t 
nem  adható. Furosem id  h a tásá ra  ugyanis 
csökken a bal és jobb  k am ra i te lődési nyo
m ás, am elyet általában a szívverés és a 
szisztém ás érellenállás em elkedése k ísér 
következm ényesen csökkenő verő té rfo 
gattal.

Több szerző egyetért abban , hogy  a fu 
rosem id  haem odinam ikai hatása  nem  a 
d iu re tikus befolyás következm énye. A h a 
tások  időben i eltolódása m ia tt úgy  vélik, 
hogy  a szer alapvető eredm énye a véna- 
tágulat. Ezzel szem ben in v itro  sem m ilyen 
értág ító  hatást nem  lehete tt k im u ta tn i és 
így feltételezik, hogy  az in  vivo e ltérésért 
fokozott renális p ro stag land in  te rm elés 
felelős. M ások csak a d iuresis be indu lásá t 
követően  m értek  telődési nyom ás csökke
nést.

Idü lt szívelégtelenségben m ég e llen t
m ondásosabb  a furosem id  hatása. H árom  
tanu lm ány  szerin t iv. 40-100 m g fu ro 
sem id  u tán  45-120 perc  m úlva lépett fel a 
csúcshatás, m elyet a te lődési nyom ás lassú  
csökkenése k ísért. H eveny értágu la t volt 
m érhe tő , a perifériás érellenállás csak 
20% -ban nő tt, a pulzus vo lum en csak 
17%-kal csökkent. Ism ételt iv. adás u tá n  a 
d iuresis fokozódását követően  a szív tö l
tőnyom ása csökkent és a ren in -ang io ten - 
sin  rendszer aktiválódott. A m egfigyelé
sek egyéb kacsd iu retikum ok  esetében  h a
son lóak  voltak. Furosem id m elle tt p o te n 
ciálisan ak tiválódhat a sz im patikus és a 
ren in -ang io tensin  rendszer, am i fokozza a 
szívverést és az a rté riás  érszűkületet, 
csökken a verőtérfogat és a szöveti p e rfu 
sio és fokozódik a szívizom  oxigén igénye, 
am i az ischaem ia fokozódásához vezet.

Heveny szívelégtelenségben ideális az a 
szer, m elynek hatására  csökken a tü d ő 
pangás, a verőtérfogat változása és a  szív
izom  oxigénigényének fokozódása nélkül. 
A n itrá t típusú  értág ítók  ezeknek a k r i 
té riu m o k n ak  m egfelelnek. K iegyensúlyo
zo tt értágu lato t okoznak m in d  a vénás,

m in d  az a rté riás  o lda lon  így csökken tik  a 
bal kam ra elő- és u tó te rhelését a szöveti 
perfusio  befolyásolása nélkül. A betegek  
heveny sz ív infark tusbn  is jó l tű r ik  a n i t r á 
tokat. M egfigyelések szerin t k lin ikailag  je 
len tős vérnyom áscsökkenés 4% -ban  fo r
du lt elő, am i jó l reagált dóziscsökkentésre 
és folyadék te ráp iára . M indezek alap ján  
heveny szívelégtelenségben a n itrá t típ u sú  
értág ítókat előnyben kell részesíten i a 
fu rosem iddel szem ben. Egy ö sszeh aso n 
lító  tanu lm ány  szerin t a n itrá t in fu sio  n a 
gyobb bal kam rai te lődési nyom ás csök
kenést okozott, m in t a fu rosem id , egy  m á 
sik tanu lm ányban  hason ló  m egfigyelést 
te ttek  isosorb id  d in itrá tta l.

B a lik ó  Z o l tá n  dr.

A szív d iasto lés dysfunctió ja . Sitzler, G., 
Stablein, A., Böhm , M. (K linik III. für 
Innere  M editin  d er U niversität, Joseph- 
S telzm ann Str. 9. 50924 Köln, NSzK): 
D tsch. m ed. W schr. 1996,121, 70.

A ehr. szívelégtelenség oka általában a m yo
card ium  kon trak tilitászavara  és a  k am rá k  
dila tációja következtében  k ia laku ló  sys- 
tolés funkciózavar. Az esetek kb. h a r 
m adában  azonban  tisz ta  d iasto lés fu n k 
ciózavarról van  szó. Az 5 éves tú lé lés sys- 
tolés funkciózavarban  60%, d iasto lés szív
elégtelenségben 70%.

A diastolés funkciózavart no rm ális 
végdiastolés vo lum en és ejectiós fractio , 
no rm ális vagy csökkent verő té rfogat és 
em elkedett végdiastolés nyom ás jellem zi. 
A kam rák  diasto lés telődési zavarának  
m egfelelően a d iasto lés nyom ás-térfogat 
gö rbe m eredekebb, m in t systolés szívelég
telenségben vagy  ép viszonyok k ö zö tt. A 
koradiasto lés fejődést a szív izom zat re 
laxációs képessége határozza m eg. Ez 
energiaigényes folyam at, m elynek  so rán  a 
cytosolicus Ca2+ koncen trác ió  csökken , az 
actin -m yosin  h id ak  inak tivá lódnak . A re- 
laxáció zavara a korad iasto lés bal k am ra i 
nyom ásesés lassulása m ia tt a k o rad ia s to 
lés telődési sebességet csökkenti. A vég
d iasto lés nyom ás és a d iasto lés k ö zép 
nyom ás gyakran  n o rm ális, ezért nyugalm i 
á llapo tban  pangás gyak ran  n incs. Fizikai 
terhelés során a d iasto le id ő ta r ta m á n a k  
m egrövidülése m ia tt nő  a d iasto lés k ö zép 
nyom ás, a p itva ri középnyom ás, és p u l
m onalis pangás a lakul ki. A com pliance a 
szívizom zat passzív, elasztikus tu la jd o n 
ságait jelenti. A m yocard ium  szöveti ösz- 
szetétele m ellett ex tram yocard ialis ténye
zők  is befolyásolják, így a p e ric a rd iu m  
tágulékonysága, a jobb  k am ra  előfeszí- 
tettsége és az in trap leu ra lis  nyom ás (fe
szülő ptx). C om pliance-zavarok ese tén  az 
in traven tricu laris  nyom ás k ü lö n ö sen  az 
ak tív  relaxáció fázisa u tán , a  d iasto le 
végén em elkedik. A bal kam ra i nyom ás
görbe a koradiasto lés nyom ásesés u tá n  
p la tószerűen , em elkedett értékeket m u ta t 
(d ip  és p lató vagy négyzetgyök je l). H a
sonló  eltérések észle lhetők p erica rd itis

constrictiva esetén  is. S zív tam ponádnál 
m ind a korad iasto lés, m in d  a későd iasto - 
lés nyom ás em elkedett. A diastolés fu n k 
ciózavar leggyakoribb  oka a m yocard ium  
hypertroph iá ja  (á ltalában  a rté riás  h y p er
tonia következtében) és a  m yocardialis is
chaem ia. A b a lk am ra  hy p ertro p h ia  esetén  
fellépő p r im e r  vagy a relatív  co ro n a ria 
elégtelenség az in tracellu la ris  Ca2+ h o 
m eostasis m egzavarásával az energ iaigé
nyes korad iasto lés relaxáció zavarát okoz
za. A com pliance zavara a szívizom zat 
összetételét és tex tú rá já t m egváltoztató  
infiltrativ  card iom yopath iák  m elle tt ex t
ram yocardialis e rede tű  is lehet (restric tiv  
cardiom yopathia, constric tiv  p e ric a rd i
tis).

A diagnosztikában  kiem elt szerepet já t
szik az echocard iograph ia . Segítségével 
k im utatha tók  a d iasto lés funkciózavart 
kiváltó betegségek, így  a rté riás  hyper- 
toniában a ba l k am ra -h y p e rtro p h ia , vagy  
az esetleges h y p ertro p h iá s  o bstruc tiv  ca r
diom yopathia, ao rta  stenosis, restric tiv  
vagy in filtra tiv  card iom yopath ia (főleg az 
am yolidosis). K izárható  a d iastolés fu n k 
ciózavart u tán zó  m itra lis  stenosis vagy  a 
chr. cor pu lm ona le . A m egnagyobbodo tt 
bal p itvar jó  pum pafunkc ió  és no rm ális 
szívüreg esetén  diasto lés funkciózavarra 
utal. A diasto lés funkciózavar d irek t k i
m utatásához, illetve a relaxációs és com p- 
liance-zavar elkü lön ítésére  D oppler UH - 
vizsgálat, a csúcsi négyüreg  m etsze tben  a 
m itralis beá ram lási gö rbe elem zése szük
séges. A n o rm ális  m itra lis  beá ram lási 
görbe kétcsúcsú. Az első (E) hu llám  a k o 
radiastolés gyors te lődést, a m ásod ik  (A) 
hullám  a p itv a ri k o n trakc ió t jelzi. Rela
xációs zavarnál a p itv a r és kam ra  közö tti 
nyom ásgradiens csökken (kicsi és la p o 
sabb E -hullám ). A p itva r tökéletlen  ü rü - 
lése m iatt az aktív, p itv a ri kon trakc ió tó l 
függő késődiasto lés te lődés fokozódik  és 
az A -hullám  m agasabb  lesz. C om pliance- 
zavarban a p itv a ri systole a kam ra  m erev
sége m ia tt nem  eredm ényez je len tős te 
lődést (az A -hullám  csökken vagy  eltű 
nik). A diasto lés funkciózavarok  D oppler
vizsgálat a lap ján  korai, relaxációs zavarra  
és késői, com pliance-zavarra tö rté n ő  fel
osztása, illetve a kü lönböző  D opp ler-pa
ram éterek jó  egyezést m u ta ttak  a szív
katéterezés vagy  rad ionuclid  angiogra- 
phia értékeivel. A m itra lis  beáram lási g ö r
bét azonban m ás tényezők is befolyásolják 
(pl. elő- és u tó terhelés, szívfrekvencia, bal 
kam rai systolés funkció). Idős ko rban  a 
relaxáció lassabb  lesz és a com pliance 
csökken, és fizio lógiásán is diastolés dys- 
funkció alakul ki. P itvarfib rillációban  az 
A-hullám eltűn ik  és a  com pliance-zavar 
nem  ítélhető  m eg. M itra lis v itium  esetén  a 
görbe egyáltalán nem  alkalm as diasto lés 
dysfunctio v izsgálatára. A relaxációs zavar 
korai stád ium ában  a bal p itva ri és a p u l
m onalis cap illaris nyom ás kom penzato- 
rikus em elkedése figyelhető meg. E nnek  
következm énye a görbe pseudo -no rm ali-  
zációja, azaz fokozódik  a korad iasto lés 
telődés (nő a kezdetben  alacsony E -hul
lám ), és a csökkent végdiastolés p itv a r
kam rai nyom ásgrad iens m ia tt csökken a 
késődiastolés b eáram lás (a kezdetben  m a
gasabb A -hullám  norm alizá lód ik). A n o r 
mál görbétől való e lkü lön ítés ilyenkor
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csak  a kóros v. pu lm onalis á ram lás i görbe 
regisztrálásával lehetséges.

Szívkatéteres v izsgálatta l d irek t m ó 
d o n  igazolható az em elk ed ett végdias- 
to lés nyom ás, a no rm ális  v agy  csökkent 
végdiasto lés volum en és e jec tió s  fractio . 
A relaxációs és com pliance-zavarok  elkü
lön ítése  gyakran csak a felvételek  képrő l 
k ép re  tö rtén ő  elem zésével és a  nyom ás
g ö rb e  alapján lehetséges. C om pliance-za
v a ro k  esetén a nyom ásvo lum en  görbe ö n 
m ag áb an  nem  teszi lehe tővé  a m yocar- 
d ia lis vagy pericard ia lis e re d e t elkülö
n ítésé t. Az infiltrativ  sz ív izom betegségek 
k im u ta tásában  a sz ív izom biopsia  nyújt 
segítséget.

A diastolés szívelégtelenség gyógysze
res kezelésének therap iás célpon tja i közé 
a p reload  és a szívfrekvencia op tim ali
zálása, a sinus ritm us fen n ta rtása , a vér
nyom ás rendezése és az an tiischaem iás 
kezelés tartozik.

A n itrá to k  és d iu re ticu m o k  csökkentik  
a p reloado t, a diastoles nyom ás-vo lum en  
g ö rb e  m eredek le fu tása m ia tt azonban  
m á r  k is vo lum enelto lódások  is je len tősen  
csökken the tik  az in tra v en tr ic u la ris  volu
m e n t és pum pafunkció  za v a rt („low o u t
p u t syndrom a”) okozhatnak . A sup raven
tr ic u la r is  ritm uszavarok  m egszün tetése  a 
p itv a ri systole hely reállításával javítja a 
verő térfogato t. Sinus r itm u s  ese tén  a d ig i
ta lis  adása értelm etlen . C o ro n a ria  beteg 
ség esetén  fontos a m egfelelő  an tiischae
m iás kezelés. Az an tih y p erte n siv  the rap ia  
a m yocard ium  h y p e rtro p h ia  csökkenté- 
ével javítja a d iastolés fu n k c ió t. A vera
p am il típusú  Ca2+ an tag o n is ták  a cytosol 
C a2+ beáram lásának  csökkentésével a re 
laxációs zavarok oki kezelésé t je len thetik . 
Pozitív  lusitrop ha tásuk  azo n b an  em be
ren  m ég nem  igazolt. E lőnyös e szerek 
frekvenciacsökkentő, an tiischaem iás és 
an tihypertensiv  hatása is. M ivel negatív 
in o tro p  tu la jdonságuk  m e lle tt a p reload- 
ra  nem  hatnak , ese tenkén t a  b a l kam rai 
d iasto lés nyom ás növelésével pu lm onalis 
p an g ást okozhatnak. A béta-b locko lók  
pozitív  lusitrop hatása a sz ív  te lődésének  
előnyös m egváltozásán, esetleg  az in tra 
ce llu laris en e rg iah áz ta rtásra  gyakorolt 
kedvező hatáson alapu l. K iaknázható  
m ég vérnyom áscsökkentő , a  d iasto le  idő 
ta r ta m á t m egnyújtó és an tiischaem iás 
h a tá su k  is. A tisztán  a fte rlo ad o t csökken
tő  vasodila tatorok  a lk a lm azása  a d ias
to les funkcióra gyakoro lt kedvezőtlen  
h a tá su k  m iatt k o n tra ind iká lt. Az ACE g át
ló k  kedvező effektusa systo lés szívelég
te lenségben  egyértelm űen  igazolt. Myo- 
card ialis  infarctus u tán  k im u ta th a tó  volt 
a  d iasto les dysfunctio  ja v ítá sa  és a re 
m ode ling  csökkentése. T isz tázásra  vár 
m ég, hogy  pusz tán  a haem o d y n am ica  
előnyös m egváltoztatásán vagy  növeke
dési, illetve m em brán fo lyam atok ra  gya
k o ro lt hatásukon alapul-e. További v izs
gálatokat igényel a sp iro n o la k to n o k  myo- 
card ialis  fibrosist m egelőző  ha tása  is. 
Egyes esetekben (v itium ok , p ericard ium  
betegségek, th e rap ia re frac te r  cardiom yo- 
p a th iák ) m űté ti beavatkozással oki th e ra 
p ia  is lehetséges.

M e z ő d y  M e litta  dr.

N övekedési h o rm o n  -  a k ró n ik u s  kon- 
gesztív  sz ívelégtelenség pa thogene tika i 
fak tora? D reifuss, P. M. (Abt. fü r  K ardiolo
gie, D ep a rtm en t Innere  M edizin des U ni
versitätssp ita ls, Basel, Svájc): Deutsch, 
m ed. W schr., 1996,121, 492.

A GH/IGF-1 rendszer jó llehe t elsősorban 
a te s tm ére t növekedését szabályozza, fel
n ő ttk o rb a n  a physiologiás folyam atok 
összességét befolyásolja pl. a harántcsíkolt 
izom zat töm egét és funkció ját, de em ellett 
szerepe van  a táplálkozási anyagcserében 
és a szervezet b iokém iai felépítésében. 
A GH/IGF-1 tengely (növekedési hor- 
m on /inzu lin term észe tű  növekedési fak
tor) szerepe a card iovascu laris rendszer
ben  lényegesen nagyobb, m in t ezt eddig 
feltételezték.

M indezt két k lin ikai-epidem iológiai 
m egfigyelés alapozta m eg egyrészt állat- 
k ísérletekben , m ásrész t h u m a n  vizsgála
tokban . G H -hiányban a cardiovascularis 
m orb id itás  és m orta litá s  em elkedik , aztán 
a G H -fölösleg patkányokban  szívizom- 
h y p ertro p h iá t és sz ívnagyobbodást vál
to tt ki. T öbb tanu lm ánybó l az derü lt ki, 
hogy  kis adag  GH ha tásá ra  a szívm ű
ködés, ezzel együtt a fizikai te ljesítm ény 
lényegesen javul. E nnek ellenére a pontos 
physiologiás ha tásm echan izm us és a GH- 
je lző rendszer pathom echan ism usa  ko
rán tsem  világos, m ivel nagy  adag  hatására 
a m orta litá s  em elkedik, pl. akrom egali- 
ában. F igyelem re m éltó  az a tanulm ány, 
m elyben  25-27 évesek veleszületett GH- 
h iány  m ia tt hum an  hypophysaer növeke
dési h o rm o n  kezelésben részesü ltek  növe
kedésük  befejezéséig, m ajd  en nek  befe
jezése u tán  újabb rekom bináns hum an 
G H -t k ap tak  (r-hG H ). A szervezet ás
ványanyag m ennyiségét, a csontanyagcse
rét, a szív nagyságát és funkció já t egész
séges kontro liokkal haso n líto tták  össze. A 
szívfrekvencia, a bal kam ra  és az intervent- 
riku lá ris  sep tum átm érő , a verőtérfogat 
csökkent, a bal kam ra i v en triku láris  index 
hason ló  m egkisebbedésével. H at hónapig  
ta rtó  r-hG H  te ráp ia  u tán  az LMW index 
no rm alizá lódo tt, am enny iben  a hátsó 
kam rafa l és a bal k am ra i d iasto lés volu
m en em elkedett. Javult az ejekciós index a 
c ircum feren tiás izom rostok  m egnöveke
d e tt frakcionált rövidülésével együtt. Idő
sebbekben  a d iasto le m egnyúlt és isovolu- 
m etriás  dilatációs p e rió d u sb an  m uta t
kozott. A vizsgálatok e lő tt senk it nem  
kezeltek GH-al. M indez azt je len ti, hogy 
G H -hiány esetében  a h ipok ine tikus car- 
d iális sz ind róm a függetlenül reagál a ke
zelésre, akár veleszületett, ak á r szerzett 
fo rm áró l van  szó. A tü n e tek  G H -al m ind 
ké t fo rm ában  sikeresen befolyásolhatók.

GH csupán  a p erip h e riás  szervek egy 
részében  hatásos, m égpedig  ind irek t m ó
don  az IGF-1 közvetítésével. A GH/IGF-1 
tengely  a sz ívm űködést d irek t és indirekt 
ú ton  befolyásolja. M indezt a szerző jól á t
tek in the tő  áb rán  szem lélteti. Eredetileg 
úgy  gondolták , hogy  a GH az IGF-1 szin
tézist stim ulálja  a m ájsejtekben , em ellett 
szerepe van  a h o rm onre lease -ban , de nem 
csak a m ájban , h an em  kü lönböző  extra- 
hepa tikus szövetekben is ta lá lh a tó k  kife
jeze tt affin itású  G H -t te rm elő  sejtek. Spe
cifikus IGF-1 recep to rokat felnőttek  hy-

p e rtro p h iá s  és d ila ta tiv  cardiom yopathiá- 
jában , v a lam in t sick-sinus szindróm ában  
a jobb  k am ra  szív izom sejtjeiben találtak. 
H ypophysectom izált patkányokban  IGF-1 
ha tásá ra  a szívet is beleértve több  szerv 
n ag y o b b o d o tt meg. In  v itro , IGF-1-el in- 
kubált patkány-szív izom sejtek  hypertro - 
ph izáltak , am elle tt izom specifikus gének 
fokozott expresszióját lehete tt k im utatni. 
Azt m ég n em  lehet tu d n i, hogy  az in vivo 
effektus sz isztém ás v. lokális IGF-1 követ
kezm énye. Lokálisan szin tetizált IGF-1 
p a ra k rin  v. au to k rin  ú to n  befolyásolja a 
szervek növekedését. A szívizom zat főbb 
kom ponensei az ak tin  és a myosin. U tóbbi 
olyan d im er, m elynek  egy nehéz és egy 
könnyű  lán ca  van (M HC és MLC = myosin 
heavy a n d  ligh t chain). Az M H C-nek h á
rom  izom erje  v a n ,a V l,V 2  ésV 3,m elyeket 
két gén kódo l. A V I az M HC gén hom o- 
d im er fehérje te rm éke, gyors kontrakciós 
és ATPase ak tiv itássa l rendelkezik. A V3 
izom ér az M H C-gén lassú  kontrakciós és 
k ism érték ű  ATPase ak tiv itásával hom odi- 
m er feh é rjep roduk tum , m íg  a V2 izom er 
olyan h e terod im er, am inek  in term ed iaer 
sa játságait m indké t M H C-gén koord inál
ja . Az M L C -génnek eddig  k é t izom erjét is
m erik: MLC1 és MLC2. A szívizom zat in 
dukció já t specifikus card ialis m yoprotein 
gének je llem zik . In  vivo vizsgálatok sze
rin t az IGF-1 nem csak  szívizom sejt hyper- 
tro p h iá t vált ki, hanem  sejttenyészetben 
növeli az MLC2 specifikus mRNA-t. M ind
ez rész le tesen  a közlem ény 2. táblázatából 
derü l ki. Az IG F -l-e l szem ben a növeke
dési h o rm o n  sem  a cardialis fehérjeszin- 
téztist, sem  a szívizom specifikus gének 
ak tiv itá sát nem  befolyásolta.

A b io sz in te tikus növekedési ho rm on  
gyorsítja  a sebgyógyulást. Az r-hGH h á 
ro m szo rosá ra  növeli a kollagén-depozi- 
ciót az a o r tá b a n  és a bal k am ra  izom zatá- 
ban, ezzel fokozza a szívizom zat-regene- 
ráció t in fark tu s u tán . A m orphologiai 
effek tuson  k ívül befolyásolja az erek tó 
n usá t és a fo lyadékháztartást. IG hatására  
fokozódik  a p lasm a ren in  aktiv itása, de az 
a ldoste ron  szekréció nem  változik; em el
lett N a-re tencio  jö n  lé tre, am iből a rra  k ö 
vetkeztetnek , hogy  GH /r-hG FI-1 bal k am 
ra-te rh e lés t vált ki. E xperim entális akro- 
m egaliában , G H -t te rm elő  tum orsejteket 
ü lte ttek  patkányokba , vizsgálva ennek az 
effektusát. N ő tt a p itvarok  és kam rák  tö 
m ege, m égped ig  arányosan  a daganat n ö 
vekedésével, ugyanakko r em elkedett a ve
rő térfogat, a  percvolum en, am ivel szem 
ben  a frekvencia és a  p e rip h e riás  ellenál
lás csökkent. További v izsgálatokban de
rü lt k i, h o g y  a GH tú lsúlya a cardialis 
m yofibrillaris fehérjéket a V3 izom er irá 
nyába to lta  el. K ülönböző echocardio- 
g raph iás  v izsgálatok azt is alátám aszto t
ták, hogy  a bal kam ra  töm ege m egm aradt 
nagyobbnak , a szívüregek viszont nem  
változtak; m in d en n ek  koncen trikus hy
p e rtro p h ia  volt a következm énye, am iben 
része volt az em elkedett angiotensin-111- 
nak. Egy kazuisz tika irány íto tta  a figyel
m et a rra , hogy  S heehan-szindróm ában  
m egbetegedett nőben  súlyos cardiom yo
path ia  keletkezett és a 3 h ónapos r-hG H  
te ráp iá ra  a d ila ta tiv  fo lyam at lényegesen 
m egk isebbedett. Kisebb le tt a bal kam ra 
végdiasto lés á tm érő je , em elkedett az ejek-
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d ó s  frakció. További haem odinam ikai vizs- 
álatok tisztázták, hogy  a végdiastolés bal 
am ra i nyom ással együtt csökkent az a rte 

ria  pulm onalis nyom ása a percvolum ennel 
és a szívindexszel együtt. E ndocardium  
b iopszia bizonyította a  m yofibrillum ok fe
hérje tarta lm ának  reverzibilis növekedését. 
Elképzelhető, hogy bizonyos körülm ények 
folytán a növekedési ho rm o n  kifejezett 
tónusos hatást fejt k i az elégtelen funkciójú 
szívizom zatra. É ppen ezért látszik való
színűnek, hogy a szívelégtelenséget pozi- 
tív -ino trop  hatásával szünteti meg. Ischae- 
m iás decom pensatióban, patkánykísérle
tekben sikerült k im u tatn i, hogy  napi 2 
m g/kg r-hGH hatására 15 nap  múlva a perc
volum en és a verőtérfogat-index m axi
m ális kontrakció t vált ki. U gyanakkor a bal 
kam rai végdiastolés nyom ás és a periphe- 
riás ellenállás csökken.

Az újabb irodalm i adatok arra  utalnak, 
hogy  az r-hGH kezelés idült szívelégtelen
ségben valóban hatásos. A GH-anyagcserét 
súlyos idült szívelégtelenségben kísérlete
sen vizsgálták 53-72 éves betegekben 
NYHA III—IV. stádium ban. Ugyanakkor 
m eghatározták a vércukro t és az IGF-1 és a 
3-IGF-kötő fehérjét, am i a keringő IGF hor
dozó a serum ban; ezek keringő IGF-komp- 
lexhez kapcsolódnak. A betegekben lénye
gesen alacsonyabb IGF-1 koncentrációt, emel
lett m agasabb IGFB-3 koncentrációt talál
tak, m int a kontrollcsoportban. A csökkent 
GH releaset m ások is m egerősítették.

A G H -nak lipo ly tikus ha tása  is van, 
am enny iben  h a tásá ra  a szabad  zsírsavak 
koncentrációja nő. G yerm ekkori GH-hiány- 
b a n  a trig liceridek  és a se. cholesterin  
em elkedik , e lsősorban  az LDL-choleste- 
rin . Felnő ttekben  enyhe LDL és összcho- 
le ste rin  em elkedést találtak .

Az eddigi ada tok  szerin t a norm ális 
szívm űködés, legalábbis részben  az ép 
GH/IGF-1 tengelytől függ. A „szívelégte
lenség sz indróm a” úgy  lá tsz ik  együtt já r  a 
ho rm onrendszer zavart m űködésével, am i 
funkcionális IH G -1-h iányt vált ki. A h iá 
nyos adaptáció  vagy  szisztém ás, vagy p e 
dig a lokális IGF-1 h iány  pontos okát m ind 
eddig  nem  sikerült k ideríteni. Feltehető, 
hogy  ebben a hypophysis növekedési h o r
m on  csökkent elválasztásának vagy peri- 
pheriás horm onrezisztenciának  van szere
pe. Valószínű, hogy a GH/IGF-1 tengely sza
bályozza a szív tónusá t, esetleg pozitív-ino- 
trop  hatás révén. E nnek  a tengelynek az ak 
tivációs zavara egyrészt vagy a GH-hiány 
következm énye, vagy m ásodlagosan nem  
képes a m egváltozott helyzethez alkalm az
kodni, am ikor a m á r kialakult szívelégtelen
ség súlyosbodik. Prospektiv, kontrollált ket
tős vak  vizsgálatokra van  szükség ahhoz, 
hogy  az IGF-1 vagy a növekedési horm on 
valójában értékesen egészíti ki az eddigi 
kezelést, m int pl. az angiotensin-konver- 
táló rendszert, a calcium -antagonistákat és 
a d iuretikum okat.

B á n  A n d rá s  dr.

E lőzetes tan u lm án y  a d ila ta tiv  ca rd io 
m yopa th ia  növekedési h o rm o n n a l tö r té 
nő  kezeléséről. Fazio, S., Sabatini, D., 
C apaldo, B. és m tsai (U niversity  Federico 
II. Nápoly, O laszország): N. Engl. J. Med., 
1996,334, 809.

Az id iopath iás d ila ta tiv  cardiom yopath ia 
a bal kam ra  d isfunctio  gyakori oka. Jel
lem zője a p rogresszív  bal kam ra (néha  a 
jobb  kam ra) d ila táció  kom penzációs hi- 
p ertró fia  nélkül. Kezelése nem  specifikus; 
a dekom penzáció  kezelése m ellett a szív
tran szp lan tác ió  nyú jtha t ta rtós javu lást. 
A növekedési h o rm o n  élettani szerepe a 
m yocard ium  növekedés és -teljesítm ény 
alakulásában  nyilvánvaló. K ongenitális 
növekedési h o rm o n  h iányában szenvedő 
betegeken a szív nagysága és a szív fu n k 
ciója csökkent. A növekedési h o rm o n  
adása ilyen esetekben  a falvastagság növe
kedését és a szívteljesítm ény javu lását 
idézi elő. M ásrészt a növekedési h o rm o n  
tú lp rodukció ja  m yocard ium  h ip e rtró fiá t 
és hyperk ine tikus sy n d ro m át okoz. K ísér
le ti ada tok  szerin t az inzulinszerű  növe
kedési fak to r I(IG T-I) m yocytanöveke- 
dést indukál, am i a szívfunkció szign ifi
káns javulásához vezetett. A szerzők re- 
kom bináns techn ikával előállított növe
kedési h o rm o n  te ráp ia  hatásá t v izsgálták 
7 d ila ta tiv  card iom yopath iában  szenvedő 
betegen, azon m eggondolásból, hogy  ezen 
esetekben a kom penzációs h ip e rtró fia  k á 
rosodása jav íthatóvá válhat.

A hé t beteg  (5 férfi és két nő) átlagos 
életkora 46 év volt és betegségük átlago
san 3,5 éve állt fenn. Klinikailag a kezelés 
ellenére dekom penzációs tüne teik  voltak; 
a bal kam ra  d iasztolés átm érője 60 m m  
felett volt M -m ód  echocard iográphiás 
m éréssel, az ejekciós frakciót átlagosan 
40% ala ttinak  ta lálták . K linikailag a b e 
tegek a NYHA III. (5 beteg) és NYHA II. (2 
beteg) s tád ium ban  voltak  és az anam ne- 
sisben  nem  szerepelt m yocarditis koszo
rú ér betegség, h y perton ia , diabetes m elli
tus, b illen tyűbetegség  és k rón ikus a lko
holizm us. A konvencionális kezelés (d ig i
talis, d iu re tikum , ACE-gátló) m elle tt a 
betegek m ásn ap o n ta  subcutan 4 n em 
zetközi egység növekedési ho rm o n t k a p 
tak  (G enotrop in , P harm acia, Sweden). Az 
első héten  szoros ellenőrzésük tö r té n t a 
növekedési h o rm o n  sóretineáló  hatása  
m iatt. A betegek  részletes k lin ikai és 
haem od inam ika i vizsgálatát három  a lka
lom m al végezték el: a kezelés m egkezdése 
előtt, három  h ó n ap o s kezelést követően , 
m ajd három  h ó n ap  m úlva a kezelés befe
jezése u tán . D oppler-echocard iographia, 
kerékpárergom éteres terhelés, jobbszív- 
fél-katéterezés (w edgenyom ás m érés) tö r 
tén t a kard iá lis funkció  változásának m é
rése céljából. A szérum ból a növekedési 
ho rm on , az inzu lin szerű  növekedési fak
to r  I és th y ro tro p in  m eghatározását vé
gezték el im m unoassay  kitek segítségével.

M indegyik  beteg  m egkapta a három  
hónapos horm onkezelést. A kezelés a la tt a 
betegek javuló  közérzetrő l szám oltak  be. 
A betegeken a NYHA funkcionális s tá 
d ium ban  is javu lás t észleltek, am ely a ke
zelés befejezése u tá n  m ég három  h ó n ap  
m úlva is k im u ta tha tó  volt (2,7—1,6 <0,001; 
illetve 2,3; P =  0,03), de a terhelés idejében  
(6,5 m in -8 ,9  m in ; P< 0,001; illetve 7,9; P = 
0,005) és a csúcsteljesítm ényben (89 
W atts-118 W atts, P<0,001 és 107 W atts, P 
= 0,02) is fokozódást észleltek a vizsgálat 
végén, de m ég h áro m  hónap  m úlva is. A 
bal kam ra nagysága és alakja is kedvezően 
változott (a bal kam ra  végszisztolés á t

m érő je 52 m m -rő l 46 m m -re csökken t a 
kezelés végén, P< 0,001), az ejekciós f ra k 
ció a k iindu lási 34% -ról 47% -ra növe
kedett (P<  0,001) a három hetes kezelés 
végén, am ely  é rték  a therap ia  ab b a h a 
gyása u tán  is 40%  m arad t (P = 0,02). A 
növekedési h o rm o n  hatásának  m egfele
lően a ba l k am ra  falvastagsága növekedett 
és az üreg i d im enziók  javultak. K övetke
zésképpen a végszisztolés falfeszülés k ife
jeze tten  csökkent (átlagosan 144±11-ről 
85±8 d y n /cm 3-re; P<0,001).A  növekedési 
h o rm o n  jav íto tta  a perctérfogato t, k ü lö 
nösen  a terhe lés ala tt (7,4±0,7 1/m in-ről 
9,7±0,9 1/m in-ra; P=0,003), és növekedett 
a bal k am ra  teljesítőképessége an n a k  el
lenére, hogy  a szívizom  oxigénfelhaszná
lása (56±6 m l/m in -ró l 39±5 m l/m in -ra ; 
P = 0,005) és az energia te rm elődés 
(1014±100 Joule-ről 701±80 Joule-re) 
csökkent. A bal kam ra m echanikai h a 
tékonysága (am elyet az oxigénfelvételből 
szám íto ttak ) is nő tt, 9±2% -ról 21±5% -ra. 
A növekedési h o rm o n  szérum koncen trá
ciója az injekció u tán i napon  m érve nem  
k ü lönbözö tt szign ifikánsan  a kezelés e lő t
ti  érték tő l (0,8+0,1 vs 1,0±0,1 ng /m l), de 
az inzu linszerű  növekedési fak tor I szin tje 
m egduplázódott (406±15 vs 198±14 ng/m l; 
P<0,001).

A szerzők  előzetes eredm ényei azt m u 
tatják , hogy  a növekedési h o rm o n  alkal
m azása so rán  a szívizom  töm ege n ő  és a 
szív te ljesítm énye javul. Az eredm ényeket 
m érsékelt fokú  bal kam ra funkció  csök
kenés m elle tt észlelték és továbbra is ny i
to tt kérdés, hogy  a súlyos dekom penzáció  
esetén ez a kedvező haem od inam ika i h a 
tás bekövetkezik-e? A bal kam rai re m o 
delling a növekedési ho rm on  h a tásá ra  a 
falvastagság növekedésében és a bal k a m 
rai d im enziók  csökkenésében nyilvánul 
meg. E hhez já ru l m ég a perifériás vasz- 
ku láris  rezisztencia csökkenésének k ed 
vező hatása , és az energiaszükséglet ki- 
sebbedése a falfeszülés m érsék lődése ré 
vén következhete tt be. Bár a betegek szá 
m a kevés volt -  és a placebo kontro ll cso 
p o r t is h iányzo tt -  a kedvező eredm ények  
b á to ríth a tn a k  egy nagyobb tanu lm ány  
m egkezdésére, ak á r a növekedési h o rm o n  
hosszabb id ő n  á t való adásának  k ip ró 
bálása céljából d ila ta tiv  card iom yopath iás 
betegeken vagy  a szívelégtelenség egyéb 
fo rm áiban  is.

O rosz I s tv á n  dr.

A parox izm ális szu p rav en trik u lá ris  ta 
chycard ia g yako riságának  cik likus v á lto 
zékonysága n ő k ö n . Rosano, G. M. C., 
L eonardo, E, Sarrel, P. M. és m tsai (Univ. o f  
Reggio C alabria, Italy, Yale University, New 
Haven, USA, Im peria l Coll, o f Science, 
Technology an d  M edicine, L ondon, N agy- 
B ritannia): Lancet, 1996,347, 786.

A paroxizm ális szupraven triku láris  tachy 
card ia (SVT) sok  esetben szívbetegség 
h iányában  is felléphet. Az ovarium  h o r 
m on ja inak  változó vérszintje befolyással 
lehet a p lazm a katecholam in szin tekre és 
az ad renerg  ak tiv itásra. Az ö sz trogének  
szerepet já tszan ak  a neu ro transzm itte rek  
szin tézisében, a p rae- és posz tszinap tikus
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funkciókban ; csökkenő szérum szin tjük  
fokozo tt adrenerg  ak tiv itássa l és vazom o- 
to r  instabilitással jár. A fokozott plazm a 
katecho lam in  szint a paroxizm ális SVT 
elő fo rdu lását segítheti elő. Továbbá á l
la tk ísé rle ti adatok szerin t a 17-béta öszt- 
rad io l a koszorúerek kálium -csa to rná it 
befolyásolják  és ú jabban  calc ium  antago- 
n is ta  tu la jdonságukra is ta lá ltak  adatokat. 
Feltételezik, hogy a SVT g y ak ran  az anxio
sus reakciók  összetevője, és kapcso la tban  
le h e t a p raem enstruá lis  tünetekkel. A je 
len  tanu lm ány  célja an n ak  vizsgálata volt, 
h o g y  a paroxizm ális SVT előfordulásának  
cik likus változása összefüggésben van-e 
n ő k ö n  az ovariális h o rm o n o k  ciklikus 
változásával, egy m enstruác ió s ciklus h o r
m o n a lis  változásait és a sz ív ritm usza
v a ro k  előfordulásának összefüggéseit ele
m ezve.

26 nőbeteget v izsgáltak (átlagos életko
r u k  36 év), akiknél SVT je len tkezett, n o r
m ális m enstruációs ciklus m elle tt leg
a lább  három  alkalom m al két egym ás 
u tá n i napon , am buláns EK G -m onitorozás 
alatt. M inden betegen te rheléses EKG 
(B ruce-protokoll szerin t), echokard iográ- 
fia, pajzsm irigyhorm on  és TSH m egha
tá rozás, valam int vizelet katecho lam in  és 
van illin -m andulasav  m érés t végeztek. A 
b e teg en  a 7., 14., 21. és 28. n ap o n  48 órás 
H olter-vizsgálat tö rtén t. A SVT k rité riu 
m a  a 120/min frekvenciát m eghaladó  és 
legalább  60 szekundum ig ta rtó  paroxiz
m ális szupraventrikuláris tachycardia volt. 
A fen ti napokon p lazm a 17-béta öszt- 
ro g én  és progeszteron m eghatározást is 
végeztek.

13 beteg felelt m eg a k rité riu m o k n ak  
(á tlagos életkoruk 32 év volt). A 7. napon  
átlagosan  2,3 aritm iás ep izód  jelentkezett. 
A SVT epizódok szám a és id ő ta rtam a  
sz ign ifikánsan  em elkedett a  ciklus 28. 
n ap ján , a 7. és 14. napokkal összehason lít
va. A SVT során a szívfrekvencia növe
kedésének  trendje a m en stru á lis  ciklus 
lu teális  fázisában fokozódott (P=0,06). 
K ülönbség  m utatkozott a  paroxizm ális 
SVT szám ában és id ő ta rtam á b an  is a fol- 
liku láris  és luteális fázis esem ényeit össze
hason lítva . A luteális fázisban  gyakoribb 
és hosszabb aritm iák  jelentkeztek. A 
betegek  gyakrabban pan aszk o d tak  arit- 
m ia  érzésrő l a 28., m in t a  7. napon ; 38/49 
(77% ), vs. 12/28 (43%); P =  0,0008. Szig
n ifikáns korrelációt észleltek a paroxiz
m ális  SVT-ás epizódok szám a és időtar
ta m a  és a plazma 28. n apon  m ért progesz
te ro n  szintje között (5,6/2,2/ng/m l; r  =  0,83, 
P =  0,0004 és r  = 0,82, P = 0,0005), m íg szig
nifikáns inverz összefüggés m uta tkozott a 
p lazm a 17-béta ösz trad io l koncentráció ja 
és az aritm ia  gyakoriság között (155/22/ 
pg /m l; r  = -0,89, P<0,0001; és r  = -0,81, 
P =  0,0007).

A szerzők eredm ényei m egerősítik  azt 
a feltételezést, hogy no rm ális  m e n stru á 
ciós cik lusú nőkön a SVT ciklusos vál
tozása  öszefügg a h o rm onalis  változá
sokka l és az ovarium  ho rm onszin tje  -  
am elyet a hypothalam us-hypophysis-ova- 
r iu m  tengely aktivitása h a táro z  m eg -  in 
te rak c ió b an  lehet a stresszrendszerrel, is
m erv e  azt, hogy  az ö sz trogének  a sym pa
th icu s  idegrendszerre befolyással vannak. 
A lu teális fázisban g yak rabban  fellépő

a r itm iá k  pon tos oka nem  ism ert. A test- 
hőm érsék le t változása m elle tt az ovarium  
h o rm o n ja in ak  d irek t m yocyta ha tása  és a 
fokozódó  szim patikus tónus szerepe nem  
k izárt. A p rogeszteron  elektrofizio lógiai 
h a tása iró l keveset tu d u n k , de sz ívritm us- 
zavart fokozó hatását a h o rm o n  p lazm a
sz in tje  és a gyakoribb a ritm iák  közö tti 
pozitív  összefüggés igazolni látszik.

O rosz I s tv á n  dr.

Infekciós thyreoiditis, m in t em bolizáló 
ao rtab illen tyű -endocard itis  első m egnyil
ván u lása . Hofbauer, L. C. és m tsai (Med. 
K linik, K lin ikum  In n en stad t d e r Univ., 
M ünchen , N ém etország): D tsch. m ed. 
W schr., 1996,121 , 369.

Az infekciós endocard itis  je len leg  is sú 
lyos rendszerbetegség  fo rm á jáb an  ny il
vánu l m eg, am inek egyik ritk a  szövőd
m ényét, nevezetesen bak teriá lis  thy reod i- 
tis t ism erte tik .

A 47 éves, T örökországból 15 éve á t
te lepü lt férfi testsúlycsökkenés, nyaki fáj
d a lm ak  m ia tt kerü lt in tézetbe. Rektális 
hőm érsék le te  39,2 °C, a jobb  gyűrűsu jjon  
fá jda lm as kis csom ó lá tható  és a pajzs
m irig y  jobb  lebenye nyom ásérzékeny. A 
sz ívhangok  tiszták, rh y thm usosak  voltak. 
Mivel a beteg nyelési fájdalm akról panasz
k o d o tt, de Q uervain  f. thy reo id itisre  gon 
doltak .

A labo ra tó riu m i v izsgálati leletek közül 
a TSH és m ,  valam in t f i i  a no rm ális  ta r 
to m án y b an  voltak, pajzsm irigyellenes an 
titesteke t sem  lehetett k im u ta tn i. A kóros 
le letek  közül feltűnt a 10 600/pl-es fvs. 
szám , k ifejezett segm entosissal és toxikus 
granulációval a  qualitativ vérképben. Emel
k ed e tt volt a se. k rea tin in  és se. am ylase, 
va lam in t a w s . süllyedés, u tóbb i 56/86 
m m /ó ra . Em ellett a v izele tben  a nap i fe
hérjem enny iség  0,9 g-ot te tt ki, a v izelet
ü led ék b en  pedig  lá tó te renkén t 80 w s -e t  
leh e te tt lá tn i.

T öbbszö ri h idegrázás alkalm ával vett 
vérbő l kórokozó  nem  tenyészett k i és h a 
so n ló an  negatív eredm énnyel já r t  egyéb, 
nem  bak teriá lis  infekció k iderítése .

Az im m unológiai v izsgálatok  közül 
reu m a -fak to rt nem  tu d ta k  k im u ta tn i, v i
szon t a C -reaktív  p ro te in  póz. vo lt és a ke
rin g ő  im m unkom plex  tite r  is lényegesen 
m agasabb  volt a norm álisnál. Kiegészítő 
v izsgálatokkal derü lt ki, hogy  a lép m é r
sékelten  nagyobb, az art. thy reo idea inf. 
tág  és a pajzsm irigy jobb lebenyének alsó 
pó lu sáb an  1,5 cm -es echoszegény s tru k 
tú ra  m utatkozik . De Q uervain  f. thyreoidi- 
tis t a tűb iopsziás lelet nem  erő síte tt meg.

K ésőbb az összes h aem oku ltú rábó l 
S trep tococcus m itis tenyészett ki, am i p e 
n ic illin re  érzékeny volt; endocard itis  gya
n ú ja  ekkor m ár felvetődött és tran s th o - 
racalis echocard iographiával sikerü lt az 
egyik  ao rtab illen tyűn  kb. 13 m m -es le
begő  vegetációt k im utatn i, am it a  tran soe- 
sophagealis vizsgálat is m egerősíte tt. Az 
edd ig i leletek  alapján S trep tococcus en 
d o ca rd itis  volt a végső d iagnózis, am i 
szep tikus em bóliás thyreod itisse l szövő
d ö tt, fo rrása  valószínűleg az elhanyagolt 
carieses fogazat volt.

A betege t nagy adag  penicillinnel és 
tobram ycinnel kezdték kezelni, am it a gyors 
láz ta lanná  válás u tán  jó  ideig  folytattak. 
A lép  m egkisebbedett, de a vegetáció nem  
változott. Ennek ellenére m űté ti b illen
ty ű p ó tlás t nem  ta rto tta k  indokoltnak . 
M ég az aku t szakban, de m á r a kezelés 
alatt heveny izom fájdalom  lépe tt fel a jobb 
com bban , am inek h á tte réb e n  az art. p ro 
fu n d a  fem oris ram us descendensének  
em bóliás eredetű  e lzá ródását deríte tték  
ki. A folyam atos konzervatív  kezelés h a 
tá sá ra  azonban  ez a p anasz  is m egszűnt a 
pajzsm irigyéval együtt. Ö sszesen 8 hetes 
an tib io tikus kezelést követően  a b illen
tyűvegetáció  eltűnt és a beteg  m eggyó
gyult, foglalkozását fo ly tatta. Későbbi 
h aem oku ltú rák  negatívak voltak  és 6 h ó 
nappa l későbbi ellenőrzés alkalm ával sem  
lá tszo tt kó ros elváltozás.

A bakteriális  endocard itis  felism erése 
m a sem  könnyű, h iszen  m íg a beteg  o r
voshoz került, kb. 20 nap  te lik  el és a vég
leges diagnózishoz további 4 nap  szük
séges. A betegség adaequa t kezelés nélkül 
halálos lefolyású, de op tim ális kö rü lm é
nyek ellenére a m orb id itás  és m orta litás 
m ost is 20%. A felism erést az nehezíti, 
hogy  sokféle betegséget u tán o zh a t -  p it
v ari m yxom a, L ibm an-S achs-endocard i- 
tis, LE, reum ás láz, m alária , HIV, sa lm o
nellosis vagy akár th ro m b o tik u s  th rom - 
bocy topen iás pu rpu ra .

A k lin ikai vezérfonal a m agas láz m el
le tt előforduló  új vagy  változó jellegű 
zörej a szív felett, sp lenom egalia , m ikro- 
em bólia tünetei, O sler-com ók stb. Szep
tikus esem ények a betegek  harm ad áb an  
fo rdu lnak  elő, nem egyszer an tib io tikus 
kezelés alatt vagy ennek  éppen  a befe
jeztével. A diagnosztikus k rité riu m o k h o z  
m in d enképpen  hozzátartozik  a m érsékelt 
leukocytosis, a balra  to lt fehérvérkép , m a
gas w s .  süllyedés és C -reaktív  pro tein , 
valam in t a keringő im m unkom plexek  
em elkedett szintje. A S trep tococcus v ir i
dans az endocard itisek  30-40% -ában  a 
natív  b illen tyűkön  te lepszik  m eg s tru k 
tu rális  elváltozást ind ítva  el, akárcsak  
egyéb Staphylococcus fajták, m elyeknél 
b illen tyűkárosodás m ég nagyobb arány
b an  fordul elő. Mivel ezek a bak té riu m o k  
p ro teo ly tikus enzim eket te rm eln ek  és a 
szöveteket károsítják , ko ra i m ű té t lenne 
ajánlatos.

Fájdalm as pajzsm irigy  h á tte réb en  leg
g yak rabban  subacut, g ranu lom atosus de 
Q uervain  f. thyreo id itis húzód ik , am inek  
kiváltó  oka többek  k özt felső légúti infek
ció és a panaszok hason lóak  a jelenlegi 
betegéhez, jóllehet a finom tű-b iopsz ia  é r
tékelhető  ada to t nyújt. A fejlődő cardiolo- 
g iai d iagnosztikus eljárásokkal, többek  
közö tt a transthoraca íis  és tran soeopha- 
gealis echocard iographiával ú jabb  távla
tok  ny íltak  m eg az endocard itisek  diag
nosz tiká jában , 90% k ö rü li szenzitivitás- 
sal. A m ódszer nem csak  billentyűvege
tációk , hanem  intracard ia lis  és valvularis 
ap ró  tályogok k im u ta tására  is alkalm as, 
am i ko ra i sebészeti beavatkozást vonhat 
m aga u tán . Az endocard itis  p r im a e r  p rofi
lax isának  irányvonalaihoz ta rto zn a  a fo
gászati beavatkozások elő tt ad o tt A m oxi
cillin, am i penicillin  allergia esetén  egyéb 
an tib io tikum okkal pó to lha tó . M indez ab-
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szolútan javasolt m inden billentyűprotézi- 
ses betegben, régebbi endocarditisek  u tán , 
kü lönböző  v itium okban . Ezzel szem ben 
az a szerzők  vélem énye, hogy m itrá lis  p ro 
lapsus, izolált p itv a ri defektus, in tra ca r
dialis a therosclero ticus plakk, co ro n a ria 
betegség és pacem akerbeülte tés u tá n  p e 
rioperatív  an tib io tikus profilaxis szükség
telen.

B án A n d rá s  ár.

M inőségb iz tosítás az invazív k a rd io ló 
g iában . P ro sp ek tiv  v izsgálat a „RAND 
C o rp o ra tio n ” m ódszerével a k o ro n a ro 
gráfia  és co ro n a ria  ang iop lastica  esetén .
Kadel, C ,  Burger, W., Klepzig, H. (M edi
zinische K lin ik  IV der U niversität F rank
fu rt am  M ain. N ém etország): D tsch. m ed. 
W schr.,1996 ,1 2 1 , 465.

Az egészségügy növekvő költségei követ
keztében a m inőségbiztosításnak  egyre 
nagyobb szerep  ju t az orvosi beavatkozá
sok te rü le tén  is, kü lönösen  a je len tős és 
kom oly pén zü g y i p luszkiadásokat je len tő  
esetleges m ellékhatások  m iatt. Az invazív 
kard io lóg iában  a koronarográfia m elle tt a 
coronaria  ang iop lastica  (PTCA) áll az é r
deklődés e lő terében . Ezen beavatkozások 
m inőségellenőrzése különböző tevékeny
ségekből áll: szakm ai irányelvek figyelem - 
bevétele, az ind ikációk  kellő elb írálása, a 
szövődm ények szám ának  és súlyosságá
nak, valam in t a várha tó  és rem élt ered 
m ények elem zése stb. Jóllehet ezek a m i
nőségbiztosítás csupán  egyik aspek tusá t 
érin tik , de ezen  beavatkozások egyre n ö 
vekvő szám a és a jelentős regionális és 
nem zetközi kü lönbségek  az alkalm azás 
gyakoriságában  az indikációk ú jragondo 
lását és e lem zését igényelhetik, ezáltal el
kerülhetővé válhat a  beavatkozások k ritika  
nélküli alkalm azása.A  „RAND C orpora
tion” (Santa M onica, K alifornia) és a Los 
Angeles-i K alifornia Egyetem által szak
értő i g rém ium  segítségével k ia lak íto tt in 
dikáció értékelés (ún. „appropria teness 
ra ting”), am elyet 1991-ben és 1992-ben 
publikáltak , ebből a szem pontból je len tős 
előrelépést je len t a különböző beavatko
zások  ésszerű  alkalm azása szem pontjá
ból. Ezen értékelési k rité rium ok  a m ed i
cina széles te rü le te it érin tik , így a gastro- 
scopia, co ro n a ria  bypass m űtét, az a rte ria  
carotis en d a rte riec to m ia , cholecystecto
m ia és k a ta rak ta  m ű té t indikációit. Az 
u tóbb i években a co ronaria  angiográfia és 
PTCA helyes ind ikáció jának  tanu lm ányo
zása céljából szám os prospektiv  vizsgálat 
tö rtén t az U SA -ban, K anadában, N agy- 
B ritann iában  és Svédországban. A szerzők 
je len  p ilo t-tanu lm ányukban  p rospektiv  
m ódon a „RAND C orporation” k r ité r iu 
m ai segítségével elsőként elem ezték N é
m etországban  a fenti kardiológiai beavat
kozások ind ik ác ió in ak  helyességét.

A szakértő i g rém ium  (egy általános o r 
vos, egy belgyógyász, két szívsebész, ké t 
nem  invazív és h áro m  invazív kard io ló 
giai tevékenységet végző orvos) a k lin ikai 
összefüggések a lap ján  több, m int 2000 le
hetséges konste lláció t állított fel a RAND- 
k rité riu m o k  m egállap ítása céljából. A tá b 
lázatok a lap ján  a koronarográfia és PTCA

indikáció  k r ité riu m a it 1—9-ig te rjedő  ská
la alap ján  értékelték . 1 és 3 közö tt nem  in 
dokolt, illetve n em  megfelelő („inappropi- 
ate”), 7 és 9 közö tt indokolt, m egfelelő 
(„approp ia te”) és 4 -6  között b izony talan  
(„uncerta in”) m inősítést k ap tak  az elvég
zett v izsgálatok ind ikáció inak  értékelését 
tekintve. A PTCA indikációkat hason ló  
m ódon  1000 feletti klinikai konstelláció  
alap ján  értékelték . Jelen szerzők a ko ro 
narog ráfia  ind ikáció jának  elem zésekor 14 
kérdés és a  PTCA esetén 11 kérdés a lap ján  
(többek  k ö zö tt a  tüne tek  m ilyensége, az 
an tiang inás kezelés, m yocardium  ischae
m ia m egléte, bal kam ra-funkció, szívizom 
in fark tu s 3 h ó n ap o n  belül stb.) vizsgálták  
a beavatkozások  szükségességét. A v izs
gálat 1994. m árc iu s és m ájus közö tt elvég
zett 116 koronarog rá fiára  (89 férfi és 27 
nő, átlagos éle tko ruk  59,4 év) és 138 PT- 
CA-ra (112 férfi és 26 nő, átlagos é le tkoruk
61,5 év) te rjed t ki.

Az elvégzett koronarográfiás vizsgála
tokat tek in tve „nem  megfelelő ind ikác ió” 
22,4% -ban, „nem  indokolt” indikáció  
15,5% -ban, „indokolt” indikáció 24,1% -ban 
és „b izonyta lan” indikáció  37,9% -ban fo r
du lt elő a RA N D -skála alapján. PTCA 
u tán i 6 h ó n ap o n  belüli ellenőrzés so rán  
szignifikáns nem kívánatos indikáció  é r té 
kelést (=  felesleges vizsgálat?) 38,6% -ban 
ta láltak  az elvégzett ism ételt ko ro n aro g rá 
fia alap ján . Az összes vizsgálatot tek in t
ve ezzel szem ben  csak 12,5% -ban volt 
„nem  m egfelelő” indikáció a m inősítés 
(P< 0,01). A szükséges és m egfelelő b e 
avatkozás 48,6% -os arányából a PTCA 
u tán i v izsgálat a lap ján  csak 19,2% ered 
m ényezett „nem  m egfelelő” ind ikációs 
m inősítést (P<  0,05): Ö sszességében az 
értékelés je len tős összefüggést m u ta to tt a 
m ellkasi fájdalom  (P=0,0000) és a terhelés 
so rán  je len tkező  ischaem iás reakció 
(P=0,0000) és a ta lált koronarográfiás le
letek között. A „nem  indokolt”, illetve 
„szükségtelen” csoportban  gyakrabban  
tö r té n t m ű té ti beavatkozás (PTCA 34,7%, 
bypassm ű té t 13,9%), m int a „bizonytalan” 
cso p o rtb an  (PTCA 16,7%, bypass m ű té t 
5,6%), vagy  a „nem  m egfelelő” indikációs 
csopo rtban  (PTCA 15,4%, bypass m ű té t 
3,8% ), P< 0,05. Az értékelés eredm ényét a 
nem  vagy életkor nem  befolyásolta. A 
PTCA beavatkozást tekintve 14 esetben  
(10,1%) „nem  m egfelelő”, 45 esetben  
(32,6%) „b izonyta lan”, 18 esetben (13,0%) 
„indokolt” és 61 esetben (44,2%) „nem  in 
dokolt” eredm ény t kaptak. Az aku t b e 
avatkozások eredm ényeit elemezve össze
függés nem  volt a RAND skála p on té rtékei 
és az ind ikáció  tekintetében. A k ap o tt 
eredm ények  m in d k é t beavatkozást figye
lem be véve h ason lóak  voltak, m in t az ed 
dig pub liká lt adatok . A PTCA vonatko 
zásában a 138 beavatkozás során  össze
függés az ind ikáció  értékelése és az aku t 
eredm ények  tek in te tében  nem  volt k im u 
ta tható , de a nem , az életkor és a betegbiz
tosíto ttság  foka (b iztosíto tt vagy privát) 
sem  m u ta to tt közvetlen összefüggést a 
k ap o tt eredm ényekkel. A restenosisok  
m ia tti 6 h ó n ap o n  belüli leletek sem  m u 
ta ttak  kedvezőtlen  eredm ényeket az in 
d ikációk  elem zésének  eredm ényeitől füg
getlenül. E llenben statisztikailag je len tős 
összefüggés volt az indikáció és a k lin ikai

je llem zők (P=0,0000), a terheléses EKG 
vizsgálat so rán  ta lá lt ischaem iás elválto 
zás (P< 0,003), va lam in t a koszorúér b e 
tegség angiográfiával ta lá lt súlyossága k ö 
zö tt (P=0,0000).

A kapo tt eredm ényekből azt a k ö v e t
kezte tést vonták le, hogy  a R A N D -krité- 
r iu m o k  az egyes esetek  m egítélésére, il
letve értékelésére nem  alkalm asak, és az 
egyedi döntéseknél nem  já tszha tnak  d ö n 
tő  szerepet. M inőségbiztosítási p ro jek tek 
ben  azonban hasznos eszköznek b iz o 
nyulnak , mivel an n a k  eldöntése, h o g y  
m ely  indikáció b izonyul helyénvalónak  
egy ado tt beavatkozás esetén, ö sszessé
gében  az egyes esetek  kiválasztását, és ez
zel a beavatkozások racionális m enny iség i 
m eghatározását teszi lehetővé.

O rosz I s tv á n  dr.

Kis m olekulasúlyú h ep a rin  az in s tab il 
co ro n a ria  betegségekben . W allentin, L. 
(D ept, o f Cardiology, U niversity H osp ita l, 
U ppsala, Sweden): Lancet, 1996,347, 561.

Az in travénás h ep a rin  legalább olyan h a 
tásos, m in t az aszp irin  az új kard iá lis tö r 
ténések  prevenció jában , az instabil ep i
zódokat követően (instab il angina, no n -Q  
m yocardialis in farctus), azonban röv id  
h a tás ta rtam ú  az adagolás felfüggesztését 
követően . Irodalm i ad a to k  alapján ism ert, 
h o g y  az instabil kard iá lis  á llapo tokat 
követően  6-12 hé tig  fennáll a véra lvadási 
cascade m agasabb aktiváltsága, épp ezé rt 
szükséges lenne a hosszabb  ideig fe n n 
ta rth a tó  kom binált an titro m b o tik u s k e 
zelés ezen betegcsoportban . Az alacsony  
m olekulasúlyú h ep a r in  (LMH) haso n ló  
an titrom bo tikus tu la jdonságokkal bír, de 
szubku tán  adható  és ezáltal hosszú  táv ú  
kezelésre is alkalm as. Jelen m u nká jukban  
a szerzők  azt v izsgálták, hogy az LMH 
aszp irinna l és szükség esetén an tiang inás 
szerekkel együtt adva, m ennyire védi k i az 
új kardiális tö rténéseket instabil á llap o 
toka t követően. A prospektiv, kettős vak, 
m ulticentrikus, random izált, placebo-kont- 
ro llált vizsgálatban 1506 instabil coro- 
n á ria  betegségben szenvedő szem ély vett 
részt, akik  m egfeleltek a szigorú részvételi 
k rité rium oknak . A vizsgálatot 23 svéd 
kó rházban  végezték. A v izsgálatban 40 év
nél idősebb férfiak, ill. legalább egy évvel a 
m enopausa u tán  levő n ő k  vehettek részt. 
K ezdetben a betegek 150 E/kg d a ltep a rin t 
k ap tak  kétszer n ap o n ta , de a vérzéses 
szövődm ények m ia tt a  dózist csökkenteni 
kényszerültek. A betegek  az első ha t n a p 
b an  kétszer kap tak  120 E/kg d a ltep a rin t 
vagy placebót, m ajd  7500 E-et egy a lk a 
lom m al naponta, 35-45 napig  vagy  
ugyancsak  placebót. Az első végpont az e l
ső h a t napban  bekövetkezett halál, vagy  új 
in fark tu s volt. A m áso d ik  végpont 40 és 
150 nap  u tán  a halál, az új in fark tus, a 
revascu larisatiós p ro ce d ú ra  és a h ep a rin -  
in fusio  volt.

Az első hat nap b an  a dalteparin  cso 
p o rtb a n  a halálozás és az új in fa rk tu s  
gyakorisága kisebb volt, m in t a p lacebo  
csoportban (13 [1,8%] szem ben 36 [4,8%]). 
Az in travénás heparinszükség le t is a la 
csonyabb volt a d a ltep a rin  csoportban  (28
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[3,8%] szem ben  58 [7,7% ]), valam in t a 
revascu larisa tiós p ro ced ú rák  is keve
sebb ese tb en  váltak szükségessé a dal- 
teparin  csopo rtban  (3 [0,4%] szem ben 9 
[1,2%]).

Az összevont végpon tokban  a kedvező 
szignifikáns különbség egyértelm űen fenn
m arad t a dalteparin  cso p o rto t illetően, 
szem ben a placebo csopo rtta l. A túlélési 
v izsgálat azt m utatta, hogy  a dózis csök
kentésével a reinfarktus r iz ik ó ja  a do
hányosok  közö tt m agasabb volt. Ugyan
akkor 4 -5  hónappal a kezelés befejezését 
követően nem  volt szignifikáns különbség 
a cso p o rto k  között a vizsgált p aram éte
rekben.

A v izsgálat alapján a szerzők  javasolják 
a d a ltep a rin  (120 E/kg n ap o n ta  kétszer) és 
az a szp ir in  kom binációját legalább  az első 
hat n ap b a n  instabil ang inában  vagy non Q 
in fark tu sb an , az új kard iá lis  tö rténések  
r iz ikó jának  csökkentésére, va lam in t idő
nyerés szem pontjából, a m egfelelő hosszú 
távú kezelés m egválasztásához. így  lehe
tőség ny ílik  a magas és az a lacsony  rizikó
jú  betegcsopo rtok  e lkü lön ítésére  és a m a
gas riz ik ó jú  betegeknek aján lh a tó  a hosz- 
szabb távú  dalteparin kezelés, am íg a revas- 
cularisatióra lehetőség nyílik. U gyanakkor 
az is lá tsz ik , hogy egyes b e tegeknél a hosz- 
szabb távon  adott 7500 E /n ap  dalteparin  
b iz tonságos ugyan, de nem  elegendő (kü
lönösen  a dohányzóknál) az ú jabb  kar
diális esem ények m egelőzésében.

S id ó  Z o ltá n  dr.

Mit é rn e k  a vénákra ha tó  szerek? A ném et 
o rvosi k am ara  állásfoglalása a vénás ke
ringési zavarok gyógyszeres kezeléséről, 
K öln, 1996. jan . 10-13. DMW, 1996 ,138, 52.

A vénás keringési zavarok kezelésére el
te rjed tek  a növényi e red e tű  vénás szerek 
és a d iureticum ok .

A növény i eredetű szerek  csökkentik  a 
k ap illá risok  átjárhatóságát, ill. az oedem a 
filtrác ió já t, b á r  ennek hatásm echan izm u
sát m ég  n em  ism erjük. A sz isztém ás alkal
m azásu k n ak  a javallata a praevaricositas, 
a ch ronicus-venosus elégtelenség korai 
alakja, am iko r tágult vénás szakaszokat 
ta lá lu n k  a felszínes v en arendszerben  je 
len tős reflux nélkül. A b e teg n e k  panaszt 
okoz az es ti lábduzzanat, am elye t e szerek 
enyhítenek .

A k ife jeze tt idült vénás elégtelenségben 
m ár kom presziós kezelést (pl. gum i haris
nya), varix -m űté te t vagy  szklerotizálást 
a lkalm azunk .

V én ák ra  ható külső szert, pl. kenőcsöt 
sem m iképpen  se haszná ljunk , akkor se, ha 
k im u ta to ttan  hatásos sz e r t tartalm az, 
m ert igen gyakran szek u n d e r allergizáló 
tu la jdonsága  van és ro sszabb ítja  a beteg 
á llapo tá t. A szekunder a llerg ia  sokszor 
nem  a hatóanyag, hanem  a kenőcs alap
anyaga, a ta rtósítószere vagy  a helyi ér
zéste len ítő  szere ellen irányul.

D iu re ticu m o t a m ellékhatása  m iatt ne 
rende ljünk , b á r rövid id ő re  csökkenti a 
láb szár vizenyőjét.

K o llá r  Lajos dr.

SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT

A te rh e s  nő  és m ag za tán ak  an tiv irá lis  
kezelése . H araux, C. (Service de M ater- 
n ité , C en tre  hosp ita lier in tercom m unal, 
C réteil, France): Presse M édicale, 1995,24, 
(S upp lem ent au N° 25.) 8.

A te rhesség  végén az A ciclovirral (Ac.) 
való kezelés az IHMF aján lása ó ta széles 
k ö rb e n  elterjedt. Szám os tanulm ány jelent 
m eg  a kérdésrő l. Egyesek szerin t -  s a 
szerzők  szerin t is -  k ívánatos a szülést 
m egelőző  hetekben az Ac.-vei való keze
lés, ső t aján latos is, m áso k  ezt nem  tartják  
m egfelelőnek.

A közlem ény  m egírásáig  500 terhes nő 
k a p o tt m egelőző Ac. kezelést terhessége 
36. h e té tő l szám ítva, 800 m g/d ie napi k é t
szeri adagban . Sem a m agzat, sem az ú j
sz ü lö tt e ttő l a kezeléstől később káro so 
dást nem  m utatott. M ellékhatás sem je len t
kezett. M indenesetre a korábban  gyako
rolt császárm etszéses szülések szám a 
csökken t. Ezeket figyelem be véve úgy tű 
n ik , h o g y  a 36. héttő l ad o tt Ac.-nek reális 
h a szn a  van. Ez a kezelés azonban nem  
teszi fölöslegessé az eb ben  az időszakban 
ad o tt egyéb intézkedéseket.

A szerző  kiem eli, hogy  ezt a kezelést 
m in d e n  esetben m eg kell előzze a ví
rustenyész tés. Az Ac. 10 m g/kg 3 x n ap o n 
ta  10-21 napon  át a lkalm azható  vénásan 
is. A kezelés id ő ta rtam áró l a vélem ények 
elté rőek . Egyesek szerin t egy hónap i keze
lés elegendő.

Az újszülöttekkel kapcsolatos m aga
ta r tá s  ugyanaz, m in t a rekurrá ló  herpe- 
seknél, a terhesség 1-2  hónap jában  k ö 
v e te tt m agatartás.

A szerző  egy m eggyőző ábrán  érzékel
te ti azokat a m ódszereket, am iket az évek 
fo lyam án  összegyűjtö ttek . H a a genitalis 
H erp es sim plex 30-34 élethetek  között je 
len tkezik , úgy vaginalis szülés esetén szá
m o ln i kell a H. 12 és H. 24 korai m egjele
nésével. Az ily esetekben jelentkező p rob 
lém ák a t egy kü lön  áb ra  szem léletesen 
fog lalja  össze. K iem elten hangsúlyozzák, 
h o g y  E urópában , ezen belül F ranciaor
szágban  a jódos an tisep ticum ok  haszná
la ta  d ö n tő  jelentőségű.

A szerző  állást foglalt a  neonatalis h e r
pes in fec tio  rendszeres és tuda tos kezelése 
m elle tt. A 34. terhesség i hét prim o-infec- 
tió ja  esetén  és a te rm in u s  végén a csá
szárm etszés elvégzését is indokoltnak ta rt
ják . M egelőzően a tenyésztés kötelező. Ha 
szü lésko r m ár reku rrá ló  herpes fertőzé
sek  tü n e te i is je lentkeznek, F ranciaor
szágban  a császárm etszét ta rtják  k ívána
to sn ak . Bár az angolszászok ennek  h e
lyességét vitatják.

V égezetül a post p a r tu m  herpes pre- 
v en tió jáb an  el kell k e rü ln i m inden  k o n 
ta k tu s t az oro-facialisan  fertőzött egyé
nekkel, így tilto tt az ú jszü lö ttek  csókol- 
ga tása  is. A hozzátartozókkal fontos k ö 
zö ln i a  m indenkori p reventív  rendszabá
lyok értékét. Az IHM F (H erpes N em zet
közi Kezelési Fórum a) k im utatta , hogy a 
k o ra i sexualis nevelés kom oly segítséget 
je len t a  m egelőzés hatékonyságában.

K ö vér Béla  dr.

A H erpes sim plex v íru sfertőzések  ep ide
m io lóg iá ja  te rhes nőknél és m ag za ta ik 
nál, a  foe to -m aternalis  tran sm iss io  p ro b 
lém ája . H araux, J. M. (L aborato rie  de 
Virologie-CERVI, H opital de la Pitié- 
S alpétriere, Paris): Presse M édicale, 1995, 
2 4 ,2 .

A h erp es  v írus (HSV) fertőzések  a te r 
hesség  folyam án még m a is olyan p ro b 
lém át je lentenek, am ely a tran sm iss ió t és 
an n a k  az anyára  és gyerm ekére gyakorolt 
következm ényeit érin tik  elsősorban . A 
h erp es neonatalis (HN) 10 000 te rhesség
bő l 1-5  ú jszü lö ttnél fordul elő, b á r  ritka, 
de a gyakorló orvos mégis szem bekerü l
he t vele. A fertőzés m indig tüne tekkel já r 
-  szem ben  egyéb neonatalis, v iralis fer
tőzésekkel, pl. a cytom egalvírussal. Gya
ko ri az 50-100% -os m orta litás. A tú lé lők
nél ped ig  súlyos neuro-psychiatria i k á ro 
so d áso k  m utatkozhatnak.

Az első antiv iralis készítm ények, k é 
sőbb  az Aciclovir m egjelenésével a b e te 
gek je len tős része javult, 2/3-ad részük  n o r
m ális é le tm ódo t folytatott.

A HN m egelőzése m ég m a is v ita to tt 
kérdés. Egy b iztosnak tűn ik , hogy  m ég ha 
tü n e tm en tes  is, az anyától m agzata fer
tőződ ik . Úgy vélik, hogy az ú jszü lö ttek  
90% -a fertőződik  genitalis ú ton , csak 5 -  
5% -ban  p raep artu m  és egyéb m ódon . 
F ranciaországban  egy HSV 1 fertőzés esik 
négy  HSV 2-re. A szerző felteszi a kérdést, 
m i a p reventio  lehetősége? E lsőként a h e 
lyes sexualis nevelést em líti s a m egfelelő 
felvilágosítást. A terhesség k apcsán  n a 
gyon fon tosnak  ta rtja  a rendszeres desin- 
fectió t, jódos desinficienssel.

A tenyésztéssel beb izonyíto tt anyai fer
tőzés a k ritikus időszakban  klasszikus 
császárm etszés elvégzését teszi szükséges
sé, hogy  a genitalis u takon  tö r té n ő  á th a 
lad ást elkerüljék. De így sem  lehet m ind ig  
a fertőzés eshetőségét k izárn i, főleg ha az 
m á r  az u te ru sban  m eg tö rtén t. Az Acic
lov ir m egjelenése a herpes m egfelelő ke
zelését és ennek  a terhes nőnél tö rté n t 
óvatos alkalm azását teszi szükségessé. A 
m a tern a lis  fertőzéseknél kü lönböző  hely
zetek  adódnak , tünetm entesség , elsődle
ges fertőzés, kiújulás az elődöknél, a p a r t
n e rn é l előforduló herpes genitalis, am e
lyek gyakorisága változó.

Az elsődleges m aternalis in fectio  a szü
lést m egelőzően ritka, kb. 75% -os gyako
risággal fordul elő. A h erp es genitalis 
reku rrá ló , gyakoribb, kevésbé fertőzi a 
gyerm eket a szokásos m ódon . Az e lődök
nél m eglévő genitalis H erpes sim plex és a 
te rhesség  alatt fel nem  fedezett károsodás 
a gyerm ek  l%o-es rizikóját je len ti.

A szerző végül a fertőzésnek  kedvező 
tényezőkkel foglalkozik. Ezeket és a k ü 
lönböző  fertőzéses szituációkat táb lázat
b a n  foglalja össze.

Befejezésül a szerző az IHM F követ
kezte téseit adja közre. H ivatkozik a San 
F ranciscóban  a kérdésről ta r to tt  fó rum  
m egállapításaira .

1. A HSV 2 antitestek  titrá lá sa  m a m ég 
já rh a ta tlan  út, bár a HSV 1 és a HSV 2 a n 
titestek  titrá lása  m egoldott, a m egfelelő 
an tigen  előállítása m a csak  specializált 
labo ra tó rium okban  lehetséges. Itt m ég 
sok  a jövő feladata.
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2. A polym erase láncreakció (PCR) tech
nikája m ég n em  nyert polgárjogot.

3. A pon tos, aprólékos gen italis v izsgá
lat az anyánál a terhesség a la tt n é lk ü 
lözhetetlen.

4. Kiemeli, h o g y  az USA-ban széles kö
rű  vizsgálatok folynak a te rhesség  végén 
ado tt A ciclovirrel, hogy csökken tsék  az 
esetleg az anyánál persistáló HSV ki
új ulását. A vizsgálatokat nagy várakozás 
kíséri.

K ö v é r  B é la  dr.

A m agzatnövekedés nem zeti re ferenc iá ja  
az Egyesült Á llam okban . A lexander, G. R. 
és m tsai (D ep artm en t of M a te rn a l and 
Child H ealth, 112 M ortim er Jo rd an  Hall, 
1825 U niversity  Boulevard, B irm ingham , 
AL 35294-2010, USA): O bstet. G ynecol., 
1996,87,163.

Az átlagostó l e lté rő  szélsőséges szü letési 
súlyok a ges ta tió s  korhoz v iszonyítva , 
fontos m u ta tó i a po tenciális ú jszü lö tt 
m o rb id itásn ak , valam in t a köv e tk ezm é
nyes h a lá lo zásn ak  és késedelm es fejlő
désnek. K ü lönböző  tényezők e re d m é 
nyezhetnek  a n o rm ális  növ ek ed éstő l el
té rő  m agzati fejlődést, b e leé rtv e  a d o 
hányzást, az anya betegségét, co ngen ita - 
lis anom áliáka t, elégtelen tá p lá ltság o t és 
te rhesség i szövődm ényeket. A sze rző k  az 
1991-ben élve, a 20-44. ges ta tió s  héten  
szü letetteket tanu lm ányozták . A 10. per- 
centilisnél k iseb b  súlyúakat te k in te tté k  
k issú lyúaknak . Lubchenco k r ité r iu m á t 
használva az 1991. évi egyesült á llam o k 
beli szü léseknek  csak 2,76% -a so ro lh a tó  
a k issú lyúak  közé, a várha tó  10% helyett. 
Ö sszehason lítási alapul 4 ta n u lm á n y t 
haszná ltak  és ezekben az összes k issú 
lyúak 2,76-15,69%  között ingadozik . A 
szerzők v izsgálata i szerin t az e d d ig  k ö 
zölt növekedési referencia g ö rb é k  alá
becsü lték  a E gyesült Á llam ok növekedési 
görbéjét. Az alábecsülés a legny ilvánva
lóbb a 33-38 . h é ten . A leletek  a r r a  u ta l
nak, hogy a re ta rd ác ió  gyakorisága je len 
tősen  függ az ö sszehason lítási re ferenc ia  
görbétől. Sok, előzőleg közölt növekedési 
referencia g ö rb e  nem  egyezik az  Egyesült 
Á llam ok te ljes népességének je len leg i 
élveszületési adataival. A sze rző k  szük
ségesnek ta r t já k  a gestatiós k o rh o z  v i
szonyíto tt 10. perc in tilisek  m e g h a tá ro 
zását, am elynél k isebb sú lyok  a veszé
lyeztetettség  kockáza tá t jelzik.

Ja ko b o v its  A n ta l  dr.

Milyen g y ak ra n  kell a m agzatv íz indexet 
m eghatá rozn i a terhesség fo lyam án.
W ing, D. A. és m tsai (D ivision o f  M ater
nal-Fetal M edicine, Room 5K40, 1240 N. 
M ission R oad, Los Angeles, C a 90033, 
USA): Am. J. O bstet. Gynecol., 1996, 174, 
33.

Az o ligohydram nion  a m agzati veszélyez
tetettség jele. O ligohydram nion d iagnózis 
a m agzatvíz indexen  alapul: a szonográ- 
fiás vizsgálat so rán  négy k v ad rá n sra  osz
to tt m éh 4 legnagyobb szabad m agzatvíz

tasakja függőleges á tm érő jének  összege 
s  5 cm . A lacsony no rm ális sz in tnek  szám ít 
az 5 ,1-8  cm -es és n o rm álisn ak  a 8,1-24,0 
cm -es index. A nem  stress tesztet reak tív 
nak íté lték , ha 2 akceleráció csúcsa elérte  a 
15 sz íw erés /p e rce t az alapvonal fele tt és 
legalább 15 m ásodpercig  ta rto tt.

A szerzők  egy év a latt 3378 te rh es t v izs
gáltak. A m agzatvíz index értéke s  5 cm -es 
volt 576 esetben. 289-nek volt m ultip lex  
nem  stress  tesztje. Ezeknek a te rheseknek  
a többsége m egszült. Több m in t az oligo- 
hyd ram nionos te rhesek  50% -ának a m ag
zatvíz indexe 4 n ap o n  belül >8 cm  lett. Az 
o ligohydram nion  kifejlődésének a te rm i
nus u tá n  van a legnagyobb veszélye. 
A m ikor a te rm inusbeli és kora terheseket 
összehason líto tták , a te rm in u so n  tú li cso
port nagyobb százalékában  ta lá ltak  oligo- 
hydram nion t 4 napon  belül. Szerzők aján l
ják  te rm in u so n  tú l a he tenkén t kétszeri 
m agzatvíz index m aghatározást, továbbá a 
41. h é ttő l a heti k é t n o n  stress te szt vég
zését. A m agzatvíz szintje folyam atosan 
csökken a gestatiós kor növekedésével, 
ezért a 41. héttő l gyakran  kell vizsgálatot 
végezni.

Ja ko b o v its  A n ta l  dr.

A m agza t v iselkedésének  v izsgálata i. Lea
der, L. R. (Royal H ospital for W om en, 
P add ing ton , NSW 2021, A usztrália): Br. J. 
O bstet. G ynaecol., 1995,102, 595.

A risztotelész m ár h itte  azt, hogy a m agzat
nak van  ko rlá tozo tt szenzoros képessége. 
A n o rm ális  viselkedés a neu rona lis  in teg 
ritást tük rözi. Az u ltrah an g  alkalm azása 
előtt csak  ko rlá tozo tt m egfigyelési lehe
tőségek voltak. A m agzatm ozgás a m agzat 
első v iselkedési aspektusa , am inek  k lin i
kai je len tősége van. Késői te rhességben  a 
m agzati m ozgás h iánya rossz jel és első 
m uta tó ja  lehet a fenyegető m agzati el
halásnak . A m agzat v iselkedésének sok 
szem pontja van, ilyenek: a m ozgások, p i
henés, ak tiv itás ciklus, a kard io tokográ- 
fiás je lek  és a m agzat légzőm ozgásai. Ezek 
a m agzat jó llétének  vizsgálatára egyedül, 
vagy kom binálva, m in t biofizikális profil 
használatosak . A m agzat szem m ozgásai a
14. te rhesség i h é ttő l kezdve tisz tán  m egfi
gyelhetők. A több i m agatartási fo rm ákhoz 
való v iszonya in fo rm ác ió t adha t a köz
ponti idegrendszer integrációja felől. H yp
oxia h a tásá ra  a vérkeringés á trendeződ ik , 
az agykéregből az agy tö rzs felé, hogy  az 
életfontos közpon tok  épsége m egőrződ 
jön.

A v ib ro ak u sz tik u s ingerekre az egész
séges m agzat m ozgással és szívm űködés 
szaporodássa l reagál. N ém elyik m agzat 
m ár a te rhesség  22. heté tő l kezdve, de a 28. 
héttő l m inden  lány- és a 30. hé ttő l m inden  
fiúm agzat reagál. N agyszám ú v izsgálat a r 
ra u ta l, hogy  a m agzatoknak  m indössze 
2% -a n em  reagál a 3. tr im esz te rb en  a hang 
stim uláció ra . A v ib roakusz tikus se rken 
tésre nem  reagáló m agzatok  80% -a a te r
hesség korához viszonyítva kis súlyú.

A sokszo r alkalm azo tt ingert azonban  a 
m agzat m egszokja. Ez a hab ituác ió , am i 
10-50 stim u lu sra  következik be. A stim u- 
lusra ad o tt reakció h iánya a hab ituáció ,

vagyis a m egszokás következm énye, de a 
reakció e lm arad h a t a kifáradás m ia tt is, 
ezt nevezzük d ishab itua tiónak . Veszélyez
te tett terhességekben  a m agzat v iselkedé
sének v izsgálata seg íthe ti a k lin ikust a 
v ilágrahozatal op tim ális  idejének m egvá
lasztásában.

J a ko b o v its  A n ta l  dr.

A  m agzat v ise lkedése , m in t a m agzat jó l
lé tének tesztje . V indla, S., James, D. (D e
p artm en t o f F e tom aterna l M edicine, U ni
versity  H ospital, N ottingham , A nglia): Br.
J. O bstet. G ynecol., 1995 ,102, 597.

Az ú jszü lö tt m a g a ta rtás i stád ium ainak  le
írása u tán  az 1960-as években a k u ta tó k  
érdeklődése a m agza t viselkedése felé fo r
dult. H úsz év te lt el, m íg 1982-ben a fi
ziológiás viselkedés változatait m eg h a
tározták. K iderült, hogy  a m agzat nem  
csupán egy passzívan  fejlődő szervezet, 
hanem  egy ö ssze te tt neurológiai o rgan iz
mus. A m agzat v iselkedése a m agzat jó l
létének v izsgálatá ra felhasználható. A jó l
létet pedig egy so r kóros tényező veszé
lyeztetheti. T ávo labbra  tekintve, a v isel
kedés bev ilág íthat a m agzat idegfejlődé
sébe, valam in t a gyerm ekkori zavarok te r 
hesség alatti okaira . M egállapították, hogy  
a gyerm ekkorban  kórism ézett idegfej
lődési p rob lém ák  60% -a m ár a születés 
előtt is fennálló tényezőkre vezethető visz- 
sza.

A m agata rtás  a szervezet kö lcsönhatása 
a környezetére. Az első testm ozgások fé- 
regszerűek és a te rhesség  7. hetétől kezdve 
figyelhetők m eg. E zután  különböző m o z
gások a laku lnak  ki. A 20-30. hét k ö zö tt az 
általános m ozgások szervezettek és a m ag 
zat kezdi az ak tiv itás-p ihenés cik lust ta 
núsítani. A se rken tésre  leginkább h aszná lt 
m ódszer az ak usz tikus stim uláció, am i 
vibrációs és ak u sz tik u s  elem ekből tevőd ik  
össze. A 32. h é t e lő tt n incs változás a m ag 
zat testm ozgásában , am i a rra  utal, h o g y  a 
szívm űködés frekvencia reakciója a v ib 
roakusztikus in g e rre  neurológiailag k ü 
lön fejlődik a testm ozgás kom ponenstől.

Az ism ételt se rkentésre bekövetkező 
habituáció  azt je len ti, hogy m egszűnik  a 
reakció. A m egszokás, a habituáció  szig
nifikánsan gyorsabban  következik be a 
gestatiós kor növekedésével. A m agzat v i
selkedését m egváltozta thatja  betegség. 
Ezért a v iselkedési v izsgálat a jóllét tesztje  
lehet. Például a növekedésben re ta rdá lt 
m agzatnak az u terop lacen taris e lég telen
ség m iatt la ssabban  fejlődnek ki a v i
selkedési stád iu m a i, m in t a no rm ális  
kontro llokban . A viselkedési abnorm ali- 
tások a sz ívm űködés frekvencia ab n o r-  
m alitásait hetekkel m egelőzhetik. A g es ta
tiós korhoz v iszonyítva kis m agzatoknak  
sem a sz ívm űködésben , sem  a te stm ozgá
sában nem  idéznek  elő a v ibroakusz tikus 
stim ulációk sz ign ifikáns változást. A vál
tozás h iánya az idegrendszer fejlődésének 
zavarára u ta l és a születés alatti d is tress  
fokozott veszélyére h ívja fel a figyelmet.

Jako b o v its  A n ta l  dr.
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A m ag za ti tüdő  ére ttségének  szonográ- 
fiás kórim ézése. Gast, A. S. és m tsa i (Sohn 
Ch.: U niv.-Frauenklinik, H e id e lb e rg , Né
m etország): Zbl. GynäkoL, 1 9 9 5 ,1 1 7 ,138.

A szerzők  a magzat tüd e jén ek  é ré sé t u lt
rahanggal állapították m eg. A m ag za ti tü 
dő echoreflexióját a m ájéval h aso n líto tták  
össze. A terhességek ko rá t a  2 8 -tó l a 40. 
hé tig  csoportosíto tták . A v izsgálatokat 
úgy  végezték, hogy a k ép e rn y ő n  a  m agzat 
tüde jét, rekeszizm át és m ájá t eg y m ás m el
le tt szem lélhették. Összesen 428 terhest, 
illetve m agzatát vizsgálták, 3 0 -n ak  egy
idejűleg a lecitin /szfingom ielin  hán y ad o 
sát is m eghatározták.

N orm ális körülm ények k ö z ö tt  a tüdő 
ére ttség  a 36. terhességi h é t  u tá n  befe
jeződik . A visszasugárzódó echoreflexi- 
ókat az u ltrahang  (Sono line Sí 200) 
am p litú d ó k  alakjában áb rázo lta . Az am p
litú d ó k  m agassága az echoreflex ióval a rá
nyos. A m inim ális, közepes és m axim ális 
am p litú d ó k  alapján k isz ám íto ttá k  a Q á t
lag értékét. Az 1,10 a tüdőérés h a tárérték e . 
A 36. te rhesség i hét előtt az é r té k  1,10-nél 
nagyobb és a 36. hét u tá n  1,10-nél ke
vesebb. Összefoglalva, a 36. h é t  e lő tt az át
lagos Q é rték  1,15, a 36. h é ten  1,06 és a 36. 
h é t u tá n  1,0. A megszületés e lő tti  4 -7  nap 
pal végzett tüdőérés m e g h a tá ro záso k  he
lyesen m u ta tták  az ú jszü lö ttek  á llapo tá t.

J a k o b o v its  A n ta l  dr.

A te rhesség i vesem edencegyulladás 
kó rism éje  D opp ler-szonográfiával: az 
in tra re n a lis  rezisztencia in d e x  m e g h a tá 
ro zásán ak  értéke. Keogan, M. T. és m tsai 
(D epartm en t o f Radiology, Box 3808, 
D uke U nivertsity  Medical C en te r, D ur
ham , NC 27710, USA): J. U ltra so u n d  Med., 
1996,1 5 , 13.

A szerzők  20 terhesben k ó rism é z te k  pye- 
lo n ep h ritis t. A terhesek ges ta tio s  k o ra  á t
lag 21 (5,0-36,7) hét volt. K o n tro lln a k  153 
tü n e tm en tes  asszonyt h aszn á ltak . Ezek 
terhesség i k o ra  22 (5-39) h é t vo lt. D opp- 
le r-szonográfiás készülékkel v izsgá lták  a 
vesék in te rlobaris és a rte ria  a rc u a ta it a 
vese felső, középső és alsó rész én . A z átla
gos rezisztencia index vesem edence-gyul- 
ladás esetén  nagyobb, m in t a  k o n tro lio k 
ban , de je len tős átfedések v o lta k  a k é t cso
p o r t k ö zö tt és csak 4 py elo n ep h ritises  
be tegnek  volt az átlagos rez isz ten c ia  in 
dexe 0,70-nél nagyobb, akár jo b b , a k á r  bal 
oldalon.

A bak té riu m o k  kezdetben a vesetubu- 
lusokba ju tn a k  és gyulladásos reakció t 
kezdem ényeznek, ami m ag áb a  foglalja 
m in d  a se jtköz ti állom ányt, m in d  a tubu- 
lusok  lu m en ét 48-72 órán be lü l. A rezisz
tencia  index  nő  a tubu lo in terstitia lis  sza
kasz betegségeiben, vascu litisben  és vas- 
cu lopath iában . Szignifikáns k ü lönbséget 
m u ta ttak  k i a  vesem edence-gyulladásos 
és a kon tro ll átlagos rez isztenc ia  index 
értékekben . A különbség a z o n b a n  a két 
cso p o rt vese rezisztencia in d e x  érték ek 
b en  nagyon  kicsi (0,04). A 20 b e te g  közül 
csak 4 (20%) rezisztencia in d ex e  >70 , míg 
a több i é rtéke norm ális < 70 volt. Az 
á tfedések  m ia tt nem való színű , hogy  a

vese rezisztencia v izsgálat a pyelonephri
tises betegek  azonosításában  felhasznál
ható  lenne.

J a k o b o v its  A n ta l  dr.

A hyperechogen  m agzati bél. Stringer, M.
D. és m tsai (United Leeds Teaching H os
p ita ls Turs, C larendon W ing, Leeds Ge
n era l Infirm ary, Leeds LS2 9NS, Anglia): 
A rch. D is. Childh., 1996,74, F I.

A m agzati vékonybél u ltrah an g g a l vizs
gálva fokozatosan válik lá th a tó v á  a 2. t r i 
m esz ter folyam án. A te rhesség  16. hete 
kö rü l, m in t relatíve világos m econ ium  fel- 
halm ozódás tűn ik  fel a bél lu m en én  belül. 
H yperechogenitásnak  nevezik  azt, am ikor 
a bél a szom szédos cso n tokhoz  hasonló  
vagy nagyobb echogen itást m uta t. Van
nak , a k ik  a bél echogen itásá t a  m agzat 
m ájához  vagy tüdejéhez hason lítják . Ru
tinv izsgálatok  során  a hyperechogen itás 
0 ,6-1 ,4% -os gyakoriságban  fordul elő, a 2. 
tr im esz terben . A 20. h é t e lő tt elszigetelt 
le le tkén t látható, am i ren d sz e rin t á tm e
neti és a  következő h e tek b en  eltűnik . Az 
Egyesült Á llam okban ö t n ag y  felm érés 
szerin t a 2. tr im esz terb en  észlelt hyper- 
echogén belek m ajdnem  60% -a a m eg
születés u tán  nem  b izonyu lt abnorm ali- 
tá snak . A m aradék  ese tekben  azonban 
kary o típ u s eltéréseket, re ta rd á lt növeke
dést és perinatalis elhalást figyeltek meg. 
A 20. terhességi hé t e lő tti hyperechogen  
bél félrevezető, ham is le let lehet. A m ikor a 
hyperechogen  bél tágu la tta l szövődik, a 
lelet m econium  ileust se jte t. A kedve
ző tlen  terhességi k im enetel kockáza ta  an 
nál nagyobb, m inél erő sebb  az echoge- 
n itás és a veszély a cso n tokhoz  hasonló  
sű rűség  esetén legnagyobb.

A hyperechogenitás k ifejlődése a hy- 
p o peris tasisnak  és/vagy a m econium  
csökken t fo lyadék tarta lm ának  tu la jd o n ít
ható . A zok az újszülöttek , ak ik n ek  m éhen 
belü l perzisztáló  hyperechogen  belei vol
tak, k ü lö n ö sen  a re ta rdá ltak , funkcionális 
bé lobstrukció ra  veszélyeztetettek.

J a k o b o v its  A n ta l  dr.

A D oppler-szonográfia  d ia g n o sz tik a i és 
k lin ik a i értéke a szü lészetben . Gonser,
M., Vetter, K. (U niversitä ts-Frauenklin ik , 
Schleicherstrasse 4, D -72076 T übingen, 
N ém etország): G ebusrtsh , F rauenheilk , 
1995,55,605.

Az u tó b b i években szám os tanu lm ányban  
k im u ta tták  a D oppler-szonográfiás leletek 
és a k ó ro s  terhesség k ö zö tti je len tős tá r
sulást. E nnek  következtében  a D oppler- 
szonográfiá t ta lán  elsietve egyre  fokozódó 
m é rték b en  ép ítették  be a m agzat állapo tá
nak  kórism ézésébe és k lin ika i kezelésébe. 
Ezzel kapcso la tban  két k érd és m erü l fel: 1. 
a D oppler-szonográfia h o zo tt-e  további, 
újabb ism ereteket és 2. a terhesség 
k im enetelé t javította-e, am ik o r a k linikai 
kezelésben alkalm azták. N em  reális azt 
h in n i, h o g y  egy új, a késő i terhességbe 
bevont m ódszer d rám a ian  jav ítja  a te r
hességi eredm ényeket. A m á r  bevezetett

m ódszerek  kevés te re t ad n ak  tovább i jav í
tá sra  ú jabb  m ódszerek  szám ára. A zon
kívül b izony ítha tóan  egy terhesség  kó ros 
irányú  fejlődése m á r a fogam zás vagy  k o 
rate rhesség  idején  elkezdődik , ezért d rá 
m ai javu lás a m orb id itási sta tisz tik áb an  a 
D oppler-szonográfiával a késő  te rhesség 
ben  nem  várha tó .

U teroplacen taris arté riák . A postsys- 
toles in c isu ra  az u te rop lacen ta ris  v é r
áram lás hu llám görbében  kóros p u lz u s
hullám  v isszatükröződésére  u ta l a  sp irális 
a rté riák  te rén  és feltehetőleg trophob last 
invázió zavar következm énye. Az inc isu ra  
típusos je le a p rae-eclam psiának  és jobb  
m uta tó ja  a te rhesség i h y p erto n iás  szö
vődm ényeknek , m in t a k rea tin in  c learen- 
ce vagy a húgysavszint.

U nilateralis lepény  elhelyezkedés ese
tén  a p rae-eclam psia , a re ta rdá lt növeke
dés sz ign ifikánsan  gyakoribb, m in t cen t
rális fekvésnél. U nilateralis ta p ad á sn á l az 
ellenkező o lda lon  sz ign ifikánsan  gyako
ribb az inc isu ra . A m ikor a D oppler-szono- 
gráfiás le let m indké t o lda lon  kóros, gya
koribb  a terhesség i hypertensiv  szövőd 
mény, pl. a  hyperton ia: 5 vs. 25%, a p rae - 
eclam psia: 1 vs. 27%.

A kö ld ö k zsin ó r a r te ria  kóros D oppler- 
szonográfiás értéke gyak rabban  tá rsu l re 
tardációval, ú jszü lö tt depresszióval, m in t 
a kard io tokográfiás kó ros lelet. A d iasto le 
végi b lokk  az asphyxiának  a legm egb íz
hatóbb  je le, előre jelzi a fenyegető m éh en  
belüli elhalást. A re ta rd ác ió n ak  azonban  
nem  szűrőeszköze, m e rt a  fo e to m etria  
m egbízhatósága előbbre való. A kö ldök - 
zsinór a r te ria  vérá ram lásának  k ó ro s  
D oppler-szonográfiás lelete napokka l-he- 
tekkel m egelőzi a kard io tokográfiás elvál
tozásokat. A kö ldökzsinó r vena pu lzác ió  a 
kóros cen trális  haem od inam ika i elvál
tozásokat m u ta tja  k i a m agzat szívében. 
A kö ldökzsinó r a rte ria  vérá ram lásának  
regurg itáció ja nagyobb gyakoriságú  (40 - 
70% -os) perina ta lis  m orta litá ssa l tá rsu l, 
m in t a végdiasto les b lokk.

Az agyi a rté riák  véráram lása  re ta rd á 
ció esete iben  úgy  változik  m eg, h o g y  a 
vérellátás javu l. Áz a rte ria  cerebri m ed ia  
ham arabb  és p o n to sabban  p ro g n o sz tizá l
ja  a red is trib u tió t, m in t a  kard io tokográ- 
fia. A legsúlyosabb re ta rdác iók  esetén  az 
elhalás e lő tt látszólagos agyi vérkeringés 
norm alizá lódás következik  be. E nnek  oka 
az agyvizenyő kifejlődése lehet, egyre fo
kozódó koponyán  belü li nyom ásnöveke
déssel.

A fen tiek  ö sszh an g ra  u ta ln ak  a D o p p 
ler-szonog rá fiás  p a ra m é te rek  és a  te r 
hesség k im en e te le  k ö zö tt. M etod ika i a la 
pon  m égsem  lehe t azt a  k övetkez te tést le 
vonni, h o g y  a te rhesség i e redm ények  
ezek a lap ján  ja v u ln án ak . A D o p p ler-szo 
nog ráfia  a re ta rd á lt m agza tok  kezelésé t 
jav ítja , m ivel segíti a tény legesen  re- 
ta rd á lta k a t fe lism ern i és a k o n stitu c io -  
nálisan  k is m agzatokat a  szükség te len  
d iag n o sz tik u s beavatkozások tó l m e g ó v 
ni. A m agza t k ó ré le tta n áb a  való d iffe ren 
ciált b ep illan tás  a lap ján  a m ó d szer m ég  
kedvezőbb befo lyását v á rn á n k  a k lin ik a i 
kezelésben.

J a ko b o v its  A n ta l  dr.
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A köldökzsinór a r te ria  abnorm ális Dopp- 
le r-hu llám -fo rm ái és a kö ldökvér co rtio - 
co tro p in -k ib o csá tó  horm on. Giles, W. B. 
és m tsai (John  H unter H ospital -  M a
terna l H ealth  Research Center, Locked 
Bag 1, H u n te r Region Mail E xchange, 
Newcastle 2310, A usztrália): O bstet. G yne
col., 1996,87,107.

A szerzők 26 te rh e s  n ő t vizsgáltak. H úsz
nak  a kö ldök  a r te r ia  véráram lási sebesség 
hu llám form ái abnorm álisak  vo ltak . Ab
no rm álisnak  tek in te tték  a systo le/d iasto le 
hányados 95. percen tilisnél nagyobb  é r
tékeit, am it m in d e n  esetben észleltek, 
azonkívül 3 ese tb e n  a diastole vég i v é r
áram lás is h iányzo tt. M ind a 20 te rhes 
császárm etszéssel szült, 13-an a m agzat 
veszélyeztetettsége m iatt a 37. h é t előtt. 
Tíz ú jszü lö tt a  terhességi ko rhoz  v iszo
nyítva kicsi volt. A cortico trop in  k ib o 
csátó h o rm o n  sz in t szignifikánsan m aga
sabb volt (108±27 pg /m L ),m in t a kon tro l- 
lokban (24±8 pg /m l), akik te rm in u sb an  
voltak és a k ö ld ö k  arteria  vérá ram lási 
sebesség hu llám fo rm ái n o rm álisn ak  m u 
tatkozott

A p lacen ta  cortico trop in  k ibocsá tó  
horm on  p ro d u k c ió  abno rm alitá sá t több 
terhességi szövődm ényben  le írták . Az 
anya co rtico tro p in  kibocsátó h o rm o n  
szintje fokozo tt koraszüléssel, p rae-ec- 
lam psiával kapcso la tosan  és b á r  a co rti
cotropin k ib o c sá tó  horm on  anyai szérum  
szintje je len tő sen  m agasabb a kö ldökvér 
szintjénél, sz ign ifikáns összefüggés van  a 
két keringés közö tt. A kö ldökvér em el
kedett co r tico tro p  horm on  sz in tjé t re ta r
dált m agzatokkal és szülés alatti m agzati 
distress tá rsu lásáv al is leírták. A p lacen ta 
endok rin  ren d sz e re  képes reagáln i m ind  
az anyából, m in d  a m agzatból e red ő  Im 
m orális je lek re . A stressnek k ite tt  vagy 
hypoxiás m ag za tb an  növekszik a  stressre  
reagáló h o rm o n o k  produkciója. A co rti
cotropin  k ib o csá tó  horm on anyai és 
m agzati sz in tjén ek  növekedése gyorsítja  a 
m agzati szervek  érését és serken ti a  szülés 
korábbá kezdetét, további kom penzáló  
értágító  h a tá s t idéz elő a lepény  ereiben. 
M indezek jó ték o n y  hatással v an n a k  a 
m agzatra, ak in ek  a m éhen belü li tú lé lését 
fenyegeti a  kö ldök-lepény  vérá ram lás za
vara.

Jako b o v its  A n ta l  dr.

A lepény é re ttség én ek  szonog rá fiás, szte- 
reológiás és D opp ler-szonográfiás m eg
állap ítása . B u rton , G. J., Jauniaux , E. 
(D epartm en t o f  Anatomy, U n iversity  of 
C am bridge, D ow ning  Street, C am bridge 
CB2 3DY, A nglia): Br. J. O bstet. G ynaecol., 
1995,102,818.

A szerzők 10 szövődm énym entes p lacen- 
tá t vizsgáltak  a terhesség 38-40. hetétő l, 
ö t  lepény te lje sen  éretlen volt és ö t pedig 
teljesen ére tt. M akroszkóposán  a k é t cso
po rt közö tt kü lönbség  nem  volt, sem  a 
m eszesedésben , sem  az in fark tu sos te rü 
letekben. Az ére tlen  placenták á tlagos té r
fogata nagyobb  volt, m int az é re tteké . A 
szonográfiás osztályozás alap ján  je len tő s 
különbség n em  volt az érettek és ére tlenek

között. A b o h o ly  m em brán  átlag v as tag sá
ga sz ig n ifik án san  vékonyabb volt az é re t
tekben , m in t az éretlenekben. A D oppler- 
cé lá ram lás sebesség  indexekben nem  volt 
kü lönbség  az é re ttek  és éretlenek közö tt. 
Ezeket a  v izsgálatokat közvetlenül a világ- 
rah o zata l e lő tt végezték. A sztereológiai 
ana líz ist csak  a császárm etszéssel v ilág ra- 
ho zo ttak  lepényein  végezték.

A lep én y  érettségének  III. fokozatában  
az ech o m en tes terü leteket a boho lym en- 
tes k ö z p o n ti ü regek  alkotják. A bazális 
echogen , s ű rű  részek  és a lepény á llo m á
nyában  a szabá ly ta lan  sűrű  részek a m e- 
szesedéseket és in fark tusokat je lentik .

A szerzők  vizsgálatai azt m utatják, hogy  
a ha lad ás  az ére tlenbő l az érett felé a d if
fúziós k ap a c itás  közel 40%-os növekedé
sével tá rsu l. Az eredm ények a rra  u ta lnak , 
hogy  a növekedés a végbolyhok fejlődé
sének  következm énye. A gázcserét ez a fo
lyam at m egkönny íti. A kö ldökarteria  v é r
á ram lás i indexeinek  és a placenta szo n o g 
ráfiás fokainak  n incs összefüggése. Az 
elvégzett v izsgálatok  a rra  u ta lnak, hogy  
n o rm ális , te rm in u sb e li lepényben a p ri-  
m ér tö rzsb o ly h o k  térfogata szerepet já tsz 
hat a p u lz a tilitá s i index nagyságában, b á r  
a sz te reo lóg iai ada tok  nagy változatossága 
ném i k é te ly t hagy.

Jakobov its A n ta l  dr.

A m edencevégű fekvés kockázati tényezői 
népesség i alapon . Rayl, J. (D epartm ent o f 
Epidem iology, University of W ashington, 
Seattle, WA, USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 
1996,174, 28.

W ashington állam ban 1987-1988 között 
141 613 szülést jegyeztek. Kizárták a vizs
gálatokból azokat, akik m éhen belüli fek
vése n em  volt feltüntetve és az ikerterhes
ségeket. íg y  m arad t 3588 medencevégű szü 
lés, am it 8183 kontrollal hasonlíto ttak  ösz- 
sze. A m edencevégű szülés gyakoribb 2500 
g-nál k isebb  súly vagy rövidebb gestatiós 
kor (25-36  hét) és 29 évesnél idősebb vagy 
először szü lők  esetén. M inden 500 g-os te s t
sú lym ínusz közel 1,3-szoros kockázatnö
vekedést jelent. A terhes dohányzása és a 
te rhesgondozás hiánya 30%-kal növeli a 
m edencevégű fekvés relatív kockázatát. A 
nagyobb születési súly protektiv ha tású  a 
m edencevégű szüléssel szemben.

A szerzők  vizsgálatai azt m utatták, hogy  
néhány  anyai és m agzati jellegzetesség egy
m ástól függetlenül hozzájárul a m edence
végű fekvés kockázatához. Ez a rra  utal, 
hogy k ü lönböző  biológiai m echanizm usok 
vezethetnek  a medencevégű szüléshez.

Jakobov its A n ta l  dr.

P raeeclam psia , eclam psia és HELLP-szind- 
ró m a u tá n i szülészeti prognózis. N iesert, 
St. (F rauenklin ik , Podbielskistrasse 380, 
D-30659 H annover, Németország): G eburt- 
sh. F rauenheilk ., 1996,56,93.

A praeeclam psia, eclampsia és a HELLP- 
sz indróm a a terhesség súlyos szövődm é
nyei, am elyek nagy veszélyt jelentenek az 
anyára és a  m agzatra. A kezdet és a  betegség

lefolyása előre nem  látható. A ngliában az 
anyai halálozás fő okai (18,6%) a hyper- 
toniás terhességi szövődmények voltak. N é
m etországban e kom plikációk anyai ha lá
lozása 10% -ot tett ki. A pathogenesis ez 
ideig ism eretlen. Az egyetlen ok inak  ne
vezhető kezelés a terhesség befejezése, ez 
azonban a koraszülés kockázatával társul. 
Azokban a terhesekben, akik kórelőzm é
nyében praeeclam psia/eclam psia volt, a 
kontrolioknál gyakoribb az enyhe (19,5% 
vs. 2,4%) vagy a súlyos (29,5% versus 4,6%) 
praeeclam psia. Ha az eclampsia a 35. te r
hességi hé t előtt lépett fel a következő te r
hességben 46,8% -ban következnek b e  hy
pertensiv terhességi szövődmények és 41,9%- 
ban  a m agzat növekedése retardált. H a az 
eclampsia a 35-38. terhességi hé t közö tt 
következett be, ezek 30,4%, illetve 15,4%- 
ban lépnek fel.

A hypertensiv  terhességi kom plikációk 
csak ritkán  figyelhetők meg; a terhességi 
hypertonia/praeeclam psia gyakorisága 3 -  
10% és az eclam psiáé 0,01-1%. Az ism ét
lődés kockázata függ az előző terhesség 
lefolyásától és a hypertensiv terhességi szö
vődm ények súlyosságától. A hypertensiv  
terhességi kom plikációk ism étlődésének 
kockázata különösen akkor nagy, h a  a 
praeeclam psia/eclam psia a 30. terhességi 
hét előtt lépett fel, a systoles vérnyom ás 
m eghaladta a 160 H gm m -t, valam int, h a  a 
hypertonia és p ro teinuria a szülés u tá n  10 
nappal m ég m indig  kim utatható  volt. 
HELLP-szindróma esetén is nagyobb az is
m étlődés rizikója, ha előzőleg hyperton iája 
is volt a  terhesnek. Ezt a kö rü lm ényt a b e 
tegekkel közölni kell, továbbá annak  szük
ségességét, hogy újabb terhesség esetén  he
tenként 2 -3-szor a vérnyom ást, 10-14 n a
ponként a  vizelet fehérje, kreatin in  szintjét, 
a haem otokrit, w t ,  throm bocyta szám , az 
S-GOT, S-GPT eredm ényeket ellenőrizni 
kell. A m agzat állapotát pedig szonográfiá- 
val és kardiotokográfiával kell kontrollálni.

Ja ko b o v its  A n ta l  dr.

Az USA-ban perelik  az egyik bábát. M eijer 
Van Putten, J. B.: Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1995,139,2761.

N em régiben C onnecticut állam ban p e r t  in 
d íto ttak  D onna Vidám szülésznő ellen. Eü. 
vezetők azzal gyanúsítják, hogy illegálisan 
tevékenykedik a szülészetben. D onna Vi
dám  egy laikus szülésznő, aki főiskola he
lyett a  gyakorlatban tanulta meg szakm áját. 
Specializálta m agát o tthoni szülésekben. 
M iután az am erikai eü. vezetőség egyre n a 
gyobb szám ban ism eri el a szülésznőket tel
jes értékű eü. dolgozónak, m ajdnem  m in 
denütt szigorú kiképzési elveket követel 
meg és olyan szülésznők, m int D onna Vi
dám  nem  folytathatják legálisan foglalko
zásukat. (The New York Times, nov. 4.).

Az ügy az eü. vezetőknél egyszerű: D on
na Vidám nem  ápolónő, nem  rendelkezik 
az állam ban előírt szülésznői tanulm ányok
kal, nem  dolgozhat szülésznőként. D onna 
Vidám és követői azonban nem csak szem é
lyileg érzik üldöztetésüket, m ert ellenfeleik 
az o tthoni szülések rendszerét is tám adják . 
A kiképzett szülésznők többsége ugyanis 
nem az o tthoni szüléseknél tevékenykedik,
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eltiltásukkor nem  szülhet egy leendő  anya 
sem az o tthonában; D onna V idám  kijelen
tette; „H a ők  azt m ondják, hogy  m i nem 
rendelkezünk kiképzéssel, az azt is jelenti, 
hogy m indenk i kényszerül a kórházakban 
szülni.” V idám  asszony 1986-ban kezdte 
meg szülésznői pályáját, 3 évvel azelőtt, 
hogy C onnecticut állam kötelezővé tette 
szülésznők szám ára az ápolói kiképzést, de 
hozzá kell tenn i ehhez, hogy 1993-ban a 4 
millió szülés közül csak 11 000 tö rtén t o tt
honában. A vezetőség szerint az o tthon  való 
szülés nem  játszik szerepet a ügyében. 
Arról van szó, hogy megvédjék a lakosságot 
azáltal, hogy  csak kvalifikált szülésznők 
m űködhessenek a szüléseknél. Amerikai 
orvosok szerin t otthoni szüléseknél is 
egészséges babyk születnek, ta lán  még 
egészségesebbek is a kórházi ú jszülöttek
nél. Sokan nagyra értékelik a szülésznők 
személyes gondoskodását, a m egszokott 
környezet m egnyugtató hatását a  szülések
nél. H asonló gondoskodás a kó rházban  is 
lehetséges és o tt komplikáció esetén más 
beavatkozások is m egtörténhetnek. Laikus 
szülésznők, akik  nem részesültek formális 
eü. kiképzésben, az orvosi rendszeren  kívül 
dolgoznak, sok orvos szám ára fokozott 
kockázatot jelenthetnek. A M idwives Al
liance, azaz az amerikai szülésznők egye
sülete szerin t a szülészet nem  szakm a, ha
nem  m űvészet, mellyel a családot átkalau
zolják a terhességből a szülésbe. Szerintük 
egy norm ális egészséges nőnél ez egy ter
mészetes tö rténés, a cél a term észetes szü
lés, orvosi technika nélkül és helye is ter
m észetesen az otthon. Laikus szülésznők 
C onnecticutban legáisan dolgoztak eddig, 
m in t D onna Vidám. Sok o rvossal vannak 
barátságban, a kórházaktól is m ind ig  meg
kapták szükség esetén a segítséget. Vannak 
persze olyan szülésznők is, akik  kényszerül
nek önállóan  dolgozni és kom plikációknál 
a betegüket a kórház elsősegély helyére 
viszik, ahol az orvosi személyzet ellensége
sen fogadja őket és úgy néznek rájuk , m int a 
gyerm ekek bántalm azójára.

R ib ic ze y  S á n d o r  dr.

TOXIKOLÓGIA

A csont ó lom tarta lm a és a bűn ö ző  m aga
ta rtás. N eedlem an, H. L. és m tsai (Univer
sity of P ittsburg  Medical Center, Suite 305, 
Iroquois Bldg. 3600 Forbes Ave, Pittsburg, 
PA 15213, USA): JAMA, 1996,275, 363.

A dolgozat szerzője több évtizede foglal
kozik a környezeti ólomexpozíció és a m a
gatartási zavarok közötti összefüggéssel.

Több, m in t 50 éves az a megfigyelés, 
hogy az ólom m érgezést követően  a gyer
mekek hosszú  ideig agresszívek, m agatar
tási zavaraik vannak és m egtám adják  taná
raikat. Szám os tanulm ányra hivatkozik a 
szerző, am elyek az alacsonyabb életszín
vonalú, városlakók körében gyak ran  elő
forduló -  10-15 pg/dL -  vérólom szint mel
letti m agatartászavarokat írják  le gyerm e
kekben. 1943 ó ta gyűlnek az ada tok  arról, 
hogy m agasabb vérólom szinthez m egnyúlt 
reakcióidő, szórakozottság, nyugtalanság 
társul. Az is régóta ism ert, hogy  fiúkban a 
figyelem hiány és hiperaktivitás agresszió

val já r  együtt, és nagyon m agas körükben  a 
későbbi életkorban a bűnözővé válás.

A szerzők 301 fiú tanulót vizsgáltak 7 és 
12 éves korukban  Pittsburgh nyilvános is
koláiban. A megelőző életük során ért ó lom 
expozíció m értékére röntgen fluorescens 
spektroszkópiás vizsgálatokat végeztek a 
fiúk tib iáján  12 éves korban. Többféle m aga
ta rtási vizsgálatot és kérdőíves kikérdezést 
alkalm aztak a beilleszkedési zavarok, illetve 
bűnöző  hajlam  feltárására. A gyerekek 7. 
életévében végzett vizsgálatok arra  utaltak, 
hogy csak enyhe összefüggés volt regisztrál
ható a tanárok  által végzett m agatartás
értékelés szerint, míg 12 éves korukban 
m ind  a szülők, m ind a tanárok  értékelé
sében szignifikánsan gyakrabban fordult 
elő a szorongás, beilleszkedési zavar, figyel
m etlenség és agresszióra utaló m agatartás.

Jól ism ert, hogy a m agasabb ólom ex
pozíció általában az ún. veszélyeztetett gye
rekekben gyakrabban fordul elő és ez a 
m in ta is az átlagnál alacsonyabb szociális 
helyzetű gyerm ekek körében került kivi
telezésre. (A vizsgáltak 70%-a színes bőrű  
és az anya Raven IQ átlaga 43 pon t volt). A 
szociális helyzetet leíró egyéb tényezők, 
m int a csonka család, az anya foglalkozása, 
iskolázottsága, életkora, a gyerm ekek szá
m a a családban  a vizsgálati eredm ényeket 
csak egy-két % -kal m ódosította.

A vizsgálatok alátám asztották azokat a 
korábbi megfigyeléseket, am elyek am ellett 
szólnak, hogy  a szervezet fokozott ó lom 
terhelése fokozza a gyerm ekek m agatartási 
zavarait. A korábbi megfigyelések igazol
ták, hogy  a fiúkban az ólom expozíció n ö 
vekedésével gyakoribb az agresszió, éret
lenség és szexuális problém a. N agy szám ú 
vizsgálati alanyon végzett követéses vizs
gálatok igazolták, hogy az alkalm azott „gye
rekm agatartási kérdőív” jó  előrejelzője a 
későbbi életkorban bekövetkező szakm ai 
kudarcok, m agatartási zavarok, rendőrségi 
ügyek és droghasználat gyakoriságának.

A W echsler intelligencia-teszt gyerm ek
változatának  értékelésekor az ó lom expo
nált gyerm ekek néhány pontta l m agasabb 
IQ-t értek  el, am int a szerzők azzal m agya
ráznak, hogy  ezek a gyerekek gyorsabban 
reagálnak. Ez az eredm ény azért m eglepő, 
m ert általában  a m agatartási tesztekben a 
gyerm ekek szóképzése rom lott és fokozott 
volt az olvasási zavaruk. A csökkent szó
képzési készség valószínűleg a m agatartást 
szabályozó belső gondolkodást m ódosítja. 
E m ellett szól, hogy egy hasonló  vizsgálat
ban, ahol az ólomexpozíció m értékét a gye
rekek fogának ólom tartalm ával m érték , a 
m agas ólom expozíció hatszorosra emelte 
az olvasási zavar m értékét és hétszeresre 
nő tt az iskolai bukásoknak a száma.

[R e f: A  szerző k  á lta l v izsg á lt „ ó lom ex
p o n á l t” g y e r m e k e k  vérólom  szin tje: a z  USA- 
beli fe lm é ré se k  a lap ján  10-15  p g /d l k ö zö t
tie k  leh e ttek , de  a vér ó lo m sz in tjén e k  m érése  
n e m  tö r té n t meg. Ez a z  a véró lom szin t, am ely  
M a g ya ro rszá g o n  a városokban  la kó  g y e r 
m e ke k  k ö ré b en  20 -40% -os g y a ko r isá g g a l is 
elő fordu lha t. E n n é l jó v a l  m agasabb  értékek  
fo rd u lta k  e lő  M agyarországon  a z  ó lo m ta r
ta lm ú fe s té k k e l  s z ín e ze tt  p a p rik a fo g y a sz tá s t  
kö ve tő en , ill. a hevesi „ ó lo m m érg eze tt”g y e r 
m e ke k  kö réb en , a k ik n e k  a szü le i a la kó h e 
ly ü k ö n  v ég e z ték  a k k u m u lá to ro k  bon tásá t, 
a z  ó lo m  beo lvasztásá t.

A z  ó lo m exp o zíc ió  m é rté ke  re m é lh e tő le g  
a z  ü ze m a n y a g o k  ó lo m ta r ta lm á n a k  c sö k ke 
nésével a  jö v ő b e n  egyre a la csonyabb  lesz, de  
a z  ó lo m exp o zíc ió va l igazo ltan  e g y ü t t  já r ó  
olvasási, m a g a ta rtá si za va ro k  és a z  agresz-  
sz ió  m é g  soká ig  je le n tk e zh e t ö rö k sé g k é n t  
tá rsa d a lm u n k b a n .]

F a rka s  I ld ik ó  dr.

A gyilkosgalóca-m érgezés k lin ik u m a és 
th e rap iá ja  a  gyerm ekkorban, von Kleist- 
Retzow, J. C. és mtsai (Klinik u n d  Poliklinik 
für K inderheilkunde der U niversität zu 
Köln): Monatsschr. K inderheilk., 1995 ,143, 
1118.

Gom bafogyasztás után felléphetnek ún. 
„nem  valódi” és „valódi m érgezések”. Az 
előbbiek közé tartoznak az allergiás és az 
in to leran tia  okozta, továbbá a rom lo tt vagy 
a túl nagy  mennyiségben fogyasztott g o m 
baételek u tán  megjelenő reakciók.

A valódi gom bam érgezésben a gom ba 
faja és a toxinok hatása szerin t g as tro in 
testinalis tünetek mellett cholinerg (m us- 
carin), psychotikus (légyölő galóca), anta- 
bushoz hasonló  tünetcsoport (ráncos t in 
tagom ba), vagy a gyilkos galóca (A m anita 
phalloides és A. verna) phalloides syndro- 
m ájában  hepatopathia lép fel. A halálosan  
végződő gom bam érgezések több , m in t 
90% -át a  gyilkos galóca idézi elő.

A gyilkos galócák három féle tox in t ta r 
talm aznak. A phallatoxin az első g as tro in 
testinalis panaszokat hozza létre, de a vero- 
toxinnal együtt jelentőségük alárendelt.

A legveszélyesebb a v ízben o ldódó  és 
gyorsan felszívódó, hő- és saválló, enzim - 
rezisztens am atoxin, amely a m ájban  gá to l
ja  a  proteinsynthesist és a m ájsejtek  el
halását váltja ki. A m ájon kívül célszerve 
még a vesetubulus, a herék, a p ank reas és az 
agyvelő. A vizelettel és az epével ü rü l, az en- 
terohepatikus keringésben recirkulál. A 
toxint a  serum ban csak az első ó rák b an  
tud juk  időnként kim utatni, a  v izele tben  48 
óráig, a  gyom or m osófolyadékjában 48 ó ra  
m úlva is észlelhető.

A kórlefolyásban négy szakaszt k ü lö n í
tünk  el:

Az asym ptom ás vagy latens szakasz 6-12  
(max. 48) óráig tart. A hosszabb időköz 
kedvező jel. A rövid lappangási idő  nem  
zárja k i a  mérgezést, m ert a beteg  a gyilkos 
galócával együtt más, általa nem  tű r t  gom 
bát is fogyaszthatott.

A gastrointestinalis szakasz 12-24 ó ra  
hosszat húzódik  el, hányás, hasm enés és 
görcsös hasfájás kíséretében.

Az oligosym ptom ás in tervallum ban a 
gyom or-bél tünetek jelentősen javu lnak , a 
beteg 12-24 óráig jobban érzi m agát. Ez a 
hibás d iagnózisok időszaka, de a lab o r
kém iai vizsgálatok m ár a kezdődő  m á j
sérülésre utalnak.

A hepato-renalis fázisban a m ájelég te
lenség következtében felhasználódnak a 
funkciós és struk turpro teinek  a m áj sej
tekben, am ely klinikailag vérzéses ha jlam 
ban (főleg a gyom or-bélcsatornában) és 
veseelégtelenségben nyilvánul m eg. A beteg 
kb. 8 nap  m úlva hal meg. A 10% alatti pro- 
th rom bin idő  (Quick-érték) 84% halálozás
sal jár. (40% felett nincs halálozás.) A vér-
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zések megjelenése rossz jel, bár nem  m in 
dig dönthető el, hogy  a vérzést a m érgezés 
vagy a therapiás beavatkozás hozta-e létre?

Ha egyszer felm erül a gyilkosgalóca- 
mérgezés gyanúja, a kezelést még a biztos 
diagnózis igazolása előtt el kell kezdeni. 
Első tennivaló a gom ba és a m éreg eltávolí
tása a gyom or-bél csatornából gyom or-bél 
mosásokkal és beöntésekkel akár 36 óráig 
akkor is, ha a beteg sokat hányt. A m echa
nikus beavatkozásokkal fokozzuk a vérzés 
kockázatát a felső em észtőcsatornában, de 
a méreg enterohepatikus keringésének a 
megszakításával igazoltan fokozzuk a tú l
élést. Aktív szénnel és hashajtókkal csök
kenthetjük a m éreg felszívódását.

Még vitatott a  haem operfusio és az erő l
tetett diuresis haszna. Előbbi a véralvadást, 
u tóbbi a v ízháztartást zavarhatja m eg a 
kiszáradt betegben.

Csökkenti az am anitin  felvételét a m áj
sejtekbe a silib in in  és a penicillin G. Az in- 
sulinnal adott glukose m érsékli a  hypo- 
glykaemiát, elősegíti a máj regeneratió ját és 
javítja az anabol anyagcserét. Helyre kell ál
lítani a víz-elektrolit-, sav-bázis egyensú
lyokat.

A m ájátültetés időpontját a labor-kém iai 
param éterek (prothrom binidő, össz-biliru- 
bin, am m óniák- és laktátszint), de főleg a 
hepatikus encephalopathia határozzák meg.

A mérgezés prognózisa a felvett toxin 
mennyiségétől függ. Sok beteg kezelés nél
kül is m eggyógyulhat. Egyes therap iás 
eljárásoknak súlyosbító m ellékhatásai van 
nak, amelyek m érlegelendők. G yakran csak 
a májátültetés m entheti meg a beteg életét. 
A túlélők jelentős részében 6-12  hónap  
múlva chronicus activ hepatitis jelei m u
tathatók ki.

Érdekes megfigyelés, hogy az alkohollal 
együtt fogyasztott gyilkos galóca m érge
zése klinikai kórlefolyása enyhébb.

[Ref: Egy gyilkosgalóca-m érgezésbe ese tt 
há za sp á ro m b a n  a tú lé lő  fé r j s ze r in t a fe le ség  
a zé r t  ha lt m eg, m e r t  „nem  iv o tt  b o r t”. 
M á srészt a z  íz le tes  ráncos tin ta g o m b a  (Cop- 
rin u s a tra m e n ta r iu s )  a lko h o lfo g ya sztá s  
u tá n  vá lt k i  ke llem e tle n  vér tódu lást, a n ta -  
busha tást („ A n tia lko h o likerp ilz”).]

K o llá r L a jo s  dr.

Paracetam ol- (acetam inophen-) m érgezés. 
Vale, J. A., P roudfoot, A. T. (National Poison 
Inform ation Service, Birm ingham , Egyesült 
Királyság): Lancet, 1995,346,547.

A paracetam ol mérgezés m echanizm usa és 
kezelése ism ert. Az esetek nagy szám a 
(USA, U. K.) m iatt, mégis indokolt a kezelés 
néhány aspektusával foglalkozni. Ism ere
tes, hogy a paracetam ol hepatotoxikus 
gyógyszer. H azánkban a paracetam olt ta r
talmazó készítm ények száma gyarapodik , 
így a drága ellenszerek adása racionálisabb 
lehet, ha a tapasztalati rátákat is figyelem be 
vesszük. Ha 150 m g/tskg-nál kevesebb p a
racetamol kerül a szervezetbe, kicsi a való
színűsége annak , hogy m ájkárosodás ala
kul ki. Az akut túladagolást követő máj- 
károsodás előrejelzésére ún. nom ogram ok  
(a plazma paracetam ol szintjének az idő 
függvényéban tö rtén ő  sem ilogaritm ikus 
ábrázolása) szolgálnak. A nem zetközileg

leginkább elfogadott a R u m a c k -M a tth e w -  
nom ogram , avagy a 200-as vobal am ely a 4 
óránál 200 m g/1,15 óránál 30 mg/1 pontokat 
köti össze. Az egyenes fölötti területen  
helyezkednek el azok a plazm a paracetam ol 
koncentráció értékek, amelyek esetén 60%- 
os valószínűséggel hepatotoxicitás alakul
hat ki, am elyet az AST/ALT 1000 U/l fölé n ö 
vekedése is jellem ez. A vonal alatti területre 
eső paracetam ol koncentrációknál h ep a
totoxicitás várha tóan  nem  jön létre. Ú jab
ban bevezették a 300-as vonalat is, m ely 4 
óránál 300 mg/1 és 12 óránál 75 mg/1 p o n 
tokat ábrázol, és am ely  feletti terület 90%- 
ban jelzi a  súlyos m ájkárosodás veszélyét 
(ALT/AST>1000 U /l). Egyes helyeken 150- 
es vonlát is használnak .

A k rón ikus alkoholfogyasztás, anorexia 
nervosa és az éhezés a máj glutationraktá- 
rak kim erítése révén növelheti a parace
tamol toxicitását. A m áj citokrom  P450 enz
im rendszerét indukáló  szereket (pl. anti- 
konvulzivum okat) szedő betegek esetén is 
nagyobb a veszély, ezért az ilyen betegeknél 
m ár az ún. 100-as vonal felett is ajánlott az 
antidotum  adása.

A m érgezés kezelésének első lépése a 
méreg felszívódásának csökkentése. Az erre 
szolgáló m ódszerek  közül a szerzők a gyo
m orm osással és az ipecacuana sziruppal 
történő hány tatássa l szem ben az aktivált 
orvosi szén alkalm azását tartják  a leghatá
sosabbnak. Per os 50 g-t javasolnak, 1 órával 
a túladagolás u tán .

[R e f: O s z tá ly u n k o n  n a g y szá m ú  beteg
anyagon s z e r ze tt  ta p a sz ta la to k  a la p já n  m é g  
hatásosabb, h a  a  g yo m o rm o sá st, m a jd  a z  
a k tív á it orvosi s z e n e t  e g y ü tt a lk a lm a zzu k .]

A specifikus kezelést az acetilcisztein 
(AC) és ritk áb b an  a m etionin  jelenti, am e
lyet akkor kell alkalm azni, ha a 8 ó rán  belül 
m eghatározott plazm a paracetam ol kon
centráció a 200-as vonal feletti terü leten  
helyezkedik el. Az an tido tum ok  elsődlege
sen a hepatocellu laris glutation rak tá rak  új- 
rafeltöltésére ha tn ak , amelyek a paraceta
mol tú ladagolás esetén keletkező toxikus 
köztiterm ékek m éregtelenítéséhez felhasz
nálódnak. Ez a kezelés akkor a leghatá
sosabb,ha azt gyógyszer bevétele u tán  8-10 
órával elkezdjük. Bár az orális kezelési m ód 
(140 m g/ttkg  telítő , m ajd 4 ó ránkén t 70 
m g/ttkg fenn tartó  adag  17-szer) széles k ö r
ben használatos, a szerzők a vénás adago
lást (300 m g/ttkg  infúzióban, 20 óra alatt, az 
adag felét az első 15 perc alatt kell beadni) 
tartják előnyösebbnek, mivel a szájon á t b e 
vett an tido tum  felszívódását m ind  a m érge
zés, m ind az an tido tum  okozta hányás m eg
zavarhatja.

Retrospektív és prospektiv random izált 
tanulm ányok eredm ényei szerint az AC h a
tásosnak bizonyult a paracetam ol indukálta 
fulm ináns m ájelégtelenség kezelésében is. 
Az ilyen súlyos esetekben javította a m o r
talitást és szignifikánsan ritkábban alakult 
ki III. és IV. s tád ium ú  hepatargiás kóm a.

Az iv. ado tt AC-nek a következő m ellék
hatásai fo rdu lha tnak  elő: hányinger, h á 
nyás, k ip irosodás, urticaria, viszketés, rit
kán ang ioneuro tikus ödém a, fulladás, res
pirációs distress, hypo- vagy hypertensio. 
Mivel h isztam in  felszabadulás bizonyítható 
volt, ezeket a reakciókat „anafilaktoid” je l
legűnek írták  le. Felm erül azonban, hogy 
ezek a tüne tek  az id ioszinkrázia jelenségen

alapulnának, m ivel nagy dózisok beadása 
után, m agas p lazm akoncentráció esetén, 
rövid időn belü l (a kezelés első órájában) 
jelentkeznek.

Ha a súlyos m ájkárosodás m ár kialakult, 
a következő laboratórium i param éterek szol
gálhatnak prognosztikai irányjelzőként: a 
protrom bin idő, de ennél m ég érzéke
nyebben a VIII. és V. alvadási faktorok ará
nya. Jól korrelál a túlélési eséllyel a pH  is, 24 
órán túl fennálló  m etabolikus acidosis ese
tén. Ezen kívül a  plazm a kreatinin, a serum  
bilirubin, a hipofoszfatém ia és a foszfáturia 
mértéke is je llem ezheti a mérgezés súlyos
ságát és k im enetelé t.

G yón i Á g o ta  dr.

Mi a fontos a d roggal való visszaélés keze
lése során? Seivewright, N. A., G reenw ood, J. 
(Subtnace M isuse Service, C om m unity  
Health Sheffield NHS Trust, 6 Peel Terrace, 
Sheffield SIO 2GU; and  C om m unity  D rug 
Problem Service, Royal Edinburgh H ospi
tal, Edinburgh, UK): Lancet, 1996,347,373.

A Lancet hasáb ja in  m ár 1996-ban m egje
lent 5 tém ába vágó közlemény, valam int az 
Egyesült K irályság legnagyobb városai kö 
zül 3-ban szerze tt saját tapasztalatok alap
ján a szerzők a droggal visszaélés kezelésé
nek klinikai perspektíváját nyújtják át.

Kihangsúlyozva, hogy a droggal való 
visszaélés tágabb  összefüggéseinek feltárá
sa nem d irek t a klinikus felelőssége (a kli
nikus valódi szerepe a drogproblém ás 
egyénre szabott kezelése!), meg nem  kérdő 
jelezhető, hogy  helyes klinikai gyakorlat 
csak az „epidém ia megértésén” alapulhat. A 
klinikusnak éppúgy  tisztában kell lennie 
azzal, hogy k ik  (és m iért) a droggal való 
visszaélés kiszem eltjei, m int azzal, hogy  az 
egészségügyi szolgálat önm agában tehetet
len a járvánnyal szemben; a m axim ális h a 
szon elérése érdekében  em iatt kezelési cél
jait óvatosan kell kijelölni.

A detoxifikáció (m int a klinikus szám ára 
alapművelet) sikerességén túl -  abból kiin
dulva, hogy a drogosok  körében a relapszu- 
sok 6 hó m ú ltán  46% -ban, 1 év m últán  pedig 
97%-ban je lentkeznek -  sikert könyvelhet el 
a klinikus a droghasználattal járó  veszélyek 
csökkentése, a  „harm  reduction” területén. 
Az erre irányuló  tevékenysége „közbenső 
cél” elérését teszi lehetővé, eszköze pedig  pl. 
a droghasználatot felfüggeszteni nem  képes 
személy (steril) tűvel-fecskendővel ellátása. 
Értelemszerű, hogy  kiváltképp a droghasz
nálat azon form áiban  kell a súlyt a m unka 
„nem specifikus” oldalára helyezni, am e
lyekben n incs „specifikus” kezelésre (m int 
pl. heroinisták esetében p. os. m ethadone- 
szubsztitucióra!) lehetőség. Hogy a „bizton
ságos droghasználatra” is irányuló egész
ségügyi erőfeszítések haszonnal já rnak , azt 
bizonyítják az Edinburghban a „széles ská
lájú klinikai kezeléssel” 6 év alatt elért ered
mények. Míg korábban  abnorm álisán m a
gas volt a H IV-„pozitívak” aránya a város 
drogosai között, az új szisztéma bevezetése 
óta (am elyben a főképp p. os m ethadone- 
szubsztitució elterjedését a specialisták mel
lett a családorvosok is aktívan előm oz
dítják) jelentősen esett a HlV-„pozitívak” és 
a drogot in jek tálok  aránya.
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A szubsztitúciós kezelés rö v id  és hosszú 
távú céljainak lajstromba szedésé t és a 
m ethadone-szubsztitució gyako rla t szám á
ra legfontosabb kérdéseinek á ttek in tésé t 
követően tárgyalják (és k ü lö n  panelben  
összegzik) a  napjainkban a k lin ik u m  szá
m ára legígéretesebb szerekkel, gyógyszeres 
terápiákkal kapcsolatos (legújabb) ism ere
teket és ajánlásokat, így pl. a p. o s naltre- 
xone-iv. naloxone, buprenorph ine, lofexi- 
dine, fluoxetine klinikai aspek tu sa it. Míg 
u tóbbiak  többsége m indenekelőtt a  hazai 
szakhálózatban dolgozók figyelm ére érde
mes, add ig  pl. a relapszusok m egelőzését is 
szolgáló naltrexone-nal kap cso la tb an  leír
tak  hovatovább a honi csa ládorvosok  szá
m ára is hasznos lecke.

P é te r  Á r p á d  dr.

A drog rabság  epidemiológiája H o llan d iá
ban. Van Limbeek, J. és m tsai (A m sterdam ): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1995,139, 2614.

Az európai országok közül N agy-B ritannia, 
Olaszország, Luxemburg, S panyolország és 
Svájc élen já rnak  a lakosságuk lé tszám ához 
viszonyított drograbságúak arányszám á
val. H ollandia Norvégiával és N ém eto r
szággal szerényebb helyet foglal el. H eroin- 
ism us a leggyakoribb. H ollandiában a hero
inrabok szám át 22 000-re becsü lik , ez 10 év 
óta nem  emelkedik. Becslés szerint 
68-81% -uk legalább egyszer kapcso la tba 
lépett a  drog-segítő szervezetekkel, az összes 
érin tkezésben lévők száma 17 067, közülük 
m e thadon t kapott 12 453 (73% ) (a  nono- 
ticum  elvonására). A hetvenes évek  végétől 
ezek szám a m egsokszorozódott. Míg a 
nyolcvanas évek kezdetén a m e th a d o n  ju t

tatásban a szenvedélyben lévők  aránya 
18%, ez az arányszám  1988-ban m ár 71% 
volt. 1988-hoz viszonyítva 1993-ban 22%- 
kal több ffi és 14%-kal több nő  szerepelt a 
nyilvántarto tt drogosok között. A konzultá
ciós hivatalokban 42 591 ffi és 11 580 nő je
lentkezett segítségért, alkohol- és drog- 
problém ák m iatt. 13 806 ffi és 3365 nő  kért 
segítséget a p rim er opiátokhoz való kö tő
désük m iatt. Kokain volt az eseteknél a 
m ásodik  drog. 1993-ban 3448 olyan új 
droghasználó jelentkezett, ak ik  legalább 
még egy drogot használtak. A m szterdam  és 
R otterdam  a holland városok közü l az élen 
jár a d rograbok  szám ában. A ffi-n ő  arány 
4 : 1-hez. A m szterdam ban az átlagos m etha
don dózis növekedőben van, 1993-ban az 
átlagos adag 41 mg volt, de ezt a drog
klinikákon ápoltak szedték, ezek A m szter
dam ban a legsúlyosabban é rin te tt som ati- 
cus-psychés és szociálisan é rin te tt betegek. 
A jobban  stabilizáltakat a háziorvosok 
kezelték, A m szterdam ban kb. 3000 beteg 
részesül m ethadon  adagolásban, de ezen 
kívül 600 p rostituált és já róbeteg  részesült 
m ethadonban  és 1600 drogos k ap ja  ezt a 
rendőrségnél. Az adagolás ta r ta m a  1989- 
ben 5,4 év volt, 1993-ban 7,5 év. A halálozás 
a m ethadon t kapó csoportnál k isebb, m int 
a m e thadon t nem  kapó drogosoknál, 
ezeknél is főleg a túladagolás szerepel di
rekt okként, indirektként a  hygienenél- 
küliség és az életstílus az ok. A m ethadon  
program on  kívülieknél 7,5-szerese a halá
lozás a m ethadon  p rogram ban levőkénél. A 
droghasználók halálozása nyolcszorosa az 
am szterdam i polgárokéhoz hasonlítva. A 
túl nagy adagok Svájcban, Luxem burgban 
és D ániában okozzák a legtöbb halálozást a 
drogosoknál, de a m ájcirrhosis, endocard i
tis, septikém ia, traum a, AIDS halálozás is

jelentős náluk. Az európai tá rsu lás tagjainál 
az AIDS halált okozó szerepe egyre je len 
tősebb. A HÍV, a hepatitis-C  és -B a jövőben 
nagyobb szerpet fog já tszan i a  halálozás
ban. 1985-ben az összes AIDS eset 15,6%-a 
az in travénás d roghasználat szám lájára 
írandó , de 1992-ben az arány  m á r 40,7%. 
Egy am szterdam i vizsgálat k im u ta tta , hogy 
269 iv.-s drogosnál a HÍV, hepatitis-B  és a 
hepatitis-C  35, 74, és 73% -ban volt k im u
tatható . Ú gy látszik, a fecskendőcsere még 
nem  m inden  drogosnál a  v á r tn a k  m eg
felelő. A hepatitisfertőzés többsége sub- 
k linikus, csak 25% -ban je len tkezik  icterus, 
de m inden  fertőzött ho rdozóvá lesz (90%) 
és 20% -nál fejlődik k i a m ájcirrhosis. A 
tbc-incidencia a nyolcvanas évekig csök
kent, azó ta növekedőben van. Az alloch- 
tonokná l 18-szor nagyobb, m in t az au 
toch ton  hollandoknál. A d rogosok  je len 
tősen nagy  tbc-kockázatú  cso p o rto t je len 
tenek. New Yorkban a d rogosoknál a tbc- 
incidentia 20-szorosa az átlag  lakossághoz 
viszonyítva. Évente az ak tív  tb c  a M antoux- 
HIV seropositívoknál 8%. A m szterdam ban 
a m ethadonos csoportná l az am szterdam i 
polgárokhoz viszonyított kockázat 10-sze- 
res az (am szterdam i á tlagpolgár ped ig  a 
ho lland  átlagpolgárhoz viszonyítva 4-szer 
gyakrabban  betegszik m eg tbc -ben ). Psy- 
ch iatria i zavarok is gyak rabban  fordulnak  
elő a drogosoknál, gyakori a depressio; 
kezdetben a baráti köreik , az unalom  és a 
k ilá tástalan  társadalm i jövő  já ru l hozzá a 
gyógyszerrabság kifejlődéséhez. H ollan
d iában  a segítőkész tá rsu la tok  aprószem ű 
hálózata és a liberális segítőkészség eléri a 
d roghoz kötötteket, rem ény  van  a jó  ered
m ények eléréséhez.

R ib ic ze y  S á n d o r  dr.

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

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Hungarica Kiadó Kft.

Littmann fonendoszkópok Vérnyomásmérők Kötszerek
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INTERNET

Az Internet és a World Wide Web -  orvosoknak

Az Internet az egész világra kiterjedő számítógép
hálózat, melyben a gépek sokféle módon, pl. telefonvo
nalakon, műholdas összeköttetéssel, illetve üvegszállal 
kapcsolódnak egymáshoz. Az információ nagy sebes
ségű gerincvonalakon fut, melyekről egyre kisebb há
lózatok ágaznak le. Ezért is nevezik az Internetet találóan 
információs szupersztrádának.

Az Internet az Egyesült Államok Védelmi M inisz
tériumának kísérleti számítógép-hálózataként jött létre a 
70-es években. A hadsereg egy szélsőséges körülmények 
között -  akár nukleáris háború esetén is -  működőképes 
rendszer kialakítására törekedett, amely az egyes hálóza
ti egységek kiesésétől nem omolhat össze.

Az akkor, és némi változtatással jelenleg is alkalma
zott alapelv az ún. csomagkapcsolási hálózat volt. Ennek 
lényege az, hogy az együvé tartozó adatok nem egy 
blokkban, közvetlenül, hanem feldarabolva, csomagok
ban indulnak el a címzetthez. A csomagokat a másik 
oldalon lévő számítógép rakja össze. A csomagok a 
hálózaton keresztül különböző utakat járhatnak be, így 
az adatátvitel könnyen fenntartható abban az esetben is, 
ha a hálózat néhány része nem működik, vagy sérült. Ez 
az eljárás lehetővé teszi, hogy igen nagy számú felhasz
náló egyidejűleg is kommunikálhasson a hálózaton ke
resztül, időt és költséget megtakarítva. A kapcsolódó 
hálózatokat internetworkingnek nevezték: az Internet 
szó innen származik.

Az Internet korábban csak kormányzati szervek, 
egyetemek és tudományos intézmények számára volt 
hozzáférhető, újabban azonban mindenki számára nyi
tott. A hálózathoz bármilyen gép csatlakoztatható, a nagy 
számítógépektől az asztali komputerekig, függetlenül at
tól, hogy milyen operációs rendszert használ. Ez úgy vált 
lehetségessé, hogy az Interneten a számítógépek közötti 
információcsere nyelve (az ún. hálózati protokoll) azo
nos.

Ma az Internet-hálózatok fele kereskedelmi jellegű, 
egyharmada pedig oktatási és kutatási intézményekhez 
kapcsolódik. Az üzleti világ egyre inkább ráébred arra, 
hogy az Internet páratlan lehetőségeket rejt magában. A 
cégek tájékoztatást és támogatást nyújtanak különféle 
termékeikhez, néhányan különböző szolgáltatásokat is 
fölajánlanak. Egyre biztonságosabb rendszerek teszik 
lehetővé a hitelkártyával való fizetést is. Kb. 40 ezer re
gisztrált komputerhálózat létezik, mely több mint 5 mil
lió számítógépet és 20-35 millió felhasználót jelent világ
szerte.

Ha a növekedés ilyen mértékű maradna, 2002-re elvi
leg a Föld teljes jelenlegi lakossága Internet-felhasz

nálóvá válna. Magyarországon is gyors a fejlődés, hetente
4-5 új szolgáltatást jelentenek be, a felhasználók száma is 
rohamos növekedést mutat. Ehhez a döbbenetesen m a
gas számhoz hozzáadódnak még az Internethez „ka
pukkal” kapcsolódó kereskedelmi hálózati szolgáltatá
sok előfizetői (pl. Prodigy, America Online, CompuServe, 
Delphi, Microsoft Network), melyek saját külön szolgál
tatásokat is nyújtanak. így rövidesen valóban mindenki 
„online” lesz.

Az Internet költségeit az úthálózat fenntartásához ha
sonlóan a kormányok (az Egyesült Államokban a hír
közlési vállalatok) fedezik, míg a kisebb hálózatok és 
ezek kapcsolódásai a fővonalakhoz helyi finanszírozá- 
súak.

Miért olyan népszerű az Internet?
Az utóbbi években igen egyszerűvé vált az Internet 
használata. Az átlagembernek az Internet használatához 
szinte semmit sem kell tudnia arról, hogyan működik, 
hasonlóan ahhoz, ahogyan a televízió nézéséhez nem  
szükséges ismerni a képátviteli technikát. A televízió  
analógiája azért is érdekes, mert megtörténtek az első  
lépések az Internet és a televíziós technika integrálására, 
az interaktív televíziózás, illetve a számítógépes, In
terneten keresztül történő rádiózás és tévézés is lehet
séges már. Ez a technológia forradalmasította a kommu
nikáció és az információszerzés módját: soha azelőtt 
nem volt ennyi forrás elérhető ennyi ember számára. 
Orvosok számára is egyre inkább érdemes az Inter
nethez csatlakozni, mivel a medicina eredményei egyre 
inkább, naprakészen hozzáférhetővé válnak.

Hogyan kapcsolódjunk az Internetre?
Belépés az Internetbe
Az Internetre nem nehéz rákapcsolódni. Egy számítógép 
és egy modem szükséges, mellyel a telefonvonalra lehet 
kapcsolódni, ezen kívül fel kell venni egy Internet-szol
gáltatóval a kapcsolatot, aki megfelelő szoftvert, egy  
Internet-telefonszámot, jelszót és e-mail (elektromos 
levelezési) címet ad. Ily módon a számítógépen keresztül 
kezdeményezett telefonhívással kapcsolódunk az Inter
netre, a hívás idejéig. Az egyetemek, állami intézmények, 
nagyobb cégek állandó kapcsolatot tartanak fenn az 
Internettel, sokszor nem is telefonvonalon keresztül, 
hanem pl. optikai kábelen.

Kapcsolódási formák
Az Internetbe több szinten lehet belépni.

Az alapvető kapcsolati lehetőség a „shell account”.
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Ennek lényege, hogy az asztali számítógép és egy, az 
Internetre kapcsolt számítógép között létesül kapcsolat 
és az azon lévő, általában UNIX programok szöveges 
módban használhatók. Ez inkább csak azoknak ajánl
ható, akik csupán e-mail lehetőséget akarnak.

A teljes Internet-hozzáféréshez szükség van a háló
zati, ún. TCP/IP protokollokat kezelő szoftverre is. A 
szoftver típusa az operációs rendszertől függ.

Az Internet legnagyobb előnye az, hogy bármelyik 
más számítógéphez történő kapcsolat, akár a szomszéd
ban van, akár a világ másik végén, ugyanannyiba kerül. 
Ez a helyi telefonhívás díja, plusz az Internet-szolgáltató 
által kért havi átalánydíj.

Mint már említettük, csaknem valamennyi egyetem 
és számos nagy szervezet állandó kapcsolattal rendel
kezik a belső rendszer és az Internet között. Több egye
temen is van e-mail lehetőség, viszont a teljes Internet- 
hozzáférés már nem biztos, hogy konfigurálva van. Gya
kori eset, hogy az Internetet csak néhányan használják, a 
többiek nem is tudnak róla, pedig külön díjat már nem 
kell fizetniük, és újabb felhasználó bekapcsolódása nem 
jelent több költséget. Érdemes megkérdezni a rend
szergazdát, milyen lehetőségek vannak. Előfordulhat, 
hogy az otthoni gépünkről modemmel a fent említett 
kereskedelmi Internet-szolgáltatók helyett a munkahelyi 
számítógépeken keresztül is kapcsolódhatunk az Inter
netre. Ez igen előnyös, hiszen akkor a kapcsolatért 
csupán a helyi telefonhívás díját kell fizetni és elérhetővé 
válnak nemcsak a munkahelyi számítógépes adatok, de a 
teljes Internet.

Ha nincs intézeti kapcsolathoz hozzáférés, lehet vá
sárolni egyet valamelyik Internet-szolgáltatótól. Manap
ság Magyarországon is megszaporodott a kapcsolt vonali 
hozzáférést ajánló társaságok száma. Ezen a szolgáltatók 
számítógépei közvetlenül az Internetre vannak csat
lakoztatva és modemmel történő kapcsolódást tesznek 
lehetővé. A kapcsolt vonal használata világszerte egyre 
népszerűbb. Ezek az Internet-szolgáltatók belépési, majd 
havi hozzájárulási díjat kérnek (általában 4-6000 Ft-ot). 
Legtöbbjük az országban helyi központokkal rendel
kezik és a helyi hívás díjáért Internet-hozzáférhetést biz
tosítanak. Általában havi átalánydíjat kell fizetni, ami 
néhány óra kapcsolat díját foglalja magában. Ha ennél 
többet használjuk a szolgáltatást, akkor az extra időért 
rendszerint külön kell fizetni a szolgáltatónak. Egyes 
szolgáltatók külön díjat számolnak fel a küldött és fo
gadott adatmennyiség után is. A telefonhívás díját a 
postának természetesen mindig külön kell fizetnünk, az 
nincs benne a szolgáltatónak fizetett díjban. Az árakon 
túl érdemes tapasztaltabb ismerőseinktől érdeklődni, 
mennyire megbízhatóan működtetik a hálózatot és mi
lyen támogatást nyújtanak.

Hardver
Modem segítségével csaknem bármilyen számítógépet a 
telefonvonalra lehet kötni és egyszerű kommunikációs 
szoftverrel legalábbis szöveges e-mail üzeneteket lehet 
küldeni és fogadni. A WWW (world-wide-web: a legnép
szerűbb internetes információszolgáltatási forma) gra
fikai programjainak használatához azonban célszerű 
legalább 486 DX 33 MHz processzoros, 8 Mbyte memó
riával és SVGA monitorral rendelkező számítógépet

használni. Nem árt, ha sok szabad hely van a merev
lemezen, de hamarosan a WWW oldalak letöltésével 
úgyis kevésnek fog bizonyulni. Legalább 14,4 kb/s se
bességű m odemet célszerű használni, azonban új m o
dem vásárlása esetén 28,8 kb/s sebességűt érdemes ven
ni, mely nem kerül sokkal többe, viszont észrevehetően 
gyorsabb (ha a telefonvonalunk megfelelő minőségű!). A 
közmondásszerűen szidalmazott magyar telefonvonalak 
egyre javulnak, így a modem sebessége előbb-utóbb ki
használható lesz. Persze az Interneten az információ 
sebessége igen változó, függ a géptől, a kapcsolódás mód
jától, és hogy az adott időben mekkora a zsúfoltság. A 
reggeli órák és a hétvégék nagyobb adattömeg letöltésére 
kitűnően alkalmasak, a munkahelyi gépeket nem hasz
nálják és az amerikaiak alszanak még.

Szoftver
A legtöbb Internet-szolgáltató teljes kommunikációs 
csomaggal látja el vevőjét, de a szoftvert le lehet tölteni az 
Internetről ingyenes vagy igen olcsó shareware for
mában is. Ha már megtanultuk kezelni a barátunk vagy 
unokaöcsénk által beállított szoftvert, érdemes időnként 
megkeresni és letölteni az újabb verziókat, melyek egyre 
több kényelmi funkcióval rendelkeznek. Kereskedelmi 
forgalomban is komplett Internet-csomagok kaphatók, 
melyek igen kényelmesen használhatók. A teljes körű 
Internet-kapcsolathoz szükség van a hálózati csomagra 
is, mellyel a számítógép az Internet-protokollt (TCP/IP) 
használja. A legtöbb új operációs rendszerbe ezt a lehe
tőséget integrálják, némelyik a teljes kommunikációs 
csomagot is tartalmazza. Az Interneten lévő adatokat 
szinte úgy használhatjuk, mintha saját gépünkön vagy a 
helyi hálózaton lennének.

Kezdő lépések az Interneten
A kliensprogramok intuitív felhasználói felületet adnak 
és viszonylag egyszerűen kezelhetők. Két-három éve még 
boldogan meredtünk a fekete-fehér képernyőre, misz
tikus Unix parancsokat gépeltünk be és nagy örömmel 
olvastuk a szöveges információkat. Mindez már a múlté. 
A web böngészők a leglényegesebb programokat integ
rálják, az egyes segédprogramok is grafikus felületűek, az 
adatok letöltése ma már egy-két egérkattintást jelent.

Az Internethez használt programok lehetnek „share- 
ware-ek”, vagyis rövid kipróbálási idő után a szerzőnek 
egy szerény díjat illik fizetni. Általában 20-30 nap kipró
bálási időt adnak, mely után a program megszűnik  
működni vagy a fizetésre noszogat. Nagy szoftvercégek 
egyre több kereskedelmi program demo változatát he
lyezik el szerverükön, így könnyű eldönteni, melyiket 
vásároljuk meg. De lehetnek a programok teljesen ingye
nesek is, legalábbis a nonprofit felhasználók számára.

Internet-eszközök
E-mail
Az e-mail a postai levelezés elektronikus változata és a 
leggyakrabban használt Internet-lehetőség. Sokkal gyor
sabb, mint a hagyományos postai szolgálat, melyet csak 
csigapostaként (snail-mail) emlegetnek az Internet 
használói. Az üzenetek rendszerint pillanatok alatt eljut
nak a címzetthez. A levél az Interneten postaládaként 
szereplő tároló számítógépek között továbbítódik, me-
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lyekről a kapott levelek a kapcsolat felvételekor számító
gépünkre letöltődnek, tehát az üzenetek fogadásához 
nem szükséges állandóan vonalban lenni. A postaládák 
hibás címzés esetén visszaküldik a levelet a feladónak. A 
legtöbb levelezési program lehetővé teszi az üzenetek el
mentését, kinyomtatását, megválaszolását, tárolja a cím
listát és újabban formázott dokumentumokat, képeket 
fűzhetünk mellékletként az üzenethez. Ne feledjük azon
ban, hogy (mint a postai levelek esetén) az e-mailek tar
talmát más is megismerheti, akár megváltoztathatja, 
vagy hamisíthatja is.

List servers
A list server/mail server olyan vitacsoport, melyet egy bi
zonyos téma megtárgyalására hoztak létre. A vita 
e-mail levelezés formájában zajlik, mégpedig úgy, hogy 
hozzászólását mindenki egy gépnek küldi el (ez a list 
server), és a gép gondoskodik arról, hogy a listára fel
iratkozott személyeknek továbbítsa a hozzászólást. Ez 
kitűnő lehetőséget nyújt azonos érdeklődésű csoportok 
számára az információk terjesztésére. Bárki aktívan 
küldhet üzenetet vagy csak elolvashatja a mások által 
írottakat. A listára feliratkozni egyszerű, e-mail kérést 
kell küldeni a listához. A program automatikusan el
olvassa az e-mail üzenetet, kimásolja belőle a címet és 
csatlakoztat a listához. Nincs az életnek olyan része, le
gyen az a legköznapibb vagy legelvontabb téma, amiről 
ne lenne levelezési vitacsoport.

USENET/Newsgroups
A fent említett e-mail listák hátránya, hogy fel kell irat
kozni rájuk, ha olvasni akarjuk őket, ahhoz pedig tudni 
kell a létezésükről. A newsgroup szerverek lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy több ezer vitacsoporthoz lehessen 
hozzájutni, mindenki számára könnyen elérhetően. A 
hozzáférést egy helyi news szerver biztosítja, olvasásához 
speciális szoftver (ún. newsreader) használata szükséges. 
Az e-mail listák és a newsgroupok nagyon hasonló elven 
működnek, sok e-mail lista newsgroup formájában is hoz
záférhető. A newsgroupok hierarchikus módon vannak el
rendezve, nagyobb kategóriákkal kezdődnek és a témák 
egyre meghatározottabbak lesznek, ahogy lefelé haladunk. 
(Pl. comp. os. os2. announce = számítógépek—»operációs 
rendszerek—»OS/2—»fontos bejelentések.) A szoftver lehe
tővé teszi üzenet elküldését bármelyik csoport számára, 
melyet a többiek elolvashatnak. Minden üzenetnek van egy 
tárnája (subject), mint az e-mail esetén is. A téma ügyes 
megfogalmazása fontos, ezt látják csak ugyanis a news- 
group olvasói, és csak akkor nézik meg az üzenet tartalmát, 
ha a téma alapján úgy gondolják, hogy érdemes. A közölt 
üzenetekhez (posting) csatlakozni lehet (follow-up). A 
közös témájú üzenetek (eredeti cikk + hozzászólások), egy 
logikai sort (ún. thread = fonal) alkotnak. A newsreaderek 
rendszerint lehetővé teszik, hogy az üzeneteket ilyen 
logikai (és nem a megjelenés sorrendjében) olvassuk.

Bár az információk minősége a hírcsoportokban igen 
változó, igen hasznos lehet egy bizonyos kérdés meg
válaszolására. A newsgroupok (több, mint 8000 van) napi 
összes forgalma gigabyte nagyságrendű!

Ftp
Az ftp a file transfer protocol (adatátviteli szabvány) 
rövidítése. Ez file-ok cseréjére szolgál távoli gépek kö

zött. A nem szöveges, bináris adatok elhelyezése és le 
hívása az ftp segítségével az egyik leghasznosabb eszköz: 
lehetővé teszi a szoftverek, információ stb. letöltését.

Ha egy gépről ftp-vel le akarunk hívni egy file-t, a 
másik számítógéphez való kapcsolódáshoz ismerni kell a 
gép nevét, továbbá felhasználói azonosító névvel (user 
account) és jelszóval kell rendelkeznünk az adott gépen. 
Ezzel így nem sokra mennénk, hiszen az Internet sok 
millió gépére nincsen bejelentkezési nevünk. Sok szá
mítógép azonban „anonymous” ftp szerverként is m ű
ködik, ami lehetővé teszi bárki számára adatok, prog
ramok letöltését. Anonymous ftp használatakor az a kon
venció, hogy felhasználói névként anonymoust, jel
szóként az e-mail címet kell beírni. Az Archie nevű in
dexelő eszköz segítségével megtudhatjuk, hogy egy adott 
file melyik ftp szerveren érhető el. Több ftp szerver beje
lentkezéskor rövid szöveget is közöl, ezt érdemes elolvas
ni, mert gyakran az ftp helyen található különleges
ségekre hívja fel a figyelmet.

Az ftp használatához ném i gyakorlat szükséges, de 
mindig lehet segítséget kapni help vagy kérdőjel be
gépelésével. A nem szöveges file-oktat bináris file-ként 
kell továbbítani. Sokat számít az Internet kapcsolat mód
ja. Közvetlen kapcsolat vagy SLIP/PPP kapcsolatnál a 
file-okat közvetlenül lehet a saját gépünkre letölteni más 
esetben azonban csak két lépésben.
Telnet
A Telnet egyszerű progam, melynek segítségével saját gé
pünk billentyűzetéről egy távoli számítógépen indít
hatunk el programokat úgy, hogy az eredmény a mi 
képernyőnkön jelenjen meg. Ezt úgy mondjuk, hogy a 
saját gépünk a távoli gép termináljaként működik. A tel
net komoly hátránya, hogy csak alfanumerikus adatok 
(betűk/számok) megjelenítésére alkalmas, grafikus in
formációcserére nem.
Gopher
A Gopher menüvezérelt, felhasználóbarát program, mely 
lehetővé teszi az információs szerverek hálózatának 
böngészését. Az anyagok hierarchikus sorrendben van
nak elrendezve, az információk (szöveg, hang és kép) a fa 
struktúrában fel és le mozogva érhetők el. A Gopher 
rendszer igen kiterjedt és használata egyszerű. A infor
mációk megtalálásában a Veronica nevű indexelő segít, 
mely kulcsszavak alapján az összes Gopher szervert 
végigkeresi. A talált információkat közvetlenül kiírja a 
képernyőre. A gopher szerverek használata nagymér
tékben visszaszorult a WWW megjelenésével.

Word Wide Web
Sokak számára egyet jelent az Internettel, pedig valójában 
a Web csak az egyik módja e hatalmas összekapcsolt há
lózat használatának, bár kétségtelenül ez a leglátványosabb 
és legegyszerűbben kezelhető. A Web a fent felsorolt prog
ramok részére is könnyen kezelhető felületet nyújt.

A Web fő célja az információk közlése és megszerzése, 
melynek során a multimédia dokumentumokat az In
terneten keresztül saját számítógépünkre másoljuk át. 
Ezeket a dokumentumokat olvashatjuk közvetlenül, de 
későbbi olvasásra is letölthetők, kinyomtathatók, másol
hatók, sőt egyre több olyan program készül, melyek 
segítségével akár teljes Web helyek is lehívhatók, a rajta 
lévő kapcsolatokkal és képekkel együtt.
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A Web multimédia hypertext lapokból áll -  mely azt je
lenti, hogy a digitális adatok a szöveges Web dokumen
tumba beágyazva terjeszthetők és a dokumentumok más 
dokumentumokhoz kapcsolatokat tartalmaznak. Ezt a 
kiemelt vagy aláhúzott szöveg jelzi, hasonlóan a szá
mítógépes programok help rendszereihez. A különbség a 
felhasználó számára az, hogy ezek a „hypertext” kapcsola
tok nemcsak a saját gépünkön lévő más oldalakhoz vagy 
ugyanazon a szerveren lévő másik dokumentumhoz, 
hanem a világon bárhol lévő, másik számítógéphez kap
csolhatnak át. A szövegre vagy képre kattintva más doku
mentumokhoz lehet jutni, így igen egyszerűen lehet „ször
fözni” a hálózatban, illetve egy adott információt meg
keresni. A hypertext dokumentumok keresztbe-kasul utal
va egymásra ily módon behálózzák az egész Internetet. 
Innen az elnevezés: World Wide Web, azaz „világháló”.

A böngésző program a megnézett oldalakról listát 
készít, melyen igen könnyen lehet előre-, hátramozogni. 
A hasznos oldalakat könyvjelzővel lehet ellátni és erre az 
oldalra bármikor vissza lehet térni.
Böngészők
A böngésző a saját számítógépünkön futó program, mely 
megszerzi az Interneten keresztül más számítógépekről, 
a szerverekről a dokumentumokat, ezeket a dokumen
tumban meghatározott formátummal a képernyőre hoz
za és aktívvá teszi, így egy hypertext kapcsolatra történő 
rákattintás a kívánt helyre juttatja a felhasználót. Csak
nem a legutóbbi időkig valamennyi Web dokumentumot 
minden böngészővel meg lehetett tekinteni. Az Internet 
kereskedelmivé válásával azonban egyes társaságok 
kereskedelmi előnyt látnak abban, hogy a böngészőjüket 
új képességekkel ruházzák fel. Erre legjobb példa a 
Netscape Navigator. A Netscape a Web HTML standard
jához új vonásokat tett hozzá, táblázatok, színes háttér 
stb. Bár ezek igen vonzóak, nem standard alkalmazások 
és több másik böngésző program nem megfelelően  
működik, ha találkozik velük. Többen azonban úgy vélik, 
olyan böngészőket kell használni, melyek támogatják a 
Netscape és újabban a Microsoft újabb HTML kiter
jesztéseit.

A böngésző nem tud automatikusan m inden lehet
séges digitális adatot feldolgozni. A számtalan különböző 
és egymással vetélkedő hang, video és kép formátummal 
lehetetlen lépést tartani. Ehelyett mindenki installálhatja 
saját segédprogram-gyűjteményét, hogy olvasni tudja 
azokat a formátumokat, melyekre szüksége van. A Web 
böngésző meghívja a megfelelő segédprogramokat.

Keresés
Az Internet nagysága miatt fontos az információ ha
tékony keresése. Számos, az információkat indexelő 
„keresőgép” (search engine, robotok) az Interneten lévő 
Web oldalakat (automatkus keresőgépek) végigpásztáz
zák és indexelik. Ezeken a számítógépeken kulcsszó alap
ján vagy böngészéssel is lehet keresni.

Ezek közül legfontosabbak a Lycos, az Alta Vista, a 
Yahoo, Infoseek, Magellán, melyek szám os orvosi vo
natkozású bejegyzést tartalmaznak és részben ingyene
sek. Általában az érdeklődőnek korlátozott számú talála
tot ingyenesen felajánlanak. Valamennyi keresőprogram 
az eredményeket hypertext formában közli, így igen 
egyszerű végigböngészni a keresés eredményét és pon
tosan megtalálni a megfelelőt.

Egy időben számos keresőgéppel lehet keresni egy 
konfigurálható egységesített kereső felületen (Confi
gurable Unified Search Interface, CUSI) keresztül, vagy 
párhuzamosan a hozzáértő keresőt (Savvy Search) hasz
nálva. Magyarországon a HUDIR és a Magyar homepage 
nyújt keresési lehetőségeket, a fenti programok helyi 
tükrözése pedig számos magyar szerveren megtalálható. 
Böngészés a Weben
Az információszerzés legszórakoztatóbb módja a bön
gészés, követve az egyes Web oldalakon feltüntetett kap
csolatokat. Naponta új, érdekes helyeket lehet, vélet
lenszerűen is, felfedezni. Az érdekesebb helyeket a bön
gészőben könyvjelzővel láthatjuk el, és később visszatér
hetünk, ha időnk és kedvünk van anyagaikban elmélyed
ni.

Kiindulhatunk például az egyik legrégibb orvosi 
folyóirat, a New England Journal of Medicine oldalairól 
(1. ábra). Az aktuális szám teljes szöveggel, a nyomtatott

1. áb ra : New E ngland  Jo u rn a l o f M edicine egy o lda la 
az In te rn e ten

példányt hetekkel megelőzve olvasható, az előző szá
mokat bizonyos ideig archiválják. A nyomtatott példány 
hitelkártyával megrendelhető. Nem olvassuk el a hirde
téseket, hanem továbblépünk az „egyéb források” ro
vatra. A részletes listáról gyanútlanul kiválasztott cím
szóra kattintva, váratlanul a jól ismert Yahoo-n találjuk 
magunkat. Kíváncsian beírjuk a keresési rovatba az 
Orvosi Hetilap cím szót és 287 rekordot találunk (2.

2. áb ra : A Yahoo „keresőgép”
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ábra). Ez nem meglepetés számunkra, hiszen a cikkek 
összefoglalóit magunk helyeztük el Web szerverünkön, a 
Pro Patiente-en (3., 4. ábra). A „Hírek, újdonságok” olda-

|P io  P a tie n te  H ea lth  a n d  M edtcm eJ

»  í«  O*»"- fi«*« 1W» **

_  |p | / p  -V-ww f )  ponente * tM-'rwt'engksViour^-..' .̂.'
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E G K S Z S E G  E L E T M O U

H
IgmerctUtiesdg könyvek 
Orvos a csalidban

i Ovógyú e j 
' A Kisdfólá mdiéklete

i hitamahemal Health News 
f Magyar haáás

a gyógyításban

3. ábra: Egészség -  é le tm ód  rovat a Pro P atien ten

4. ábra: Új anyagaink  -  O rvostudom ány rovat a Pro P atien tén

lunkra jutottunk, ahonnan egy szinttel feljebb lépve a 
Springer Kiadó könyvei között válogathatunk (5. ábra). 
A címlap egy másik kapcsolata az International Health

5. ábra: A Springer H ungarica  kiadványai a Pro Patientén

News eredeti oldalára vezet, innen a Silverplatterre ug
runk, a medline és még sok adatbázis forgalmazójához. 
Az innen elérhető adatbázisok csak előfizetőknek állnak 
rendelkezésére, ezért csalódottan könyvjelzőink közül 
előhúzzuk a Medscape-et (4. ábra) ahol saját, teljes szö
vegű anyagaik m ellett ingyen kereshetünk a Medline- 
ban is (6. ,7. ábra). Mindezt otthon, papucsban, húsz perc 
alatt jártuk be, m íg családunk a Tv-híradó előtti rek
lámokon bosszankodott.

6. ábra: Keresés a M edline-ban  In terneten  keresztül

7. ábra: Találatok felso ro lása  a „hip osteoarth ro sis” ku lcsszóra 
M edline-ban, In te rn e ten  keresztül

Kutatás és publikáció a Weben
Az Internet máris nélkülözhetetlen eszköze lett az orvosi 
kutatásnak (főleg a molekuláris biológiának). Szerepet 
fog kapni az orvostanhallgatók oktatásában, a klinikai 
gyakorlatban és a posztgraduális képzésben is.

Az egész világon elérhetővé vált az egyetemek és más 
kutatóközpontok több ezer adatbázisához való hozzáfé
rés. A National Library of Medicine adatbázisai -  
Medline, AIDSLine, Excerpta Medica -  az Interneten ke
resztül is elérhetők, némely helyen ingyenesen is (pl. 
Medscape).

Szinte beláthatatlan az orvosi vonatkozású témákat 
rendszerező listák száma. Elektronikus könyvtárak ta
lálhatók az Interneten, némelyik aWeben található iro-
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dalmat rendszerezi, mások a nyomtatott orvosi iroda
lomról is tájékoztatnak.

A hagyományos orvosi könyvtárak lehetővé teszik szol
gáltatásaik elérését az Interneten keresztül. Néhány orvosi 
kiadó Web szervert létesített, anyagaikat előfizetőik számá
ra, teljes szöveggel is, elérhetővé teszik. Mások széles körű, 
teljességre törekvő szolgáltatást létesítettek orvosok és az 
érdeklődő publikum számára, melyeket hirdetőik vagy elő
fizetőik, esetleg szponzorok tartanak fenn.

Elektronikus folyóiratok jelentek meg és számos 
folyóirat elektronikus formában is olvasható. Néhány 
csak a számok tartalomjegyzékét nyújtja, mások cikk
válogatást publikálnak, ismét mások teljes terjedelem
ben elérhetők a Weben. Számos cég bemutatja és meg- 
rendelhetővé teszi termékeit; könyvekre, folyóiratokra, 
műszerekre, szoftverre lehet előfizetni az Interneten ke

resztül. Különböző newsgroupokban híreket és nézeteket 
lehet cserélni. Speciális témákban és gyakorlatilag azon
nal levelet lehet küldeni kollégáinknak.

Várható, hogy előbb-utóbb a medicinában is az Inter
netet fogják választani a kutatási eredmények pub
likálására, mivel az elektronikus media viszonylag olcsó, 
a megjelenítés gyors, a multimédiás alkalmazások lehe
tősége pedig beláthatatlan. Az Interneten megjelenő or
vosi és tudományos publikációk új problémákat vetnek 
fel. Kérdés, hogy a Weben megjelent anyagok utólag pub- 
likálhatók-e nyomtatott formában, és vice versa. Min
denesetre cikksorozatunk a Pro Patiente szerveren is 
olvasható lesz (http://www. pro-patiente. iif. hu).

Glanz János dr.
Tornád László dr.

BESZÁMOLÓK

A fizio teráp iás v iz sgá la tok  és k ezelé
se k  h a tá sm ech a n izm u sá n a k  m érési  
leh e tő ség e i

Szimpózium Szeged, 1996. június 
27-29.

A fizioterápia az orvosi terápia ne
gyedik, de egyben legősibb ága a sebé
szi, a gyógyszeres és a pszichoterápia 
mellett. Jelentősége világszerte egyre 
nő. Magyarországon az orvostudo
mány Hamupipőkéje, hisz egyeteme
inken a fizioterápiát nem oktatják 
leendő orvosainknak, s a főiskolai 
végzettségű gyógytornászt az orvos- 
társadalom jó része ma sem fogadja el 
még egyenrangú felelős partnernek, a 
hazánkban még oly kevés helyen mű
ködő gyógyító teamben, melynek a 
nővér, a szociális munkatárs, a dieteti
kus a pszichológus is állandó tagja 
kellene hogy legyen, ha Európa felé 
akarunk közeledni.

Minden elismerés megilleti a kong
resszus szervezőit, prof. Mészáros 
Tamást, a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem Ortopé
diai Klinikája igazgatóját, az Egyetem 
Főiskolai Kara Gyógytornász Sza
kának vezetőjét és Gardi Zsuzsát, a 
Magyar Gyógytornászok Társaságá
nak elnökét, hogy ezt az egyedülálló 
és kitűnő kongresszust megszervez
ték. A szimpózium kissé nehézkes és 
picit pontatlan címe részben azt 
próbálja kifejezni, hogy a fizioterápia 
nemcsak terápia, de diagnosztika is,

valódi klinikai stúdium, melyet fejlett 
országokban „physical medicine”-nek 
vagy fiziátriának neveznek, másrészt, 
hogy ez a specialitás is a bizonyítéko
kon alapuló medicina, az „evidence 
based medicine” körébe tartozik, s ez 
különbözteti meg a természetgyógyá
szattól, illetve az alternatív mediciná
tól. A cím arra is utal, hogy a fiziote
rápia hatásosságát tudományos mód
szerekkel mérni kell, s szükséges, 
hogy hatásmechanizmusát vizsgál
juk. A szimpóziumnak 300 regisztrált 
résztvevője volt, zömük gyógytor
nász, de számos fizioterápiás szakem
ber és más szakmájú orvos is. 
Csalódás volt hogy fürdőink, fürdő
helyeink közül Hévíz, Harkány, Balf, 
Eger és a budapesti fürdők nem kép
viseltették magukat.

Közel tucatnyi külföldi szakembert 
hívott meg a szervezőbizottság Kana
dából, az Egyesült Államokból, a skan
dináv országokból. Németországból, 
Belgiumból, akik kitűnő előadásokat 
tartottak. Fájlaltuk, hogy a környező 
országok magyar és nem magyar szak
emberei nem voltak jelen, hisz velük 
kellene elsősorban együttműködnünk.

A megnyitón a szimpózium fővéd
nöke, Hazai Istvánné helyettes állam
titkár, prof. dr. Papp Gyula akadé
mikus, a SZOTE tudományos rektor
helyettese, prof. dr. Szél Éva, a SZOTE 
Főiskolai Kara főigazgatója, dr. Bálint 
Géza, a HIETE Főiskolai Kara Fizio
terápiás Tanszékének tanára, a Reu
matológiai és Fizioterápiás Szakmai 
Kollégium elnöke, valamint a szerve
zők, prof. dr. Mészáros Tamás és Gardi 
Zsuzsa üdvözölték a résztvevőket, s 
méltatták a szimpózium jelentőségét.

A megnyitót követő délután referá
tumai igen érdekesek, magas színvo
nalúak voltak.

Prof. Dux László (Szeged) az izom- 
fáradás biokémiai alapjairól beszélt. A 
fáradás nem más, mint hogy az izom  
nem tud az adott pillanatban megfe
lelni az elvárt teljesítménynek. A 
csökkent teljesítmény hátterében a 
membrán-iontranszort rendszer, a 
kontraktilis fehérjék, a kereszthíd- 
képzés, az ATP ellátásért felelős 
metabolikus folyamatok változásai 
állhatnak, melyek edzéssel befolyásol
hatók.

Hans Lund (Koppenhága) kifára
dásig végzett excentrikus gyakorlatok 
hatását vizsgálta, egészséges, de ed
zésben nem lévő nők m. quadricep- 
sén. Magállapította, hogy az excent
rikus gyakorlatok a kreatinfosz- 
fát-anorganikus foszfát arányt, az 
izomerőt, a CPK koncentrációt szig
nifikánsan csökkentették, és fájdal
mat okoztak, melynek maximuma 48 
óra múlva jelentkezett. Passzív nyújtás 
a fenti paraméterekben nem okozott 
eltérést.

Don Renney (Waterloo, Kanada) az 
ausztráliai „repetitive strain injury” 
járvány tanulságait értékelve az is
métlődő munkamozdulatok által oko
zott túlterheléses eredetű fájdalmat és 
a pszichogén-pszichoszociális erede
tű fájdalmat elkülönítő jelekről és 
módozatokról beszélt.

Bender Tamás (Budapest) az objek
tív mérések fontosságát taglalta a fizio
terápiában. Fontos a kontrollált 
klinikai vizsgálatok, eszközös vizsgála
tok, laboratóriumi vizsgálatok alkal
mazása, az eredménynek reprodukál-
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hatósága, validitása. Megemlítette szá
mos, saját vizsgálatát.

Dibó György (Szeged) „Elektro- 
fiziológiai mérések jelentősége a re- 
habilitáció”-ban című előadásában 
saját vizsgálatait ismertette, melyek 
szerint a n. medianus kiváltott válasz 
viselkedése alapján megállapítható, 
hogy a stroke-ot szenvedett beteg re
habilitálható-e. ill. a Cran-féle post
uralis izomfeszülés vizsgálat segít
séget nyújt a fájdalom differenciál
diagnosztikájában, a scoliosisos és 
parkinsonos betegek paraspinális 
izommunkájának leírásában, az izom
lazítás mérésében.

Nagy érdeklődést keltett Varga 
Endre (Szeged) előadása, aki munka
társaival a medencegyűrű biomecha
nikai viselkedését elemző fizikai és 
matematikai modellt dolgozott ki. A 
modell alkalmas arra is, hogy segítse 
az adekvát posztoperatív fizioterá
piát, a medencerögzítő és csípőízületi 
implantátumok effektivitásának érté
kelését. A szerzők bizonyították a lig. 
sacrospinosum, ill. sacrotuberosum  
proprioceptív funkcióját is.

A kongresszus második munka
napját Bálint Géza (Budapest) előadá
sa vezette be, aki a fizioterápia terü
letén végzett randomizált s kontrollált 
klinikai kísérletek feltételrendszerét és 
néhány külföldi s hazai klinikai vizs
gálat módszertanát és eredményét is
mertette, mind a mozgásterápia, mind 
az elektroterápia területéről.

Ane M arit Mengshoel (Oslo) két 
előadást is tartott, az egyiket a fib- 
romyalgiáról, a másikat a fizikai mun
ka okozta ín-, izomfájdalmakról. Kol- 
tainé Balázs Éva és Lukonits Zsuzsa 
(Budapest) eredményeihez hasonlóan 
úgy találta, hogy a relaxációs módsze
rek, streching a betegek edukációja 
fontosak a fibromyalgiás betegek 
kezelésében.

Dr. Kádas Éva (az egyetlen magyar 
gyógytornász, aki egyetemi doktori 
címet szerzett) munkatársaival vég
zett kísérletes vizsgálatait ismertette, 
melyekkel a patkány térdízületének 
érzőbeidegzésének feltérképezését 
végezte, különös tekintettel a neuro- 
gén gyulladásért felelős C rostokra.

Német gyógytornászok, Anke 
Rotkirch és Anette Niehle előadásaik
ban spa-s betegek kezelésére kidolgo
zott intenzív és kevésbé intenzív prog
ramjait hasonlították össze, s mér- 
sékkel bizonyították, hogy az intenzív 
kezelés sokkal eredményesebb.

Gerencsér Zsuzsa és mtsai (Buda
pest) a függesztőrács segítségével 
végzett gyakorlatok hatását vizsgálták 
spa-s betegek légzésfunkciójára, s 
megállapították, hogy e gyakorlatok
kal javítható igazán a légzésfunkció. 
Violette Demeester (Leuven) a foglal
kozási terápia fontosságát taglalta 
rheumatoid arthritises betegek élet
minőségének javításában.

Dr. Tringer Lászlóné és Makovicsné 
Landor Erika (Budapest) a gyógytor
nász szerepét taglalták a home care tí
pusú betegellátásban, és ismertették 
az általuk kidolgozott vizsgálati lapot.

A technika fejlődése, a számítógé
pek egyre nagyobb méretű elterjedése 
korrekt, pontos dokumentációt, és így 
a kutatási munkák következetes 
rögzítését, az eredmények kiértékelé
sének objektivitását teszi lehetővé. A 
gyermekgyógyászat terén ez tükröző
dött Varga Éva és munkatársai elő
adásában. Peja M árta olyan objektív 
paramétereket tartalmazó statuslapot 
alakított ki, melynek alapján ponto
san meghatározható az ideális terhe
lési szint.

A kardiológiai és pulmonológiai 
betegségcsoportok körében a már ed
dig is használt vizsgálati paraméterek 
alapján pontosan dokumentálható az 
állapotváltozás. Ezt bizonyították Fa
tér, Somfai és Barnai előadásai.

Nehezebb a helyzet a mozgásszervi 
betegségeknél, ahol még nem alakult 
ki egységes dokumentálási rendszer. 
„Ahány ház, annyi szokás” alapon 
egyéni próbálkozások folynak a meg
felelő szempontok kiválasztására, at
tól függően, hogy egy-egy kórképnél 
mi a betegség által létrehozott funk
ciózavar. Mészáros Lászlóné a geron
tológia területén, Petrovits Laura a re
habilitáció és reumatológia területén 
alkalmazható vizsgálati lapot muta
tott be, melyek a mai szemléletnek 
megfelelően nemcsak ízületi mozgás
vizsgálatot, hanem az életminőségre 
és önellátásra vonatkozó kérdéseket is 
tartalmaz.

A rehabilitáció végcélja, hogy a be
teg számára a lehető legboldogabb (1. 
Violette Demeester előadása) életet 
tegye lehetővé. Ezt mozgásszervi 
szempontból a legoptimálisabb edzé
sen keresztül lehet megvalósítani. Dr. 
Malomsoki Jenó' az aerob és anaerob 
energiaszolgáltatást tekinti olyan pa
raméternek, melynek alapján az ed
zéstervet a terhelés szempontjából 
optimálisan lehet kialakítani. Nagy

segítség az amputált beteg járástaní
tása szempontjából az a számítógépes 
program, melyben a sérült járását 
videofelvételen ő maga és a vele fog
lalkozó gyógytornász is tanulmá
nyozni tudja, és így a közös elemzés 
alapján tudják kialakítani a leggazda
ságosabb járást. Sass Réka ismertette 
ezt a lehetőséget.

A totálkontakt lábprotézis, melyet 
dr. Mezó' Róbert és munkatársai fej
lesztettek ki, hiánypótló a magyar 
piacon. A kimélyített lábággyal ren
delkező cipő a betét jó elhelyezke
dését teszi lehetővé. A szerző ezt első
sorban neuropátiás láb ellátására 
ajánlja, de rheumatoid arthritisben 
szenvedő betegnek is remek m egol
dást kínál.

Ugyancsak a reumatológia terüle
tén alkalmazható igen eredményesen 
a kryoterápia. Malmos Jánosné pon
tosan dokumentált előadása ebben a 
témában bizonyára segítséget nyújt a 
kollégáknak, akik a kryoterápia ezen 
modern formáját, kryojetet szeret
nének használni. A hűtés effektivi- 
titása periarthritis humeroscapularis 
kezelésénél nemcsak a fájdalom csök
kentésében, de a mozgástartomány 
növelésében is megmutatkozott.

A cardiovascularis betegségcso
portban a fizioterápia célja a betegek 
cardiorespiratoricus teljesítőképessé
génekjavítása. Szalai Emese javasolta, 
hogy egységesítsék a betegek mozgás
programjával kapcsolatos informá
ciók átadását, ez az adatok értékelése 
szempontjából is fontos lenne.

A posttraumás reflexdystrophiák 
korai felismerésének jelentőségére, a 
mozgásterápia lehetőségeire hívta fel 
a figyelmet Csapody Ildikó és Árva 
Gábor.

A perifériás idegsérülések utáni 
kezelési terv felállítását alapos elekt- 
roterápiás vizsgálat előzi meg annak 
érdekében, hogy a kezeléskor alkal
mazott áramforma paraméterei a 
legoptimálisabbak legyenek (Hegedűs 
Ildikó előadása). Termékeny vita ala
kult ki a chronaxia és rheobázis érté
kelésével kapcsolatban.

Paraplég betegek funkcionális tel
jesítőképességét méri fel a Functional 
Independent Measure, melynek alkal
mazását az OORI paraplég osztályá
ról Zethner Györgyi mutatta be. A 
hemiplég betegek önellátási képessé
gét mérte Rákhelyi Beáta a MÁV 
kórház rehabilitációs osztályán nem
csak a Barthel index és a Riveread
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skála használatával, hanem az érté
kelést kibővítették 3 további index 
használatával, melyet azért tartanak 
szükségesnek, mert így átfogóbb ké
pet kapnak a betegről. Ennek megfe
lelően árnyaltabb rehabilitációs prog
ramot tudnak kidolgozni.

A harmadik munkanapot ismét 
referátumok vezették be. Simonsen 
(USA, Texas) ismertette a már Ma
gyarországon is több tanfolyamon 
oktatott „McKenzie” módszert, me
lyet nagy érdeklődés és sok vita kísér, 
mióta hazánkban is hódít. Mecha
nikai diagnózis és terápia címmel 
hallhattunk előadást erről az egysze
rűnek és logikusnak tűnő terápiáról, 
melynek alapja és ez egyben nagy 
pozitívum a és erőssége, a fájdalom 
helyére, jellegére, kiterjedésére, idő
beliségére, mértékére vonatkozó 
rendkívül alapos vizsgálat. A beteg- 
vizsgálat a módszer legidőigényesebb 
része. A módszer hatásosságát meg
felelő indikáció esetén alkalmazva 
már több hazai kolléga is megtapasz
talta.

Hasonlóan alapismereteket köz
vetített Jan Erik Enderson előadása, 
aki a Norvég Manuálterápiás Csoport 
elnöke. Referátumában beszélt a ma- 
nuálterápia fogalmáról, eszközrend
szerérői, hatásosságának dokumen
tálási lehetőségeiről. Reméljük, hogy 
a norvég-magyar ikerprogramnak 
köszönhetően minél több kolléga el
sajátíthatja ezt a kezelési formát, mely 
a mozgáshatárok növelését a járu
lékos mozgások helyreállításával pró
bálja elérni.

Példaértékű volt a Semmelweis 
OTE Ortopédiai Klinika GerinCgyó- 
gyászati Osztály teamjének előadás
blokkja dr. Ferenc Mária vezetésével. 
Alapvető kutatómunkáról számol be 
Fehér Katalin előadása; a statikus-di- 
namikus-intermediális izommunkát 
elemzi részletesen. Ismerteti az elé
rendő cél érdekében a megfelelő 
mozgástípus kiválasztását. A modern 
műszerezettség „Isostation B-220” 
lehetővé teszi a lumbális gerinc 
funkcionális kapacitásának objektív 
értékelését. Szabadkai Ildikó ismer

tette az Alaranta teszt alkalmazását 
teenager korú gyermekeknél. A teszt 
alapján állítottak össze egyénre sza
bott edzéstervet.

Szintén fiatalok körében végzett 
felmérést Cseuz Regina tartásrendel
lenességgel kapcsolatban. A m odell
értékű program magánrendelőben, 
OEP pályázat támogatása útján jött 
létre.

Az 58 előadást természetesen nem 
tudjuk egyenként bemutatni. A társ
szerzőket sem tudtuk mind felsorolni. 
Az előadások háttere általában team
munka, és egy összefogás nagyon rep
rezentatív, jó eredményeket tud fel
mutatni. A szimpóziumra jellemző 
volt a konstruktív légkör, és hála a 
szponzoroknak, a fárasztó munkanap 
után módja volt a kollégáknak fehér 
asztal mellett kötetlenül folytatni az 
együttgondolkodást.

Köszönet illeti a szervezőket és 
résztvevőket egyaránt!

Bálint Géza dr.
Sólyom Istvánné

K órházak, egészségü gyi intézm ények, tudom ányos társaságok

szakmai programjait, valamint egészségüggyel, orvostudománnyal kapcsolatos 
pályázatok, ösztöndíjak felhívásait 15 sor terjedelemig térítésmentesen közöljük
az Orvosi H etilap  előfizető i részére. A pályázati h irdetm ények ugyancsak  tér ítésm en tesek , 10 sor terjedelem ig.

Halmos Tamás: Metabolikus X szindróma

Elhízás, hypertonia, diabetes, szív- és érbetegségek kapcsolata
Szerkesztette: Halmos Tamás
írta: Halmos Tamás, Kautzky László, Suba Ilona

179 oldal 980,— Ft

Több bizonyíték szól amellett, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek 
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 
háziorvosok figyelmébe.

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem Halmos Tamás: Metabolikus X szindróma című könyvét.................................................................... példányban.

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

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

A számla címzettje:............................................................. .......................,...................... ,...................... ,...................... ,...................... ,...,
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G Y Ó G Y S Z E R  H Í R A D Ó

1996 jún iusában  törzskönyvezett gyógyszerkészítm ények  (I. rész)

Teotard 100, ill. 200, ill. 350, ill. 500 retard kapszula

Hatóanyaga, a teofillin (amely xantinszármazék) a simaizmok 
relaxációja következtében tágítja a hörgőket.

A beszűkült légutak tágításával hatékonyan csökkenti a 
bronchialis obstructiót. A pulmonalis functio javulása az arté
riás vér megnövekedett oxygenisatiójához és csökkent CO2- 
szinthez vezet. Csökkenti a hízósejtekből a hörgőösszehúzó 
mediátorok felszabadulását.

Növeli a rekeszizom összehúzódásának erejét és csökkenti 
fáradékonyságát.

Stimulálja a központi idegrendszert: légzési analepticum, 
psychostimuláns, magas dózisban konvulziót okoz. A szív 
oxigénszükséglete megnő az okozott koszorúér-tágulat követ
keztében. Simaizomrelaxáns és enyhén diuretikus hatású. Orá
lis alkalmazás esetén gyorsan felszívódik, 50%-a plazmafehér
jékhez kötődik.

90%-a a májban lebomlik, a fennmaradó 10% változatlan 
formában a vizelettel ürül ki. 350 mg egyszeri dózis adagolása 
után a koncentráció 6,3-8,8 órán belül 4,4 pg/ml-t ér el, míg a 
terápiás koncentrációk (10-20 pg/ml) néhány nap után alakul
nak ki. Ha a plazmaszint 20 pg/ml fölé emelkedik, toxikus mel
lékhatások lépnek fel.

A retard kapszulák a teofillint elhúzódóan oldódó pelletek 
formájában tartalmazzák, ezáltal képesek 12 órás egyenletes 
teofillinszintet biztosítani a plazmában. így napi kétszeri ada
golással lehetséges fenntartani a hatékony szérumszintet, elérni 
az optimális hörgőtágító hatást 24 órán keresztül.

Hatóanyag: 100 mg, ill. 200 mg, ill. 350 mg, ill. 500 mg theo- 
phyllinum -  retard kapszulánként.

Javallatok: Krónikus obstruktiv légúti megbetegedések: 
asthma bronchiale, krónikus bronchitis. Krónikus obstruktiv 
tüdőmegbetegedések spasticus formái (emphysema pulmo
num).

Ellenjavallatok: Teofillinnel, ill. más xantinszármazékkal 
(pl. aminofillin), valamint a készítmény alkotórészeivel szem
ben fennálló túlérzékenység. Szívinfarktus, epilepszia. Terhes
ség, szoptatás. 3 éves kor alatti gyermekek.

Óvatosan adagolható akut szívelégtelenség, szívritmuszava
rok, máj- és veseműködési zavarok, hyperthyreosis, ulcus duo
deni, ulcus ventriculi esetén.

Adagolás: A teofillin metabolizmusa életkortól és testsúly
tól függő, ezért az adagolást egyénenként kell beállítani, fi
gyelembe véve az elérhető hatás és mellékhatások arányát. Le
hetőség szerint teofillin szérumszint mérést kell végezni.

Felnőtteknek:
Szokásos adagja 10-13 mg/ttkg 24 órára. Az adagot kétfelé 

elosztva reggel és este kell bevenni. Az adagolást fokozatosan 
kell beállítani 8 nap alatt. A reggeli és esti adag különbözhet 
egymástól a beteg asthmájának circadian rhythmusától, a kli
nikai állapottól és a terápiás hatástól függően.

Ha a rohamok főként éjszaka jelentkeznek, célszerű maga
sabb esti és alacsonyabb reggeli dózisokat választani. Néhány 
esetben napi egyszeri adag -  500 mg is adható. Ugyanakkor 
figyelembe véve az egyes betegek különböző teofillin metabo- 
lizmusát, magasabb dózis is rendelhető. Ilyen esetben viszont 
fontos az adag fokozatos emelése, a vérszint és a tolerancia 
ellenőrzése.

Túlsúlyos betegek esetében a dózist az ideális testtömeg

alapján kell meghatározni, az átlagnál kisebb testtömegű beteg
nek alkalmazva a tényleges testtömeget kell figyelembe venni.

Gyermekeknek 3 éves kor felett:
Szokásos adagja 10 mg/ttkg 24 órára. Az adagot kétfelé 

elosztva reggel és este kell bevenni.
Az adagolást fokozatosan kell beállítani 8 nap során. Ma

gasabb dózis gyakorta szükséges hatékonyabb koncentráció el
érése céljából.

A dózis emelésekor a teofillin szérumkoncentráció és tole
rancia rendszeres ellenőrzése szükséges.

A reggeli és esti adag különbözhet egymástól a beteg asth
májának circadian rhythmusától, a klinikai állapottól és a te
rápiás hatástól függően.

Ha a rohamok főként éjszaka jelentkeznek, célszerű maga
sabb esti és alacsonyabb reggeli dózisokat választani.

Mellékhatások: Hányinger, hányás, gyomortáji fájdalom, 
esetenként központi idegrendszeri panaszok, remegés, gör
csök, szédülés, nyugtalanság, fejfájás, ingerültség, álmatlanság, 
továbbá palpitatio, tachycardia fordulnak elő. Mindezen tüne
tek lehetnek a túladagolás jelei.

Convulsio előfordulása az intoxikáció jele lehet, különösen 
gyermekek esetén.

Gyógyszerkölcsönhatások:
-  A ß-blokkol0k fokozzák a teofillin hörgtágító hatását, 

ugyanakkor azonban hörgőgörcsöt válthatnak ki, ezért együtt
állásuk asthmában ellenjavallt.

-  Egyéb xantinkészítményekkel tilos egyidejűleg együtt al
kalmazni.

-  A makrolid antibiotikumok közül az erythromycin, trole- 
andromycin csökkentik a teofillin clearance-et, így a dózis 
csökkentése válhat szükségessé.

-  Az alábbi gyógyszerek ugyancsak növelik a teofillin vér
szintjét, ezért együttes adásuk gyakori teofillin szérumszint el
lenőrzést igényel:

-  H2-receptor antagonisták (pl. cimetidin),
-  isoprenalin,
-  allopurinol,
-  orális fogamzásgátlók,
-  thiabendazol (a teofillin adagot felére kell csökkenteni),
-  influenza védőoltás,
-  fluorokinolonok (pl. ciprofloxacin, pefloxacin, enoxacin).
Enoxacin terápia elkezdésekor a teofillin adagját a felére

kell csökkenteni.
-  Furosemiddel, ß-szimpatomimetikumokkal, reszerpin- 

nel, digitálisz glikozidokkal, xantin és efedrin tartalmú gyógy
szerekkel szinergista hatást fejt ki.

-  Lítiumtartalmú szerek hatását a teofillin csökkenti.
-  Csökken a teofillin szérumszint (általában a fokozott teo

fillin lebontás, ill. a kisebb biohasznosíthatóság következtében) 
dohányosoknak alkalmazva, valamint az alábbi gyógyszerekkel 
együtt adva:

-  barbiturátok, főleg fenobarbitál,
-  fenitoin (a xantinszármazékok a fenitoin abszorpcióját 

gátolhatják, így a fenitoin szérumszintje is csökkenhet, ezért 
mind a teofillin-, mind a fenitoin-szérumszintet monitorozni 
kell, mindkét gyógyszer adagjának módosítása szükségessé vál
hat),

-  magnézium-hidroxid,
-  karbamazepin,
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-  szulfinpirazon,
-  rifampicin.
Figyelmeztetés: A teofillin metabolizmusában egyénenként 

nagyfokú eltérés mutatkozik, ezért az adagolást rendszeres el
lenőrzés mellett lehet csak beállítani.

Amennyiben a kezelés első 3-4 napjában a klinikai tünetek 
javulása nem kielégítő, vagy a készítmény alkalmazása során 
azzal összefüggésbe hozható, nem kívánt mellékhatás jelent
kezik, a teofillin vérszint beállítása javasolt. Utóbbi esetben al
kalmazását 2 napig szüneteltetni tanácsos. Általában az el
érendő hatásos teofillin szérumkoncentráció 10-20 pg/ml kö
zött van. Ha a teofillin szérumkoncentráció meghaladja a 20 
pg/ml szintet, az adagot csökkenteni kell. Nagyon óvatosan ad
ható akut szívelégtelenség esetén, koronária megbetegedések
ben, máj- és veseműködési zavarokban, hyperthyreosis, kóros 
elhízás, gyomor- és nyombélfekély esetén. (A teofillin fokozza a 
gyomornedv-kiválasztást!) A dózis szükség esetén csökken
tendő és a szérumkoncentráció rendszeres ellenőrzése ajánlott.

A teofillint gyorsan lebontó betegek (fiatalok, dohányosok) 
esetében a napi egyszeri adagolás nem megfelelő. Kisebb gyer
mekek különösen érzékenyek a xantinszármazékokra!

Terhességben alkalmazása ellenjavallt.
Szoptatás: a teofillin kiválasztódik az anyatejben, ezért a 

kezelés megkezdése előtt a szoptatást abba kell hagyni.
Túladagolás tünetei: 20 pg/ml feletti plazmaszintnél toxikus 

mellékhatások léphetnek fel: hányás, izgalmi állapot, tudat
zavar, légzési zavarok, hyperventilatio, amelyet légzési dep
resszió követ, hyperthermia, görcsroham, tachycardia, kamrai 
fibrilláció, hypotensio, szívmegállás. Túladagolás esetén ritkán 
resuscitatio, a keringés és légzés támogatása, tüneti kezelés, 
anticonvulsiv terápia (diazepam adása 0,1-0,3 mg/ttkg össze
sen maximum 10 mg, lassan iv.), indokolt esetben haemoper- 
fusio válhat szükségessé. 40 pg/1 ml teofillin plazmakoncentrá
ció kómához vezethet.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: * Csak vényre adható ki.
Csomagolás: 100 mg, ill. 200 mg, ill. 350 mg, ill. 500 mg: 40 

kapszula/doboz.

Flunitrazepam-B 2 mg tabletta

A flunitrazepam gyorsan ható sedatohypnoticum. Anxiolyti- 
cus, izomrelaxans és anticonvulsiv hatással is rendelkezik. Már 
kis adagban is gyors elalvást, majd mélyülő és 6-8 órán át tartó 
alvást eredményez. A flunitrazepam a szervezetben lényegében 
teljes mértékben lebomlik. Főbb metabolitjai a 7-aminoflunit- 
razepam és az N-dezmetil-flunitrazepam. Ez utóbbi emberben 
farmakológiailag aktív, de gyengébb hatású, mint az alkilezett 
forma. Mindkét metabolit glukuronid konjugátum formájában, 
döntően a vesén keresztül eliminálódik. Orális adagolás esetén a 
flunitrazepam biohasznosulása 85% körül van. First-pass me- 
tabolizmus során a májban 10-15%-a bomlik le. Hosszan tartó 
kezelés során a flunitrazepam a plazmában csak kis mértékben 
kumulálódik.

Hatóanyag: 2 mg flunitrazepamum, fehér színű, domború 
felületű, egyik oldalán felezővonallal ellátott tablettánként.

Javallatok: Alvászavar különböző formái, függetlenül attól, 
hogy izolált funkcionális zavarként, vagy krónikus betegség tü
neteként jelentkezik.

Ellenjavallatok: Súlyos krónikus hypercapnia. Benzodiaze- 
pin-vegyületekkel szembeni túlérzékenység. Máj- és/vagy ve
seműködési súlyos zavar. Gyógyszer- vagy alkoholfüggőség. 
Myasthenia gravis esetén ambuláns ellátásban.

Gyermekek, főleg kisgyermekek benzodiazepin-hypnoti- 
cummal történő kezelése általában nem javallt. Hogy adott eset
ben alkalmazása mégis indokolt-e, azt az egyedi eset alvás
zavartípusának megítélésében tapasztalt orvos állapítsa meg. 
Terhesség időszakában, főleg az első trimesterben, valamint 
szoptatás idején alkalmazása általában ellenjavallt (1. Figyel
meztetés).

Adagolás: Figyelembe kell venni a beteg életkorát, általános 
egészségi állapotát és az alvászavar típusát.

A gyógyszert közvetlenül lefekvés előtt kell bevenni. Alkal
mazását a szükséges, legrövidebb időtartamra kell korlátozni.

Szokásos napi adagok:
Felnőtteknek: 1-2 mg.

Idős, legyengült, máj- és/vagy vesekárosodásban szenvedő 
betegeknek: 0,5 mg-1 mg, 15 év alatti gyermekeknek: 0,5 mg.

Szükség esetén a napi adag a klinikai eredmény és a gyógy
szertolerancia figyelembevételével emelhető, felnőtteknek 6 
mg-ig, idős, legyengült, máj- és/vagy vesekárosodásban szen
vedő betegeknek 3 mg-ig, 15 év alatti gyermekeknek 2 mg-ig.

Mellékhatások: Főleg a magasabb adagok alkalmazásakor 
jelentkezhetnek.

A nappali fáradtság, izomgyengeség, erős álmosság, bá- 
gyadtság, levertség általában összefügg a készítmény sedativ és 
izomrelaxans hatásával. Az adag megfelelő csökkentésével ezek 
a mellékhatások túlnyomó részben megszüntethetők.

Egyedi esetekben a 6-8 órás hatástartam alatti esetleges 
ébredési periódusokban amnesia léphet fel.

Ritkán (főként idős vagy erősen legyengült betegeken) pa
radox reakciót, így akut izgatottságot, alvászavarokat, félelmet, 
agressziót, hyperaktivitást, hallucinációkat figyeltek meg. Ilyen 
esetekben a készítmény adását abba kell hagyni.

Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható együtt: neu- 
rolepticumokkal, trankvillansokkal, antidepressansokkal, hyp- 
noticumokkal, sedativumokkal, anticonvulsivumokkal, anaes- 
theticumokkal (centrális szedatív hatás erősítése miatt); bizo
nyos antiallergicumokkal és fájdalomcsillapítókkal. Ez a hatás
erősítés adott esetekben terápiásán is hasznosítható.

Alkohol és a flunitrazepam egymás hatását potenciálják. 
Orális antidiabeticumokkal és anticoagulansokkal együtt is ad
ható.

Figyelmeztetés: Idős betegek adagjait agyi organikus elté
rés esetében, a flunitrazepammal szembeni fokozott érzékeny
ség miatt elővigyázatosan kell megállapítani.

Myasthenia gravisban szenvedő betegek kezelése során fo
kozott óvatosság szükséges a már fennálló izomgyengeség 
miatt.

Ismert keringési-légzési elégtelenség esetén, fokozott elővi
gyázatossággal kell eljárni, mivel a flunitrazepam és ehhez 
hasonló sedativumok a fennálló légzésdepressiót elmélyíthetik.

Terhesség időszakában alapvető orvosi megfontolásból -  
különösen a terhesség első harmadában -  csak igen indokolt 
esetben alkalmazható. Ugyanis a teratogenitás rizikója teljes 
bizonyossággal nem zárható ki.

Szoptatás időszakában rendszeres alkalmazása ellenjavallt. 
A flunitrazepam bejut az anyatejbe, így lactatio alatti eseti al
kalmazása után az anyatejet ki kell önteni. Figyelembe veendő 
azonban, hogy plazmafelezési ideje 20-30 óra!

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt befolyá
soló hatásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni tilos.

A kezelés időtartama alatt szeszes ital fogyasztása tilos! 
Hosszas alkalmazás és/vagy magas adagok alkalmazása során - 
különösen prediszponált személyeken -  különböző mértékű 
gyógyszerfüggőség alakulhat ki.

Elvonási tünetek: izzadás, remegés, szívdobogás-érzés, túl
zott ingerlékenység, izomgörcs, émelygés, hányás, gyomor
görcs, álmatlanság, nyugtalanság, félelem, depressio, érzékcsa
lódás.

Túladagolás során somnolentia, tompaság, reflexek gyen
gülése, súlyos esetben coma, cardiorespiratoricus depressio, 
areflexia, mozgáskoordinációs zavarok, disarthria léphet fel.

Túladagolás esetén gondos orvosi ellenőrzés, benzodiaze- 
pin antagonista (pl. flumazenil: Anexate inj.) adása, valamint 
intenzív terápiás ellátás szükséges.

Eltartása: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: ® (üres kereszt) Csak vényre rendelhető.
Csomagolás: 10 db tabletta.

Antrex 6 mg/2 ml injekció;
Antrex 30 mg/10 ml injekció;
Antrex 15 mg tabletta

A kalcium folinát (leukovorin) a purin nukleotidok szintéziséhez 
szükséges tetrahidrofolsav redukált származéka. Mivel ellentét
ben a folsawal hatását nem befolyásolja a metotrexat által kivál
tott dihidrofolsav-reduktáz enzim gátlása, a folsav antagonista 
kezelés antidotumaként alkalmazható a cytotoxicus tünetek 
csökkentésére, kivéve a már fennálló nephrotoxicitást.
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Egyes malignus betegségek esetén -  feltételezhetően a 
membrántranszport mechanizmus különbsége miatt -  az 
egészséges sejtbe könnyebben jut be, mint a tumorsejtekbe, és 
így megvédi az egészségest a folsav antagonista toxikus hatá
saitól.

A kalcium folinát fokozza a fluoropirimidinek, pl. az 5-fluo- 
rouracil cytotoxicus hatását. A fluorouracil hatása részben a 
timidilát szintetáz enzim gátlásán alapszik. A folát kofak- 
torként egy kovalens kötésű hármas, gátló komplexet képez a 
fluorouracil aktív metabolitjával (F-dUMP) és az enzimmel. 
Egyes malignus sejtekben nincs elegendő mennyiségű folát és 
így nem tud kialakulni a maximális timidilát szintetázt gátló 
hatás. Ilyenkor a folát adagolás növeli a komplex képződés 
lehetőségét és ezáltal a fluorouracil hatékonyságát.

A kalcium folinát a szervezetben gyorsan és nagymérték
ben alakul át egyéb tetrahidrofolsav származékokká, így pl. 5- 
metil-tetrahidrofoláttá, amely a folát legfőbb transzport- és 
raktározási formája.

Oralis alkalmazását követően gyorsan felszívódik, a hatás 
20-30 percen belül, a plazma-csúcskoncentráció kb. 1,72 órán 
belül alakul ki.

Intramuscularis adagolás esetén 10-20 perc alatt, iv. ada
goláskor kevesebb mint 5 perc alatt következik be a hatás.

Oralis abszorpciója 25 mg felett telítődik, ezalatt gyakorlati
lag teljes. A látszólagos biohasznosíthatóság 97% 25 mg-os 
adag, 75% 50 mg-os és 37% 100 mg-os adag alkalmazáskor.

A kalcium folinát a májban metabolizálódik, plazma fele
zési ideje 6,2 óra. Orálisán alkalmazva a metabolizmus nagyobb 
mértékű (>90%), mint parenteralis adagolást követően (kb. 
66% iv. és 72% im. adagoláskor). A hatás időtartama adagolási 
módtól függetlenül 3-6 óra.

Elsősorban (80-90%) a vizelettel és csak kis mennyiségben 
(5-8%) a széklettel választódik ki.

Hatóanyag: 6 mg, ill. 30 mg acidum folinicum (kalcium 
folinát formájában) ampullánként (2 ml, 10 ml). 15 mg acidum 
folinicum (kalcium folinát formájában) tablettánként.

Javallatok: Osteosarcoma nagy dózisú metotrexat kezelésé
nek kiegészítése (rescue), a toxicitás kivédése és a hatás sem
legesítése csökkent metotrexat elimináció és folsav antagonista 
túladagolás esetén. Folsavhiányos megaloblastos anaemia, 
valamint előreheladott colorectalis carcinoma palliativ, 5-fluo- 
rouracillal kombinált kezelése.

Ellenjavallatok: Anaemia perniciosa, ill. egyéb nem folsav
hiányos eredetű anaemia (1. Figyelmeztetés).

Adagolás: Nem alkalmazható intrathecalisan.
Mivel az abszorpció 25 mg felett telítődik, ennél magasabb 

oralis leukovorin adag alkalmazása nem javasolt. Az injekciós 
oldatok 5%-os glükóz vagy 0,9%-os nátrium-klorid oldattal 
hígítva 24 óráig tarthatók el.

Rescue terápia nagy dózisú metotrexat kezelés esetén
12-15 g/m2 metotrexat adag és normális metotrexat elimi

náció esetén a kalcium folinát alkalmazását a metotrexat infú
ziót követően 24 órával kell elkezdeni, 15 mg-os (kb. 10 mg/m2) 
adagban 6 óránként, összesen 10 alkalommal orálisán, ili. gast
rointestinalis toxicitás (hányinger, hányás) esetén parentera- 
lisan.

A kalcium folinát megfelelő adagolásához a szérum meto
trexat és kreatinin értékeket legalább naponta 1 alkalommal 
meg kell határozni. Az adagolást, a hidratálást és a vizelet alka- 
lizálását (pH a 7) addig kell folytatni, amíg a metotrexat plaz
maszint nem csökken 0,05 pmol/1 alá. Szükség esetén a kalcium 
folinát adagját, ill. alkalmazásának időtartamát az alábbiak sze
rint javasolt módosítani:

Farmakokinetikai
állapot

Laboratóriumi
eredmények

Kalcium folinát adag 
és időtartam

Normális metotrexat 
elimináció

szérum metotrexat 
24 ó: 10 pmol/1 
48 ó: 1 pmol/1 
72 ó: < 0,2 pmol/1

15 mg per os, im. vagy iv. 
24 órával a metotrexat 
infúzió kezdetét követően 
6 óránként 10-szer,
60 órán át

Elnyújtott késői 
elimináció

szérum metotrexat 
72 ó: > 0,2 pmol/1, 
96 ó: >0,05 pmol/1

15 mg per os, im. vagy iv. 
6 óránként, amíg a szérum 
metotrexat nem csökken 
0,05 pmol/1 alá

Farmakokinetikai Laboratóriumi Kalcium folinát adag
állapot eredmények és időtartam

Elnyújtott korai szérum metotrexat 150 mg iv. 3 óránként, 
elimináció és/vagy 24 ó: > 50 pmol/1 amíg a szérum-meto-
akut veseelégtelenség 48 ó: > 5 pmol/1 trexat nem csökken

vagy 1 pmol/1 alá, majd 15 mg
24 óra múlva iv. 3 óránként, amíg a szé-
100%-osnál nagyobb rum  metotrexat nem 
szérum-kreatinin csökken 0,05 pmol/1 alá 
szint emelkedés (0,5 
mg/dl-ről 1 mg/ dl-re 
vagy még többre)

Elnyújtott korai metotrexat elimináció esetén reverzibilis ve
seelégtelenség alakulhat ki, ilyenkor folyamatos hidratálás, a 
vizelet alkalizálása és a folyadék/elektrolit háztartás szigorú el
lenőrzése szükséges, amíg a metotrexat szérumszint nem csök
ken 0,05 pmol/1 alá és a veseelégtelenség nem normalizálódik.

Esetenként a metotrexat elimináció, ill. a veseműködés el
térése a táblázatban feltüntetetteknél kisebb mértékű, mégis 
jelentős lehet a klinikai toxicitás. Ez esetben a kalcium folinát 
kezelést 24 órával meg kell hosszabbítani (84 óra alatt 14 adag).

Laboratóriumi vagy klinikai toxicitás észlelésekor gondolni 
kell az esetleg egyidejűleg alkalmazott egyéb gyógyszeres 
kezelés (pl. a metotrexat plazmafehérje-kötődését vagy elimi
nációját befolyásoló gyógyszerek) miatt kialakult kölcsönhatás 
lehetőségére.

Csökkent metotrexat elimináció vagy véletlen túladagolás: A 
kalcium folinát rescue terápiát a túladagolást követően a lehető 
leghamarabb el kell kezdeni, csökkent elimináció esetén pedig a 
metotrexat alkalmazásának kezdete után 24 órán belül. A kal
cium folinát adagja 10 mg/m2 iv., im. vagy per os 6 óránként, 
amíg a szérum metotrexat szint nem csökken 0,01 pmol/1 alá. 
Gastrointestinalis toxicitás, hányinger vagy hányás esetén pa- 
renteralisan kell alkalmazni. A szérum kreatinin- és metotrexat 
szinteket 24 óránként meg kell határozni. Ha a 24 órás szérum 
kreatininszint az alapértékhez képest 50%-kal nő, vagy a 
szérum metotrexat 24 órán belül magasabb mint 0,05 pmol/1, 
ill. a 48 órán belüli érték nagyobb mint 0,9 pmol/1, a kalcium 
folinát adagját 100 mg/m2-re kell emelni iv., 3 óránként, amíg a 
metotrexat szérumszint nem csökken 0,01 pmol/1 alá. A kezelés 
során megfelelő hidratálás (3 1/nap) és a vizelet nátriumbikar- 
bonát oldattal történő alkalizálása szükséges. A bikarbónát 
oldat adagját úgy kell meghatározni, hogy a vizelet pH-ja 7 vagy 
ennél magasabb legyen.

Folsavhiányos megaloblastos anaemia
Ajánlott adagja naponta maximum 1 mg, nem ismeretes, 

hogy az ennél nagyobb adagok alkalmazása hatásosabb volna, 
és 1 mg-os napi adag felett a vizelettel történő folátvesztés hoz
závetőleg logaritmikussá válik.

Colorectalis carcinoma 5-fluorouracillal kombinált kezelése
370 mg/m2 5-fluorouracií beadása előtt 200 mg/m2 kalcium 

folinátot kell alkalmazni lassú, legalább 3 perces iv. injekcióban, 
ill. 425 mg/m2 5-fluorouracil beadása előtt pedig 20 mg/m2 iv. 
kalcium folinát javasolt 5 napon át.

A kezelési ciklus a toxikus tünetek elmúltával 4-5 hetenként 
ismételhető.

Az ismételt adagolás során szükségessé válhat a fluorouracil 
adagjának módosítása.

Mérsékelt haematologiai vagy gastrointestinalis toxicitás 
esetén a fluorouracil napi adagját 20%-kal, súlyos toxicitás 
esetén pedig 30%-kal kell csökkenteni. Ha nem jelentkezett to
xicitás a megelőző kezelési ciklus folyamán, a fluorouracil 
adagja 10%-kal emelhető. A kalcium folinát adagja független a 
toxicitástól. Számos egyéb adagolási séma létezik az előreha
ladott colorectalis carcinoma leukovorinnal és 5-fluorouracillal 
történő kombinált kezelésére, de további klinikai vizsgálatok 
szükségesek a biztonságosság és hatásosság igazolásához.

Mellékhatások: Allergiás reakciók jelentkezhetnek. Fluoro- 
uracillal együtt alkalmazva a fluorouracil által kiváltott mel
lékhatások (elsősorban a gastrointestinalis toxicitás) súlyosab
bak és tartósabbak (1. még Figyelmeztetés).

Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosan adható együtt:
-  5-fluorouracillal (toxicitása fokozódhat),
-  fenobarbiturátokkal, fenitoinnal és primidonnal (antiepi-

2179



leptikus hatásukat gátolhatja, fokozott görcskészségű gyerme
kek esetén konvulziókat okozhat).

Nagy adagban alkalmazott kalcium folinát csökkentheti az 
intrathecalisan adott metotrexat hatását.

Kémiai inkompatibilitás miatt a kalcium folinát nem ad
ható együtt egy infúzióban 5-fluorouracillal.

Figyelmeztetés: Anaemia perniciosa folsawal történő keze
lésekor javulhatnak a hematológiai paraméterek, de a neuroló
giai tünetek súlyosbodnak.

Az elnyújtott metotrexat elimináció oka lehet pl. ascites, 
pleuralis folyadékgyülem, veseelégtelenség, vagy a beteg nem 
megfelelő hidratálása. Ilyen esetben a szokásosnál nagyobb 
adagban és hosszabb ideig kell alkalmazni a kalcium folinátot. 
Ha ez meghaladja a javasolt maximális oralis adagot, akkor par- 
enteralis alkalmazás javasolt. Az injekciós oldat kalciumtartal
ma miatt percenként 16 mg-nál több kalcium folinát nem ad
ható be.

A kezelés addig nem folytatható, amíg a fehérvérsejtszám 
el nem éri a 4000/mm3-t, a thrombocytaszám pedig a 
130 000/mm3-t. Ha ez 2 hét után sem következik be, a kezelést 
abba kell hagyni.

Az első három kezelési ciklus előtt, majd minden második 
ciklus előtt elektrolit- és májfunkció-vizsgálatot kell végezni.

Tumorprogresszió esetén le kell állítani a kezelést.
A kalcium folinát/5-fluorouracil kombinált kezeléskor min

den kezelési ciklus előtt, valamint az első két kezelés alatt he
tente, majd a további kezelések során egyszer, a nadir várható 
időpontjában fehérvérsejt- és thrombocytaszám- ellenőrzés 
szükséges.

A kombinált kezelés nem alkalmazható az esetlegesen fenn
álló gastrointestinalis toxicitás elmúltáig. Hasmenés esetén fo
kozott elővigyázatosság, a beteg folyamatos megfigyelése szük
séges, mert fatális kimenetelű, hirtelen állapotromlás is bekö
vetkezhet. Idős és/vagy gyenge általános állapotú betegek ese
tén a gastrointestinalis toxicitás veszélye nagyobb.

Nem ismeretes a kalcium folinát magzatkárosító, ill. a ferti- 
litásra kifejtett hatása, ezért terhesség idején az előny/kockázat 
szigorú mérlegelésével adható.

Az anyatejjel történő kiválasztódással kapcsolatban nincse
nek adatok, alkalmazásakor fokozott elővigyázatosság szükséges.

Eltartása: Injekció: szobahőmérsékleten, fénytől védve.
Tabletta: szobahőmérsékleten.
Megjegyzés: + Csak vényre rendelhető,„Sz” jelzés.
Csomagolás: 10 amp., 10,100 tabl.

Paxirasol 4 mg tabletta

Hatóanyaga a brómhexin -  a seromucinózus nyálkamirigyek 
működését aktiválva -  fokozza a nyálkatermelést. Secretomo- 
toros, secretolyticus és mucociliaris aktivitást fokozó hatása 
révén megakadályozza a légúti nyálkahártyák kiszáradását. A 
tapadó, pörkösödő, mucinózus, viszkózus nyákot hígítja, oldja, 
annak kiürülését elősegíti.

A brómhexin a bélből jól felszívódik, oralis alkalmazás után 
kb. 1 órával éri el csúcskoncentrációját a plazmában. A ható
anyag a májban metabolizálódik, (aktív metabolitja az ambro- 
xol) és metabolitok formájában főleg a vizelettel választódik ki. 
Eliminációs felezési ideje mintegy 6,5 óra.

Állatkísérletes vizsgálatok szerint a brómhexin a placentán 
átjut és az anyatejben is kiválasztódik.

Hatóanyag: 4 mg brómhexinium chloratum tablettánként.
Javallatok: Kórosan sűrű nyák- és köpettermeléssel járó 

akut és krónikus obstruktiv légúti megbetegedések, mint pél
dául asthma bronchiale, bronchitis, bronchiectasia.

A nyákoldás elősegítése az orr-garatüreg gyulladásaiban.
Ellenjavallatok: A készítmény összetevői, ill. brómhexin 

iránti túlérzékenység.
A gastrointestinalis traktus fekélyes megbetegedései.
Terhesség és szoptatás időszaka.
Adagolás: Felnőttek szokásos napi adagja 24-48 mg bróm

hexin; naponta 3-szor 2-4 tabletta.
Gyermekek napi adagja:
6 éves életkor alatt: 3-szor 1 tabletta,
6-14 éves életkor között: 3-szor 2 tabletta.
A tablettát bőséges folyadékkal célszerű bevenni.

Mellékhatások: Átmeneti émelygés, epigastrialis fájdalom, 
hányás, hasmenés, szédülés, fejfájás, arcduzzanat, bőrkiütések.

A kezelés időtartama alatt átmeneti SGOT- és SGPT-emel- 
kedés előfordulhat.

Gyógyszerkölcsönhatások: Nem ajánlatos a gyógyszerké
szítménnyel egyidejűleg köhögéscsillapítót (pl. kodeint) is ad
ni, mert az gátolja a brómhexin által elfolyósított nyák kikö
högését.

Egyes antibiotikumokkal (ampicillin, amoxicillin, cefalexin, 
eritromicin, oxitetraciclin) együtt adva, fokozza az antibioti
kumok penetrációját a bronchialis secretumba.

Figyelmeztetés: Alkalmazása során gondolni kell az eset
leges túlérzékenységi reakciókra is. Súlyos vesefunkció-zavarok 
esetén a brómhexin eliminációs felezési ideje meghosszabbo
dik.

A hörgők motorikus tevékenységének zavarai, ill. nagyobb 
váladékmennyiség képződése esetén a váladékpangás veszélye 
miatt csak fokozott óvatossággal szabad alkalmazni.

Túladagolás: Az akut túladagolás lehetséges tünetei: nau
sea, vomitus, diarrhoea és egyéb gastrointestinalis zavarok. 
Túladagolás esetén az első tennivaló a hány tatás és esetleg fo
lyadék (tej, tea) itatása.

A bevételtől számított 1-2 órán belül célszerű gyomor
mosást alkalmazni. Ajánlatos a keringési rendszert folyama
tosan ellenőrizni.

Eltartása: szobahőmérsékleten, fénytől védve a külső cso
magolásában tárolva.

Megjegyzés: * Vény nélkül is kiadható.
Csomagolás: 20 tabl.

Gentamicin „Biochemie”40 mg injekció;
Gentamicin „Biochemie”80 mg injekció

A gentamicin aminoglikozid típusú széles spektrumú antibio
tikum, amely a baktériumok fehérjeszintézisében okozott hiba 
révén gátolja az érzékeny mikrobák szaporodását.

Az alkalmazása utáni szakaszban is fennálló tartós hatást 
mutat. Hatékony más antibiotikumok iránt rezisztens Gram- 
negatív és Gram-pozitív kórokozókkal szemben is. Általában 
igen érzékenyek az E. coli, Proteus, Shigella, Salmonella, Kleb
siella, Aerobacter, Pseudomonas, Providencia, Haemophilus, 
Gonococcusok és Staphylococcusok, beleértve a penicillin-re- 
zisztens és penicillináz-termelő törzseket is.

lm. és iv. is alkalmazható. (Orálisán alkalmazva nem szí
vódik fel.) Plazmaeliminációs félideje kb. 2 óra. A gentamicin 
nem metabolizálódik, kiválasztása elsősorban a vesén át, glo- 
merulusfiltráció révén, mikrobiológiailag aktív formában 
történik. A szervezetre jellemző bélflórát így nem befolyásolja.

Hatóanyagok: 40 mg, ill. 80 mg gentamicinum (szulfátsó 
formájában) 1, ill. 2 ml-es ampullánként, vizes oldatban. Se
gédanyagok: p-hidroxibenzoesav-metilészter, p-hidroxibenzoe- 
sav-propilészter,nátrium-piroszulfát.

Javallatok:
-  légzőtractus fertőzései: bronchitis és pneumonia, külö

nösen azok recidiváló formái, a tüdő profilaktikus védelme int- 
ratrachealis intubáció esetén,

-  urogenitalis tractus fertőzései: pyelonephritis, cystitis, 
urethritis és prostatitis; Gonococcus-fertőzés, beleértve a peni
cillinre és más antibiotikumokra rezisztens törzseket is,

-  a szem súlyos vagy mélyre terjedő bakteriális fertőzése,
-  súlyos égéseknél fellépő fertőzések terápiája,
-  általános septikus állapotok.
A kórházi törzsekkel szembeni hatásossága és ezeknek a 

törzseknek a gentamicinnel szembeni alacsony rezisztenciája 
miatt különösen alkalmas a kórházi fertőzésekben.

Ellenjavallatok: Bizonyított túlérzékenység gentamicinnel, 
ill. aminoglikozidokkal és/vagy konzerválószerekkel szemben 
(para-csoportallergia). A vestibularis és/vagy cochlearis szer
vek korábbi károsodásakor az aminoglikozidokat csak vitális 
indikáció esetén szabad alkalmazni.

Egyéb oto-, ill. nephrotoxicus antibiotikum egyidejű vagy 
közvetlen folytatólagos alkalmazását kerülni kell.

Kumuláció veszélye miatt beszűkült vesefunkció esetén 
óvatosan adható.
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Csak kellő óvatossággal alkalmazható enyhébb fokú vese
elégtelenség, neuromuscularis megbetegedések, pl. myasthenia 
ravis vagy Parkinson-betegség fennállásakor, továbbá előre- 
aladott életkorban.

Szulfittartalma miatt asthmásoknak -  e betegek szulfittúl- 
érzékenysége miatt -  nem adható.

Terhesség és szoptatás: Terhességben csak akkor alkalmaz
ható, ha vitális indikáció áll fenn és ha más antibiotikum nem 
adható.

A szoptatás idején adott gentamicin átjut az anyatejbe, ezért 
alkalmazása esetén a szoptatást fel kell függeszteni.

Adagolás: A készítmény im. és ív. alkalmazható. Csak tiszta, 
színtelen oldat használható fel.

Pneumonia-profilaxisra a gentamicint intratrachealisan 
kell instillálni.

A szem súlyos fertőzése esetén a gentamicin subconjuncti- 
valisan alkalmazandó.

A gentamicin csak súlyos fertőzések esetén alkalmazható. 
Ilyenkor rövid ideig és magas dózisban kell a kezelést folytatni. 
Más antibiotikumokkal (rendszerint ß-laktämokkal) kombiná
lása többnyire előnyös.

lm. alkalmazás: Normál vesefunkciójú felnőtt betegek szo
kásos adagja 3 mg/ttkg naponta, három egyenlő részre elosztva, 
8 óránként. Életveszélyes fertőzések esetén ez az adag napi 5 
mg/ttkg-ra emelhető, 3-4 egyenlő részre elosztva, de ez az adag 
azonnal csökkentendő, ha adása már nem indokolt. Mivel a 
gentamicin koncentrálódik a vizeletben és a veseszövetben, 
húgyúti fertőzések általában eredményesen kezelhetők 2 
mg/ttkg napi adagokkal (2 részletben). Húgyúti fertőzések 
kórokozói elleni hatása pH 7,5 fölött fokozódik, célszerű tehát a 
vizelet alkalizálása.

Csecsemők adagja 1 éves korig 5-7,5 mg/ttkg naponta. Az 
egy hétnél fiatalabb újszülöttek adagja 5 mg/ttkg naponta, 
három részletben, 8 óránként.

Gyermekek: szokásos adagja 3-6 mg/ttkg naponta, három 
egyenlő részletben, 8 óránként.

Adagolás beszűkült vesefunkció esetén
Ha a vesefunkció beszűkülése (vesebetegség, idős kor) miatt 

a gyógyszer adagját csökkenteni kell, kétféle lehetőség kínál
kozik: megtartott egyszeri dózis ritkábban, vagy csökkentett dó
zis változatlan adagolási időközökben (Mind hatékonyság, mind 
toxicitás szempontjából előnösebb az I. megoldás 1.1. táblázat).

A szérum-gentamicin koncentráció rendszeres ellenőrzése 
nélkülözhetetlen a következő esetekben a megfelelő szérum
szint biztosításához:

-  életveszélyes fertőzések,
-  súlyosan beszűkült vesefunkció,
-  halláskárosodott beteg,
-  az átlagosnál hosszabb, illetve nagyobb dózisú kezelés,
-  peritonealis, illetve haemodialysis.
A monitorozás során mért csúcskoncentráció (6-10 mg/1) 

mutatja, hogy a gentamicin szintje a terápiás koncentráció 
határok között mozog-e; a következő esedékes injekció előtt 
mért minimum koncentráció (2 mg/1 alatt) jelzi, hogy nem 
következett-e be toxikus mellékhatásokat kiváltó kumuláció.

A kezelés szokásos időtartama 7-10 nap.
Dialysisen lévő beteg kezelése esetén: dialysisenként 1 mg 

/ttkg.
ív. alkalmazása különleges esetekben indokolt, amikor im. 

nem adható (shock, vérzési zavarok, súlyos égések, csökkent

izomtömeg stb.). Az iv. alkalmazásra javasolt adagok azonosak 
az im. adagokkal. Az egyszeri adagot 100-200 ml infúziós oldat
tal (steril izotóniás sóoldat vagy 5%-os glükóz oldat stb.) fel kell 
hígítani; koncentrációja ne haladja meg az 1 mg/ml értéket 
(0,1%). Az infúzió szokásos időtartama 30 perc.

Adagolás speciális indikációkban:
-  Intratrachealis instillálás: a 40 mg/ml ampulla tartalmát 

naponta 6-szor kell az inspirálás alatt a tubusba injiciálni.
-  Gonococcus-fertőzés kezelése: egy alkalommal 5 mg/ttkg im.
-  Szem súlyos bakteriális fertőzései: napi 2-szer 40 mg sub- 

conjunctivalisan.
Megjegyzés: Újabban a napi egyszeri adagolást is jónak 

tartják.
Mellékhatások: Az aminoglikozid-antibiotikumok bizo

nyos feltételek között ototoxikus és/vagy nephrotoxikus hatást 
mutatnak. Ezek a nem kívánt hatások általában tartósan magas 
gentamicin-szérumkoncentráció mellett lépnek fel, többnyire a 
vesefunkciót figyelembe nem vevő gentamicin-adagolás követ
keztében.

Az ototoxikus hatások elsősorban a nervus vestibularis ká
rosodásban, szédülés, fülcsengés, spontán vagy provokációs 
nystagmus, Méniére-syndroma és egyensúlyzavarok formájá
ban jelennek meg. Ezek a zavarok az esetek kb. 2%-ában lépnek 
fel, és általában a kezelés 2. hetében figyelhetők meg. Ezekhez 
képest a nervus cochlearis károsodása ritka, inkább Hochton 
típusú nagyothallás formájában figyelhetők meg, amely csak 
igen ritkán vezet süketséghez.

Gentamicin okozta lehetséges vesekárosodás glomerulus- 
károsodás és tubulusnecrosis formájában jelentkezhet. Több
nyire reverzibilisen megemelkedik a szérum-karbamid és - 
kreatinin, ezen túl a vizeletbe fehérje, leukocyták és erythro- 
citák juthatnak át. A többnyire reverzibilis vesekárosodás az 
esetek 3%-ában lép fel.

Egyéb lehetséges mellékhatások:
Perifériás neuropathia (különösen a kéz és a szájkörnyék 

paraesthesiaja), süketségérzet, bőrbizsergés, izomremegés és gör
csök.

Allergiás reakciók ( szisztémás alkalmazás mellett 0,5%-nál 
kisebb gyakorisággal) viszketés, urticaria, eosinophilia, láz, 
ízületi fájdalmak, esetleg gégeoedema.

Haematologiai zavarok: granulocytopenia, granulocytosis, 
purpuréval járó thrombopenia, anaemia.

Májfunkciós zavarok: szérum bilirubin és transzamináz 
(SGOT.SGPT) emelkedés.

Szuperinfekció, gyógyszerláz, fáradtságérzet, hányás, súly- 
csökkenés, hajhullás, fokozott nyálelválasztás, tüdőfibrosis, hy
po- vagy hypertensio, az injekció beadása helyén lokális fáj
dalom, esetleg neuromuscularis blokád és légzésbénulás (igen 
magas adagok mellett) előfordulását megfigyelték.

Szulfittartalma miatt egyes esetekben, különösen asthmá- 
soknál túlérzékenységi tünetek jelentkezhetnek, amelyek ök
lendezés, hasmenés, zihálás, akut asthmaroham, tudatzavarok 
vagy shock formájában nyilvánulhatnak meg.

Gyógyszerkölcsönhatások:
Egyéb oto- és/vagy nephrotoxicus anyagok egyidejű alkal

mazása (pl. más aminoglikozidok, régebbi típusú cefalosporinok, 
narkotikumok vagy bizonyos diuretikumok pl. furosemid és etak- 
rinsav) a gentamicin oto- és/vagy nephrotoxicus hatását felerősítik.

Egyéb neuromuscularis blockoló anyagokkal történő egy
idejű hatása a neuromuscularis blokád felerősödéséhez vezethet.

1. táblázat: Gentamicin Biochemie adagolása beszűkült vesefunkció esetén

KN
(mg%)

Karbamid
(mmol/1)

Se-kreatinin
(mg%) (pmol/1)

Gentamicin adagolás 
I. II.

1 mg/ttkg 8 óránként

£ 20 s  7,0 £ 1,3 £ 110 8 óránként 1 mg/ttkg
20-29 7,0-10,4 1,4-1,9 110-168 12 óránként 0,5 mg/ttkg
30-39 10,8-14,0 2,0-2,8 176-247 18 óránként
40-49 14,4-17,6 2,9-3,7 256-327 24 óránként 0,25 mg/ttkg
50-74 18,0-26,6 3,8-5,3 335-468 36 óránként
75-100 27,0-36,0 5,4-7,2 477-636 48 óránként 0,1 mg/ttkg
a 100 a 36,0 a 7,2 a 636 72 óránként
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Figyelembe kell azt is venni, hogy más aminoglikozid-an- 
tibiotikumokkal (részleges) keresztallergia állhat fenn.

A penicillinek és aminoglikozidok együtt szinergista hatást 
gyakorolnak, jó tűrhetó'ségük miatt súlyos fertőzések esetén 
egymással jól kombinálhatok. A lehetséges kémiai inaktivá
lódás veszélye miatt azonban azonos fecskendőben nem szív
hatok össze bétalaktámantibiotikumokkal, amennyiben kom
binációs terápiában kívánják ezeket alkalmazni!

A szulfit-molekula rendkívül reakcióképes. Más gyógysze
rekkel való keverésétől ezért el kell tekinteni.

Figyelmeztetés:
Gentamicin terápia alatt javasolt a vesefunkció (szérum- 

kreatinin és kreatinin-clearance) rendszeres vizsgálata -  kü
lönösen a beszűkült vesefunkciójú betegeknél, valamint a ves
tibularis és cochlearis funkciók, a májparaméterek és a vérkép 
ellenőrzése, valamint lehetőség szerint a szérum gentamicin- 
szint monitorozása.

Az aminoglikozid-terápia alatt a kielégítő mennyiségű fo
lyadékbevitelt (naponta legalább 1500 ml-t) biztosítani kell.

Csökkent vesefunkció esetén az adagokat és/vagy a dózisin
tervallumokat a funkciózavar súlyosságához kell igazítani. 
Instabil vesefunkciójú betegek esetében (intenzív ápoltak, sú
lyos égések, sepsis és dialysis) a gentamicin szérum-szintjének 
ellenőrzése a terápia biztonságát fokozza.

A kezelés alatt előfordulhat nem érzékeny kórokozók elsza
porodása.

Allergiás reakció esetén a készítmény alkalmazását meg kell 
szüntetni és megfelelő tüneti terápiát kell alkalmazni.

Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén a gentamicin eli
minációja haemodialysis segítségével felgyorsítható (az elimi
náció lassabb és nem folyamatos peritonealis dialysis mellett).

Eltartás fénytől védve (saját külső csomagolásában), 30 °C 
alatt kell tárolni. Fagyás veszélye miatt 2 °C alatt nem tárolható.

Megjegyzés: * * Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti fel- 
használásra.

Csomagolás: 5 db amp. (1 ml), ill. 5 db amp. (2 ml).

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1996. június 1-30-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító ---------------------------------------------------  Hatástani besorolásneve tart.

Teotard 100 retard kapszula Krka theophyllinum 100 mg asthmaellenes szer
Teotard 200 retard kapszula Krka theophyllinum 200 mg asthmaellenes szer
Teotard 350 retard kapszula Krka theophyllinum 350 mg asthmaellenes szer
Teotard 500 retard kapszula Krka theophyllinum 500 mg asthmaellenes szer
Flunitrazepam-B 2 mg tabletta Biogal flunitrazepamum 2 mg altató-nyugtatószer
Antrex 15 mg tabletta Orion acidum folinicum 15 mg méregtelenítőszer
Antrex 6 mg/2 ml injekció Orion acidum folinicum 6 mg/2 ml méregtelenítőszer
Antrex 30 mg/10 ml injekció Orion acidum folinicum 30 mg/10 ml méregtelenítőszer
Paxirasol 4 mg taletta Egis bromhexinium chloratum 4 mg köptető
Gentamicin „Biochemie” 40 mg injekció Biochemie gentamycinum 40 mg aminoglycosid baktéri

umellenes szer
Gentamicin „Biochemie” 80 mg injekció Biochemie gentamycinum 80 mg aminoglycosid baktéri

umellenes szer
Enap-HL tabletta Krka enalaprilium maleinicum 

hydrochlorothiazidum
10 mg 

12,5 mg
vérnyomáscsökkentő és 
vizelethajtó kombináció

Feldene Dispersal Pfizer piroxicamum 20 mg gyulladásgátló szer
Feldene injekció Pfizer piroxicamum 20 mg/1 ml gyulladásgátló szer
Calciumfolinat-Ebewe 200 mg injekció Ebewe acidum folinicum 200 mg méregtelenítőszer
Calciumfolinat-Ebewe 300 mg injekció Ebewe acidum folinicum 300 mg méregtelenítőszer
Calciumfolinat-Ebewe 100 mg kapszula Ebewe acidum folinicum 100 mg méregtelenítőszer
Bromhexin 8 csepp Menselbach bromhexinium chloratum 

aetheroleum foeniculi 
aetheroleum anisi

7,9 mg 
0,74 mg 
0,25 mg

köptető

Tofranil 10 mg drazsé Ciba imipraminium chloratum 10 mg antidepresszáns
Tofranil 25 mg drazsé Ciba imipraminium chloratum 25 mg antidepresszáns
Gyno-PevarylDepot 150 mg hüvelykúp 
Plendil 2,5 mg retard filmtabletta 
Pulmicort Turbuhaler 200 pg/adag

Cilag econazolium nitricum 150 mg nőgyógyászati készítmény
Astra felodipinum 2,5 mg calcium antagonista

inhalációhoz 100 adag
Pulmicort Turbuhaler 400 pg/adag por

Astra budenosidum 200 pg/adag asthmaellenes szer

inhalációhoz 100 adag Astra budenosidum 400 pg/adag asthmaellenes szer
Huma-Captoril 12,5 mg tabletta Humanpharma captoprilum 12,5 mg ACE-gátló (vérnyomás- 

csökkentő)
Huma-Captoril 25 mg tabletta Humanpharma captoprilum 25 mg ACE-gátló (vérnyomás- 

csökkentő)
Huma-Captoril 50 mg tabletta Humanpharma captoprilum 50 mg ACE-gátló (vérnyomás- 

csökkentő)
Huma-Captoril 100 mg tabletta Humanpharma captoprilum 100 mg ACE-gátló (vérnyomás- 

csökkentő)
Efexor 37,5 mg tabl. Wyeth Lederle venlafaxinum 37,5 mg antidepresszáns
Efexor 50 mg tabl. Wyeth Lederle venlafaxinum 50 mg antidepresszáns
Efexor 75 mg tabl. Wyeth Lederle venlafaxinum 75 mg antidepresszáns
Farmorubicin PFS/RTU 10 mg injekció Farmitalia epirubicinium chloratum 10 mg cytotoxicus antibiotikum
Fármorubicin PFS/RTU 50 mg injekció Farmitalia epirubicinium chloratum 50 mg cytotoxicus antibiotikum
Curosurf 120 mg injekció Chiesi foszfolipid frakció 120 mg tüdőfelületre ható anyag
Curosurf 240 mg injekció Chiesi foszfolipid frakció 240 mg tüdőfelületre ható anyag
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Táblázat folytatása

Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

Hatástani besorolásneve tart.

Inadine 5 cm x 5 cm kötszer Johnson and 
Johnson polyvidonum iodum 6,75 mg jódkészítmény

Inadine 9,5 cm x 9,5 cm kötszer Johnson and 
Johnson polyvidonum iodum 24 mg jódkészítmény

Losec 40 mg por infúzióhoz Astra omeprazolum 40 mg protonpumpa inhibitor 
szemészeti készítményChibroxin 0,3% szemcsepp MSD norfloxacinum 15 mg/5 ml

Dermestril 25 TDS tapasz Rottapharm oestradiolum 2 mg nőgyógyászati készítmény
Dermestril 50 TDS tapasz Rottapharm oestradiolum 4 mg nőgyógyászati készítmény
Dermestril 100 TDS tapasz Rottapharm oestradiolum 8 mg nőgyógyászati készítmény
Neomigran orr-spray 

Ciloxan steril szemészeti oldat

Sandoz

Alcon

dihydroergotaminium
mesylicum
ciprofloxacinum

4 mg
15 mg/5 ml

migraine-ellenes szer 
szemészeti készítmény

Gopten 0,5 mg kapszula Knoll trandolaprilum 0,5 mg ACE-gátló (vérnyomás-

Gopten 2 mg kapszula Knoll trandolaprilum 2 mg
csökkentő szer) 
ACE-gátló (vérnyomás-

Nicorette Mint 2 mg rágógumi Pharmacia nicotinum 2 mg
csökkentő szer) 
dohányzásellenes szer

Cernilton N tabletta Pharma Stroschein extractum pollinis siccum 60 mg urológiai készítmény
Zavedos 5 mg kapszula Pharmacia Upjohn idarubicinum 5 mg cytotoxicus antibiotikum
Zavedos 10 mg kapszula Pharmacia Upjohn idarubicinum 10 mg cytotoxicus antibiotikum
Zavedos 25 mg kapszula Pharmacia Upjohn idarubicinum 25 mg cytotoxicus antibiotikum
Huma-Profen 200 mg filmtabletta Humanpharma ibuprofenum 200 mg nem szteroid gyulladás-

Taloxa 400 mg tabletta Schering Plough felbamatum 400 mg
gátló szer 
antiepileptikum

Taloxa 600 mg tabletta Schering Plough felbamatum 600 mg antiepileptikum
Taloxa szuszpenzió Schering Plough felbamatum 27,6 g/230 ml antiepileptikum
Klismacort 100 mg rektális kapszula Bene prednisolonum 100 mg szisztémás kortikoszteroid

Megjegyezzük, hogy a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények csak az Országos Gyógyszerészeti Intézet forgalomba hozatali engedélyével -  a 
Népjóléti Közlönyben történő kihirdetés után -  kerülhetnek forgalomba.

Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)

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

Főv. önk. Idősek Otthona (Bp VII., Dózsa 
Gy. út 82/b) pályázatot hirdet belgyógyász 
szakorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek: belgyógyászati szak
vizsga, 5 éves szakmai gyakorlat (előnyt 
jelent időskorú gondozási területen szer
zett gyakorlat).
Illetmény: Kjt. szerint.
Pályázat benyújtása: Pesti Györgyné igaz
gató, 1071 Bp. Dózsa Gy. út 82/b

A MEDINFO keres idegen nyelvet (első
sorban angol és német) magas szinten is
merő orvosokat, gyógyszerészeket orvos- 
tudományi, egészségügyi szakszövegek 
alkalmi fordítására, lektorálására.
Cím: 1088 Bp. Szentkirály u. 21.
Tel.: Virág Judit (266-04-00) v. Titkárság 
117-63-52.

A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
orvos igazgatója pályázatot hirdet a ren
delőintézet laboratórium üres szakorvosi 
álláshelyének betöltésére.
Pályázat feltétele:
Laboratóriumi szakorvosi vizsga
-  bérezés: Kjt. szerint
-  lakás: megbeszélés tárgyát képezi.

Állás betölthető: azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 
Népjóléti Közlönyben való megjelenéstől 
számított 1 hónap.
Érdeklődni lehet: Nagykáta:
06-29-440-221-es telefon 
06-29-440-041-es telefon 
06-29-440-059/13 mellék.
Pályázatot írásban lehet benyújtani Nagy
káta, Szakorvosi Rendelőintézet, 2760. 
Nagykáta, Dózsa György u. 46. sz. dr. La
dányi György orvos igazgató címére.

A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
orvos igazgatója pályázatot hirdet ren
delőintézet belgyógyászati szakrendelé
sén megüresedett belgyógyász szakorvosi 
állás betöltésére.
Pályázati feltételei: 
belgyógyász szakorvosi vizsga
-  bérezés: Kjt. szerint
-  lakás: megbeszélés tárgyát képezi.
Állás betölthető: azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 
Népjóléti Közlönyben való megjelenéstől 
számított 1 hónap.
Érdeklődni lehet: Nagykáta:
06-29-440-221-es telefon 
06-29-440-041-es telefon

06-29-440-059/13 mellék.
Pályázatot írásban lehet benyújtani, Nagy
káta, Szakorvosi Rendelőintézet 2760. 
Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46. sz. dr. Ladányi 
György orvos igazgató címére.

Ajka Városi Egészségügyi Alapellátási 
Intézet (8401 Ajka, Semmelweis u. 1.) 
ügyvezető főorvosa pályázatot hirdet 
ifjúságegészségügyi orvosi állás betöltésére. 
Pályázati feltétel: csecsemő- és gyermek- 
gyógyász szakvizsga 
Juttatások, egyéb információk:
-  azonnal betölthető,
-  bérezés: Kjt. szerint,
-  lakást nem biztosítunk,
-  benyújtás: Eü. Alapellátási Intézet 
ügyvezető főorvosához a megjelenéstől 
számított 30 napon belül.

Szalay Ferenc dr. 
ügyvezető főorvos

Városi Kórház Rendelőintézet (9500 
Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.) pályáza
tot hirdet 1 fő  anaesthesiologus és intenzív 
terápiás szakorvosi állás betöltésére. 
Pályázati feltétel: szakképesítés, szak- 
képesítés előtt állónak is.
Juttatások, egyéb információk: az állás 
azonnal betölthető, emelt bérezés, lakást 
biztosítunk.
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H Í R E K

1996. október 17-18. között kerül megren
dezésre a „Mégis, kinek az (ít)élete?” II. 
Országos Konferencia a betegtájékozta- 
tásról és a tájékozott beleegyezésről. 
Helyszíne: Szolnok Városi Művelődési 
Központ (Hild tér 1.)
A konferencia szakmai témakörei:
1. Az orvosi, egészségügyi szakdolgozói 
kötelezettségek és a felelősség egyes for
mái.
2. Az orvosi tevékenységgel kapcsolatos 
egészségi károsodás és a halál orvosszak
értői megítélése.
3. Betegtájékoztatás, tájékozott beleegye
zés az orvosi beavatkozásba, titoktartás.
4. Az egészségügyi intézmény kártérítési 
és az orvos büntetőjogi felelőssége.
5. Az orvos, egészségügyi szakdolgozó 
személyiségi jogainak sérelme, védelmé
nek lehetősége, és ebben az orvosszakér
tő, valamint a médiák szerepe.
6. Az ún. mediátor (közvetítő) intézmény 
a per megelőzésében.
7. Az egészségügyi intézmény jogi mun
kája.
8. Felelősségbiztosítás az egészségügyben. 
További információ: Instant Congr-ex 
Gaskó Enikő Tel: 118-1036; Fax: 118-3418 
Postacím: 1052 Budapest, Semmelweis u.
10.

Nőgyógyászati vizsgálószék a készítőnél 
kapható, ill. megrendelhető. Guba Tiva
dar, Gyöngyös, Seregély u. 32. 3200.Tel: 
06-37-319-205

Meghívó és tájékoztató

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 
1996. október 25-26-án rendezi idei kon
ferenciáját

Címe: Szeretet és harag az analitikus 
pszichoterápiákban

Helyszíne a Magyar Honvédség Műve
lődési Háza, XIV., Stefánia út 34. (Bejárat 
a párhuzamos Zichy utcából!) A konfe
rencia október 25-én reggel 9.00 óra
kor kezdődik. Az alapdíj 4200,-Ft, a 
csoportos kedvezményt igénybe vevők
nek 3200,-Ft, egyetemi hallgatóknak 
2000,-Ft. A csoportos kedvezmény 
azokat a kollégákat illeti meg, akik va
lamely pszichoterápiás kiképzőhely re
gisztrált hallgatói. Egy csoport 8 vagy 
annál több személyből állhat.

Információt és befizetési csekket Mó
ricz Évától (Tel: 261-6044 munkaidőben, 
282-6044 este) vagy Flaskay Gábortól: 
(156-1561 este) lehet kérni.

Meghívó
A Fővárosi Szent István Kórház Tudomá
nyos Bizottsága tudományos ülést rendez. 
Helyszín: Kultúrterem.
Időpont: 1996. október 15. kedd, 14 óra. 
Program:
1. Dr. Kovács Béla, dr. Pogány Anna, dr. 
Gyulay Hajnalka: A fogászati implantológia 
területén szerzett tapasztalataink. (15 perc)
2. Dr. Köves Ágnes: Transcranialis Dopp
ler-vizsgálatok subarachnoidealis vérzés
ben. (20 perc)
3. Dr. Pálfia Judit: A kancsalság modern 
kezelése. (15 perc)

A Sürgősségi Betegellátó Osztályok 
Magyarországi Egyesülete 1996. novem
ber 9-10. közt tartja 2. országos kong
resszusát Pilisszentkereszten, melynek 
témái a ritmuszavarok diagnosztikája és 
ellátása, ill. szervezési kérdések. Jelent
kezni lehet dr. Valér Marcelnél. Tel./Fax: 
(1) 344-3730.

A Magyar Kardiológusok Társasága és a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Gyermekkardiológiai Sectiója 1996. no
vember 23-án 9 órakor a Szabadsághegyi 
Gyermekszanatóriumban tudományos 
ülést tart, melynek témája: „Csecsemő- és 
gyermekkori szívműtétek postoperativ 
problémái”. Az előadások címét kérjük 
1996. október 10-ig Dr. Kádár Krisztina 
főorvosnak (Országos Kardiológiai 
Intézet Gyermekosztálya, Budapest, 
Haller u. 29., Pf. 88.1450) elküldeni.

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudomá
nyos Társaság ezúton is tisztelettel 
meghívja tagságát ez évi kongresszusára, 
melynek helyszíne: Hotel Flóra, Eger, 
Fürdő u. 5.
Időpontja: 1996. november 13-14-15. 
Téma: klimaktérium, hormonpótlás, 
fogamzásgátlás.
Részvételi díj: 1000 Ft. Szállás 2000 Ft/nap 
(kedvezményesen).
Jelentkezés és információ: Dr. Orosz Tóth 
Miklósnál, 3301 Eger,Pf. 15.

A Lelki Egészség Világnapjának magyar- 
országi rendezvényére 1996. október 
10-én kerül sor a Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb, VIII. kér. Nagyvárad tér 4. 
földszinti Dísztermében és Tanácster
mében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Eladó az Astoriától 5 percre rendelőnek 
alkalmas első emeleti, 114 m2-es össz
komfortos öröklakás. Zárt udvarban 
parkolási lehetőség. Érd.: 352-0597.

A Magyar Onkológusok Társasága Észak- 
és Délkelet-Magyarországi Tagozata és a 
Jászberényi Erzsébet Kórház 
Tudományos Bizottsága XXXIII. Onko
lógiai Továbbképző Tudományos Ülését 
1996. október 18-án (péntek) tartja a 
Déryné Művelődési Központban 
(Jászberény, Lehel Vezér tér 33.)

Program:
9.00 Megemlékezés a gasztroenterológia 
30 évéről Jászberényben 
Magyar Levente polgármester

10.00- 12.30
Üléselnök: Varró Vince (Szeged)
Titkár: Kazsuba Attila (Jászberény)

Epidemiológia 
Lakatos László (Veszprém)
Anatómia, stádiumbeosztás, tünettan 
Vitéz Ágnes (Jászberény)
Kórisme:
Labor, immun
Ottó Szabolcs (Budapest)
Tumormarkerek 
Kralovánszky Judit (Budapest) 
Multiparametrikus tumormarker vizsgá
latok colorectalis tumoroknál 
Schumann Béla (Budapest)
Molekuláris genetika 
Szentirmay Zoltán (Budapest)
Radiológia
Liszka György (Budapest)
Endoszkópia 
Nagy György (Miskolc)
Patológia
Bajtai Attila (Budapest)
14.00- 16.30 
Kezelés 
Sebészi
Baradnay Gyula (Szeged)
Sugaras
Mayer Árpád (Budapest)
Gyógyszeres 
Pintér Tamás (Győr)
Monoklonális antitestkezelés előrehal
adott colorectalis rákok adjuváns terápiá
jában
Mathiász Dóra (Budapest)
A táplálás jelentősége az onkológiai 
betegek kezelésében 
Nagy Katalin (Budapest)
Hashajtók túlzott használata -  vastagbél
rák. Lehetséges összefüggések?
Jávor Tibor (Budapest)
Rehabilitáció -  gondozás 
Kazsuba Attila (Jászberény)
Colostomás betegek életminőségének 
vizsgálata
Bartha Iván (Debrecen)
Tömegszűrés lehetőségei 
Újszászy László (Miskolc)
Colorectalis szűrőprogram tapasztalatai
területünkön
Szabó Andrea (Győr)
Az ülést követően a Szekció vezetőség
választó közgyűlést tart, melyen a tagozat 
illetékességi területén dolgozó minden 
MOT-tag részvételére számítanak.
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